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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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Valor ambiental e social da
faia en Europa

Páxina anterior: a faia é unha das especies
forestais de maior importancia socioeconómica e ecolóxica en Europa. Gran
parte dos primitivos bosques dominados por
esta especie veñen sendo aproveitados de
xeito ordeado para a produción de madeira
de calidade dende hai varios séculos. Fustal
de faial con rexenerado adiantado
(Södderich, Baixa Saxonia, Alemania). Autor:
RJRS/KG.

Valor ambiental e social da faia
en Europa
Antonio Rigueiro Rodríguez
&
Esther Fernández Núñez

A faia en Europa
Fagus sylvatica está presente en Europa formando bosques nos que domina
claramente, case monoespecíficos, e tamén en bosques misturados. Asóciase a
miúdo cos abetos vermellos, abetos brancos, pradairos, bidueiros, carballos e
piñeiros, fundamentalmente. Os solos fértiles, profundos e frescos, a humidade
relativa alta e a choiva elevada (>750 mm/ano) favorecen a presenza desta árbore.
A faia distribúese polo centro e oeste de Europa, entre os 60º N (S de Noruega)
e os 38º N (no Etna, Sicilia). De oeste a leste atópase desde Inglaterra ata Crimea.
Durante a última glaciación, os faiais acantoáronse en diversas áreas do S de
Europa, principalmente no pedemonte de áreas montañosas como os Cárpatos,
os Alpes, os Pireneos e a Cordilleira Cantábrica, dende donde, hai uns 9.000 anos,
espalláronse rápidamente cara o norte, este e oeste do continente, ata acadar a
distribución actual, que se mantén desde fai aproximadamente uns 3.000 anos.
Hoxe en día, a faia esténdese en Europa por unhas 352.591 ha, das que 290.309
ha (o 82%) corresponden a países da Unión Europea (UE). Este valor ven a
representar o 12% da superficie forestal de Europa e o 28% da superficie forestal
da UE (táboa 1).
Zonas ecolóxicas con presenza de faiais en Europa
Tendo en conta as principais características xeoclimáticas das áreas nas que está
presente a faia ao longo do continente europeo, os faiais distribúense polas
seguintes zonas ecolóxicas:
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Os faiais son bosques
de elevada
importancia socioeconómica e
ecolóxica en amplas
áreas do continente
europeo. Faiais da
cabeceira do Val de
Saliencia (Somiedo,
Asturias).

Bosques oceánicos temperados
A zona do bosque oceánico temperado esténdese por áreas illadas entre sí e
abrangue a costa norte de Portugal e do noroeste e norte de España (Galicia,
Asturias, Cantabria, País Vasco), as illas Británicas (coa excepción das terras altas
escocesas e as rexións montañosas), Francia (agás as zonas sudorientais
montañosas e mediterráneas) e parte de Europa Central, concretamente o
territorio situado ao oeste dunha liña imaxinaria trazada entre a cidade de Viena
e o sur dos Alpes, incluída a chaira do río Po. Tamén se inclúen Dinamarca, o
extremo sur de Suecia e unha pequena franxa ao longo da costa de Noruega.
Na paisaxe vexetal desta zona ecolóxica dominan diversos tipos de bosques de
faias e bosques misturados de faias e outras especies arbóreas, estes últimos máis
estensos en Alemania e nos países veciños. Nos solos acedos e de baixo contido
en nutrientes as faias adoitan estar asociadas a carballos (Quercus robur e Quercus
petraea). Na actualidade, a meirande parte dos bosques naturais de faias foron
transformados en terras de cultivo ou en bosques misturados de carballos e
carpes (Carpinus betulus). Tamén foron repoboadas amplas áreas correspondentes
ao seu dominio con abetos vermellos (Picea spp.) e abetos de Douglas (Pseudotsuga
menziesii).

Valor ambiental e social da faia en Europa
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Táboa 1.
Superficie forestal
(km2), superficie
forestal protexida e
superficie de faiais e
bosques misturados
con faia en Europa.
En negriña destácanse
os países da UE.
Tomado de UNEP
(2000).

País
Albania
Alemania
Austria
Bélxica
Bosnia
Bulgaria
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Francia
Grecia
Hungría
Italia
Liechtenstein
Luxemburgo
Macedonia
Moldavia
Noruega
Países Baixos
Polonia
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
Serbia
Suecia
Suiza
Ucrania
Total
Total UE

Superficie total
28.748
356.840
82.730
30.528
51.000
110.550
55.920
42.430
49.035
20.120
499.440
550.100
128.900
92.340
294.060
160
2.586
25.430
32.970
306.830
33.920
312.685
239.000
78.864
230.340
16.888.500
102.000
411.620
39.550
579.350
21.676.546
3.566.088

Superficie
forestal total
10.684
103.930
36.813
6.041
23.031
33.626
13.964
3.953
19.356
7.128
137.796
145.856
40.114
14.412
76.779
30
960
10.958
1.327
99.668
3.051
90.187
15.917
24.465
66.909
1.539.947
36.802
216.631
10.633
126.764
2.917.732
1.043.925

Superficie forestal
protexida
157
2.264
1.390
12
179
1.427
262
132
1.678
480
6.623
1.724
1..098
627
5.304
0
4
733
34
2.036
136
1.479
101
758
2.089
134.466
1.157
10.609
488
8.928
186.375
37.935

Superficie
Fagus*
3.477
77.280
17.533
4.520
12.083
8.813
5.902
2.600
10.253
5.240
5.632
69.861
3.685
1.298
18.997
17
960
4.284
145
1.427
37
16.583
2.558
13.665
29.212
13
13.649
1.582
6.046
15.239
352.591
290.309

% Fagus*
32,5
74,4
47,6
74,8
52,5
26,2
42,3
65,8
53,0
73,5
4,1
47,9
9,2
9,0
24,7
56,4
100,0
39,1
10,9
1,4
1,2
18,4
16,1
55,9
43,7
0,0
37,1
0,7
56,9
12,0
12,1
27,8

* nalgúns países inclúe bosques mixtos de faia-abeto (Abies alba).

Sistemas montañosos temperados
Esta zona comprende territorios montañosos de áreas temperadas, con inclusión
dos montes Jura, os Alpes, as áreas de maior altitude das montañas das Illas
Británicas, as terras altas da Europa Central, os Cárpatos, os Alpes Dináricos, os
montes Balcánicos, as montañas de Rhodope, o Cáucaso septentrional e
meridional e as estribacións das montañas de Talish, así como os Urais
meridionais. Na vexetación da faixa inferior desta zona teñen protagonismo os
bosques de faias, e particularmente bosques misturados de faias con Abies alba,
Picea abies, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior e Ulmus glabra.

A. Rigueiro Rodríguez & E. Fernández Núñez
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Alemania é un dos
países da EU que
maior superficie adica
á conservación dos
recursos xenéticos da
faia. Detalle da copa
dunha faia madura
(Solling, Baixa
Saxonia, Alemania).
Autor: RJRS/KG.

Sistemas montañosos meridionais con incursións na rexión florística
mediterránea
Esta zona abrangue as montañas ibéricas (Cordilleira Cantábrica, Sistema Central,
Sistema Ibérico, Pirineos), os Apeninos, as montañas gregas, así como as
montañas de Córcega e Cerdeña, desde unha altitude duns 600 a 800 m ata 2.000
m, chegando localmente ata os 3.500 m. Entre os 800 e 1.800 m, as carballeiras
caducifolias vense remprazadas por bosques pechados e sombríos de Fagus
sylvatica, nos que aparecen, nalgunhas áreas, Abies alba ou Picea abies e, localmente,
Betula pubescens.
Bosques continentais temperados
Os bosques de faia están tamén representados, aínda que con menor profusión,
nesta zona ecolóxica, en Rusia, Polonia, Países Bálticos, surleste de Escandinavia,
etc.
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Silvicultura e usos da faia en Europa
A madeira da faia, de moi boa calidade e con bo mercado, ten unha gran
importancia económica en moitos países europeos, sendo nalgúns dos mesmos
un dos principais recursos forestais, como en Austria ou Alemania, onde se
cortan aproximadamente cada ano arredor de 1.600.000 e 7.000.000 de m3 de
madeira con casca, respectivamente. En Alemania tamén ten unha importancia
económica notable o comercio interno e internacional da semente de faia, pois se
trata do principal país abastecedor a viveiros forestais.
Os bosques de faias viron no pasado mermada a súa área debido ás actividades
antrópicas, especialmente dende as dominacións romanas ata a Idade Media,
época na que moitos faiais foron destruídos, ao igual que outros tipos de bosques,
para adicar as terras que ocupaban a cultivos agrícolas e prados, especialmente nas
zonas de relevo máis suave. Tamén moitos faiais europeos sofriron o impacto
negativo dos bombardeos e incendios forestais provocados durante as dúas
Guerras Mundiais.
Táboa 2.
Existencias de
madeira de faia nos
bosques dalgúns
países europeos
(millóns de m3 con
casca). Tomado de
FAO (2000).

País
Alemania
Austria
Bélxica
Bulgaria
Eslovaquia
Eslovenia
España
Francia
Hungría
Italia
Lituania
Países Baixos
Polonia
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Suecia
TOTAL

ano 1990
464,00
568,00
107,33
112,90
85,68
54,00
241,00
36,73
135,20
7,44
3,10
83,60
17,00
29,80
474,32
18,40
2.438,5

ano 2000
583,00
664,00
18,70
130,12
139,20
105,40
64,00
253,00
39,09
169,70
9,47
3,20
100,00
15,00
37,30
473,93
17,50
2.822,6

Antigamente, a madeira procedente dos bosques de faia empregábase como
combustible, pero os escasos beneficios que deste tipo de bosque se obtiñan
motivaron a sustitución de moitos faiais por plantacións de coníferas (de Picea
abies, por exemplo). Nembargantes, nas últimas décadas incrementouse a
demanda de leña desta especie para o seu uso como combustible e da súa madeira
para o seu emprego en carpintería, ebanistería, construcción e obtención de
chapa, o que revalorizou o aproveitamento das masas arboradas dominadas pola
faia.
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Dende o punto de vista selvícola, a maior parte de masas forestais europeas nas
que se aproveita esta especie se manexan principalmente polo sistema de monte
alto, tratándose mediante o método de rareo sucesivo uniforme. Como pode
apreciarse na táboa 2, as existencias de madeira de faia nos bosques da maior
parte dos países europeos amosa unha tendencia crecente.
Medidas ex situ
País

Bélxica
Bulgaria
Rep. Checa
Francia
Croacia
Irlanda
Luxemburgo
Noruega
Rumanía
Eslovenia
Ucrania

Rodal/masa
nº

ha

2
-

1,0
26,4
11.400,0
-

Hortos semilleiros e
coleccións de clóns
nº clóns/
nº
ha
familias
10 17,16
450
3
20
1
1,12
31
-

Medidas in situ
Rodal/masa

Semente
almaceada
(kg)

nº

ha

18.707
50
-

5
898
27
4
2
12
228
99
2

106,3
11.824,0
16.431,5
3.886,0
247,9
3,0
105,0
274,0
8.062,0
335,0
424,4

Árbores
individuais
290
0
-

Conservación in situ e ex situ.
A escasa representación da faia nalgúns países europeos, xunto coa necesidade e
conveniencia de conservar a diversidade xenética da especie, levaron a algúns
países europeos a establecer medidas de conservación in situ (fundamentalmente
favorecendo nas masas de faia a rexeneración natural, evitando danos, prohibindo
ou regulando aproveitamentos, etc.), que en moitos casos conduciron á inclusión
de faiais en espacios naturais protexidos, e ex situ (fundamentalmente creando
bancos de xermoplasma, hortos de semente e coleccións de clons).
Destacan polas accións de conservación in situ a República Checa e Romanía, e
polas accións de conservación ex situ Francia e a República Checa (táboa 3). A
táboa amosa que é España o país europeo con maior proporción de superficie
protexida de bosques de faia (o 18,8% da superficie ocupada por eses bosques),
seguida de Italia (11,9%) e Hungría (10.4%). No conxunto dos países da UE, a
proporción de superficie protexida de faiais descende ao 3,2%.
Como se pode apreciar, aínda falta camiño por percorrer para que poidamos
considerar que en Europa a diversidade xenética da faia e a diversidade ecolóxica
dos faiais están suficientemente protexidas.
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Táboa 3.
Medidas de
conservación in situ e
ex situ para a faia
nalgúns países
europeos.
Tomado de UNEP
(2000).
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Táboa 4.
Superficie potencial e
actual de faiais e
bosques misturados
de faia en Europa e
superficie protexida
deste tipo de
bosques. En negriña
destácandse os
países da UE.
Tomado de UNEP
(2000).

País
Albania
Alemania
Austria
Bélxica
Bosnia
Bulgaria
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Francia
Grecia
Hungría
Italia
Liechtenstein
Luxemburgo
Macedonia
Moldavia
Países Baixos
Noruega
Polonia
Reino Unido
República Checa
Romanía
Rusia
Serbia
Suecia
Suiza
Ucrania
TOTAL
TOTAL UE

Sup. potencial
(km2)
6.052
233.157
33.285
14.683
19.850
13.426
14.182
30.813
16.558
14.494
11.370
236.489
6.918
2.205
31.123
80
2.612
5.032
846
9.292
157
43.972
37.226
31.873
49.789
59
19.151
7.065
18.598
21.217
931.574
826.350

Sup. actual
(km2)
3.477
77.280
17.533
4.520
12.083
8.813
5.902
2.600
10.253
5.240
5.632
69.861
3.685
1.298
18.997
17
960
4.284
145
1.427
37
16.583
2.558
13.665
29.212
13
13.649
1.582
6.046
15.239
352.591
291.699

Sup. protexida
(IUCN I-IV) (km 2)
28
1.146
831
4
86
476
146
61
448
356
1.061
615
216
135
2.258
0
4
441
12
8
0
389
15
433
786
0
422
35
229
1.520
12.161
9.277

% Sup.
protexida
0,8
1,5
4,7
0,1
0,7
5,4
2,5
2,3
4,4
6,8
18,8
0,9
5,9
10,4
11,9
0,0
0,4
10,3
8,3
0,6
0,0
2,3
0,6
3,2
2,7
0,0
3,1
2,2
3,8
10,0
3,4
3,2
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Orixe e dinámica
paleoecolóxica dos faiais

Páxina anterior: os estudos paleoecolóxicos
aportan información sobre a orixe e dinámica
da cuberta vexetal nas áreas continentais a
partir do estudo de restos fósiles e dos
ambientes nos que éstes se depositaron.
Grazas a eles hoxe sabese que a faia leva
sendo un compoñente da paisaxe dos
territorios do NW Ibérico dende hai máis de
100.000 anos. Vista da parte submariña do
depósito de Arealonga (Foz, Lugo), no que
se conservan restos fósiles de madeiras de
más de 50.000 anos de antigüidade.

Orixe e dinámica paleoecolóxica
dos faiais
Pablo Ramil-Rego
Castor Muñoz Sobrino
Luis Gómez-Orellana
María José Iriarte Chiapusso
&
Manuel Antonio Rodríguez Guitián

Introducción
En gran medida, a comprensión dos valores ambientais e culturais que encerran
os faiais galegos pasa polo coñecemento dos avatares que levaron á súa aparición
e supervivencia no noso territorio. A historia destes bosques é, en esencia, parella
á vivida por outros tipos de formacións arboradas coas que os faiais teñen
compartido o proceso de configuración da cuberta vexetal no NW Ibérico ao
longo da historia xeolóxica recente en resposta aos cambios climáticos
acontecidos. Pero tamén, é a historia de especies e formacións vexetais, entre as
que se atopan a faia e os faiais, que xa non están presentes na totalidade ou parte
deste espazo xeográfico debido á perda de diversidade que provocou a actividade
humana.
Dende unha perspectiva histórica, o coñecemento das causas que determinaron a
distribución natural dos seres vivos sobre o Planeta non ten sido unha empresa
fácil nin se estableceu dende épocas temperáns. Máis ben, ao contrario, o nivel
que hoxe en día se posúe sobre estas cuestións é froito do traballo desenvolvido
por diversos equipos de investigadores en tempos recentes, ao longo dos
derradeiros 50 anos. Ata mediados do século XX, as únicas fontes de
información utilizadas a cotío para establecer o carácter autóctono ou alóctono
das especies vexetais eran os escasos textos clásicos ou medievais dispoñibles, o
que motivaba unha gran incertidume acerca da validez das identificacións
realizadas e a súa localización nun lapso temporal ou ámbito xeográfico
concretos. A estes problemas habería que engadir un terceiro, non menos
importante, derivado do feito de que a meirande parte dos autores antigos
escribían sobre acontecementos que non coñeceron persoalmente e dos que
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tiveron noticia a través doutros escritos, na maioría dos casos hoxe desaparecidos,
ou da recopilación da información oral procedente de fontes moi heteroxéneas,
e non sempre veraces, bases sobre as que se confeccionaron as súas obras.
Este xeito de proceder buscou, con frecuencia, reforzo en criterios lingüísticos
asumíndose como especies nativas tanto as referenciadas nos escritos antigos
como aquelas cuxa grafía ou dicción posuía unha raíz latina ou, en ocasións, podía
atribuirse a linguas prerromanas ou xermánicas. No caso do NW Ibérico, estes
traballos se enmarcaban, polo xeral, en obras de carácter histórico ou de xeografía
descritiva nos que subxacía a empresa épica de forxar unha visión do pasado ou
da realidade cargada de subxetividade, na que as tribus prerromanas, a miúdo
confundidas ou asimiladas cos “celtas”, eran vistas como representación do “bo
salvaxe”, humano de natureza nobre pero inculto, en comparación coa
civilización latina instaurada polos invasores romanos. Estes terían carrexado ao
Finisterrae ibérico, os cultivos identificados cun máis elevado nivel cultural (trigo,
centeo, vide, oliveira) así como apreciadas especies forestais (castiñeiro, nogueira,
piñeiro).
A estes postulados non foron alleos os primeiros traballos paleobotánicos
publicados a mediados do século XX en España (BELLOT RODRÍGUEZ & VIEITEZ
CORTIZO 1945, BELLOT RODRÍGUEZ 1950) e Portugal (ANDRADE 1944, 1945), que
coinciden co nacemento da palinoloxía como disciplina científica. Así, o primeiro
traballo publicado por BELLOT & VIEITEZ (1945), trata de clarexar a orixe das
formacións de Pinus pinaster en Galicia. Non obstante, a metodoloxía aplicada non
permitiu obter datos concluíntes para aclarar o estatus autóctono/alóctono das
poboacións do “piñeiro do país” e doutros elementos arbóreos.
Os estudos pioneiros de BELLOT RODRÍGUEZ no campo da paleoecoloxía non
tiveron continuación ata a década dos sesenta, momento no que varios grupos de
investigación nacionais e estranxeiros iniciaron a súa actividade en diversas áreas
do norte peninsular creando, a súa vez, o gromo de novos grupos de
investigación centrados tanto no estudio de depósitos en covas (LEROI-GOURHAN
1966, 1971a, 1971b, 1980; LEROI-GOURHAN & RENAULT MISKOVSKY 1977,
BOYER-KLEIN 1976) como ao ar libre (MEDUS 1965a,b; MENÉNDEZ AMOR 1950,
1965a, 1965b, 1968, 1969, 1970, 1971, 1975; MENÉNDEZ AMOR & FLORSCHÜTZ
1961, 1962, 1963, 1964; NONN 1966, 1967; etc.). Aínda que as primeiras
secuencias paleoambientais de gran amplitude cronolóxica (últimos 30.000 anos)
foron elaboradas a partir de datos obtidos en xacementos situados en cavidades
kársticas (LEROI-GOURHAN 1989), pronto se puxeron de manifesto problemas
inherentes a este tipo de depósitos que afectan tanto á representatividade
xeográfica dos seus rexistros como aos procesos de fosilización (tafonomía) e
estratigrafía (cf. TURNER & HANNON 1988), o que puxo en entredito a validez das
reconstrucións realizadas. Polo contrario, as sínteses paleoambientais elaboradas
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a partir de depósitos lacunares e de turbeiras, a pesar do seu menor ámbito
cronolóxico (últimos 16.000 años), resultaron máis resolutivas para abordar
estudios desta índole, mantendo algunha delas a súa vixencia ata os nosos días.
Unha das principais conclusións que se obtivo da comparación das secuencias
polínicas publicadas nos anos finais do pasado século nestes últimos
ambientes, con independencia do tipo de depósito estudado, foi a existencia
dunha heteroxeneidade espacial e cronolóxica das formacións vexetais e dos
propios taxons moito máis ampla que a plantexada nas fontes clásicas ou de
carácter relixioso, pero tamén moi superior á suxerida nos traballos pioneiros
do ámbito da palinoloxía ou da paleoecoloxía en xeral. En conxunto, as
secuencias polínicas constataron a presenza no Norte da Península Ibérica de
elementos como Fagus, Castanea, Vitis, Juglans, Ulmus, Abies, Pinus, etc. en
períodos holocenos previos á aparición das primeiras culturas neolíticas.
Ademais, a suposta “revolución agrícola” propiciada polos romanos quedou
totalmente descartada a raíz da publicación das primeiras análises
paleocarpolóxicas realizadas por Pinto da Silva en Portugal (cf. PINTO DA SILVA
1988). Nelas revelouse que a romanización non supuxo un cambio substancial
nas formas de aproveitamento dos recursos vexetais, xa que tanto a diversidade
de especies empregadas como o seu reparto xeográfico eran semellantes nos
xacementos prerromanos e romanos, aspecto refrendado nos traballos
paleobotánicos publicados posteriormente (cf. RAMIL-REGO 1992).
Con respecto ao caso da faia, algúns traballos considerados hoxe en día
clásicos na paleoecoloxía de Europa teñen condicionado as interpretacións que
posteriormente se fixeron sobre a orixe desta especie e a dos seus bosques na
Península Ibérica. É o caso da reconstrución publicada a inicios dos 80 por
HUNTLEY & BIRKS (1983)(figura 1), quenes avaliaron a dinámica dos principais
taxons forestais no territorio europeo durante os últimos 16.000 anos facendo
uso da información procedente de turbeiras e lagoas dispoñible naquela época.
Segundo estes autores, a última glaciación (Würm) tería suposto a
desaparición das árbores de carácter mesófilo e termófilo, pouco tolerantes ao
rigor climático, na maior parte do territorio europeo, persistindo pequenas
poboacións destes elementos confinadas nas tres penínsulas meridionais
europeas, Ibérica, Itálica e Helénica. Na Península Ibérica soamente terían
sobrevivido especies de carácter mediterráneo ou sub-mediterráneo nos
territorios máis meridionais, mentres que a maior parte dos elementos
temperados, entre eles Fagus, carecerían de áreas de refuxio neste ámbito
xeográfico. A súa presenza actual no NW ibérico xustificaríase como
consecuencia dunha migración recente en dirección W desde Europa Central,
superando a barreira pirenaica cara a mediados do Holoceno (hai uns 4.500
anos). Diste xeito, as actuais poboacións de faia de Galicia marcarían o final
desta migración, deducíndose, en consecuencia, que a súa chegada ao NW
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ibérico tería acontecido nos últimos 1.500 anos. Esta hipótese foi revisada e
rebatida a finais do pasado século e inicios do presente en base aos datos
recadados en numerosas sondaxes polínicas realizadas ao longo do cuadrante
noroccidental ibérico, nos que se evidencia unha antigüidade sensiblemente
superior para as poboacións ibéricas de Fagus (cf. RODRÍGUEZ GUITIÁN et al.
1996a, RAMIL-REGO et al. 2000).
Figura 1.
Hipótese cronolóxica
da colonización
holocena de Fagus
sylvatica proposta por
HUNTLEY & BIRKS
(1983). Segundo esta
proposta, a totalidade
das poboacións
europeas actuais de
faia derivarían dun
único refuxio situado na
rexión balcánica.

Estes resultados veñen de ser recentemente confirmados nun amplo traballo no
que se integra información paleobotánica e xenética de Fagus sylvatica que
abrangue a práctica totalidade da súa área actual de distribución (cf. MAGRI et al.
2006).
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Ma

Era

Sistema

Período

Época
Holoceno

0,001-0
Cuaternario

4º

Plistoceno

5,3 1,8

Plioceno

CENOZOICO

1,8-0,001

24-5,3

34-24

Mioceno
Terciario

Oligoceno

3º
Eoceno

55,5-34

65,5-55,5

FANEROZOICO

Paleoceno

Cretácico

2º
140-210

MESOZOICO

65,5- 140

Xurásico

210-250

Triásico

250-290
290-360

Pérmico
Carbonífero
Devónico

360-410
410-440
440-550
500-590
590-4.500
>4.500
>5.000

1º

PALEOZOICO

Táboa 1.
Táboa de períodos
xeolóxicos con
indicación dos
principais eventos
relacionados co
xénero Fagus.

Características paleoambientais
Período interglaciar (cálido pero con xelo nos
polos). Humanos modernos. Extinción masiva
de especies. As especies do xénero Fagus
expándense novamente cara ao N.
Glaciacións. Humanos primitivos. Extinción
masiva de grandes mamíferos cara ao final.
Expansións cara ao N e retraccións sucesivas
das especies do xénero Fagus.
Clima frío. Primeiros homínidos. Auxe de
mamíferos e aves. O xénero Fagus retráese
cara ao S.
Continentes semellantes aos actuais.
Primeiros cánidos e úrsidos. Diversificación
das anxiospermas. Pole de Fagus en Europa.
Primeiro rexistro de Fagus en México e Xapón.
Primeiros primates. Inicio da fragmentación da
flora arctoterciaria. Rexistro de polen fósil de
Fagus máis antiguo en Canadá.
Sudamérica e Australia sepáranse da
Antártida.
Formación dos casquetes
polares. Diminúen as Coníferas, Ginkófitos e
Cicadófitos. Fósiles de Fagus no NW de
Estados Unidos. Ungulados primitivos.
A India colisiona con Asia. Último período
cálido e húmido (“invernadoiro”). Auxe dos
insectos; primeiros mamíferos alados.
Desenvolvemento da flora arctoterciaria.
Fragmentación do Gondwana. Impacto dun
meteorito.
Aparecen
as
primeras
anxiospermas. Pole do xénero Nothofagus no
S de Australia e Arxentina. Extinción dos
dinosaurios e ammonites (66 Ma).
Panxea se fragmenta en Laurasia e
Gondwana. Clima cálido e seco. Colonización
dos espacios menos húmidos. Auxe dos
dinosaurios e ammonites. Primeiras aves.
Dominio progesivo das coníferas. Regresión
dos fentos arborescentes. Aparición dos
dinosaurios.

Bosques pantanosos de fentos e mofos.
Aparición das Coníferas e Ginkófitos.
Expansión dos invertebrados.
Gran diversidade de algas mariñas. Aumento
Silúrico
da concentración de O2
Aparición dos traqueófitos (Reino Plantae).
Ordovícico
Acúmulo de sedimentos con Trilobites.
Colonización do medio terrestre polas plantas.
Cámbrico
“Era dos Trilobites”.
Aparición da vida. Primeiros procariotas.
PRECÁMBRICO
Primeiros eucariotas (1.000 Ma)
Formación da Terra. Temperatura próxima ao
HADEANO
punto de fusión do Fe. Filtración do 75% da
(Priscoano)
radiación solar.
Formación do Sistema Solar
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Figura 2.
Dendrograma
amosando as
relacións
filoxenéticas entre as
familias integrantes
do orde Fagales e a
súa relación con
outros grupos de
anxiospermas
(modificado de THE
ANGIOSPERM
PHYLOGENY GROUP
2003).

Filoxenia e taxonomía do xénero Fagus
A historia dos ecosistemas terrestres estivo e está marcada polo continuo cambio
na súa configuración territorial e das condicións ambientais, o que ten favorecido
a evolución dos seres vivos e das biocenoses que conforman (táboa 1). Fai 125
Ma (Ma = millóns de anos), no Cretáceo inferior, todas as plantas con sementes
(espermatófitos) que existían no Planeta presentaban os seus rudimentos
seminais desnudos (ximnospermas). A partir dese momento aparecen plantas con
óvulos encerrados dentro dun pistilo: as anxiospermas. No transcurso duns
cantos millóns de anos, este novo tipo de plantas diversificouse enormemente
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favorecido polo efecto selectivo que tiveron sobre os seres terrestres os
movementos tectónicos e os cambios climáticos acontecidos nesta época, de
xeito que no Cretáceo medio xa eran os vexetais dominantes nas terras emerxidas.
Un dos grupos de anxiospermas de máis temperán individualización parece ser o
das Fagales, dentro do que actualmente se consideran incluídas as familias
Nothofagaceae, Fagaceae, Myricaceae, Juglandaceae, Rhiopteleaceae, Ticodendraceae, Betulaceae
e Casuarinaceae que, en conxunto, engloban 55 xéneros e arredor de 1.850 especies
(figura 2). Con seguridade, varias destas familias, que actualmente se atopan
profusamente representadas na vexetación do hemisferio norte (figura 3), estaban
xa diferenciadas a mediados do Cretáceo, pois existe rexistro de pole dalgunhas
delas (Betulaceae, Juglandaceae, Fagaceae) cunha antigüidade de 98-94 Ma, o que
obriga a considerar que a súa separación debe remontarse a etapas iniciais deste
período. Paradoxicamente, a pesares de que os representantes actuais da familia
Nothofagaceae, as denominadas “faias austrais”, son árbores con aparentes
similitudes anatómicas coas especies do xénero Fagus (figura 4), a súa
individualización a partir de representantes ancestrais das Fagales é igualmente
antiga, xa que se conservan grans de pole de especies desta familia con máis de
90 Ma de idade (COOK & CRISP 2005), polo que a semellanza morfolóxica non
deben ser interpretada como consecuencia dun parentesco próximo debido a
unha separación recente.
Figura 3.
Áreas de distribución
das familas Fagaceae
e Nothofagaceae.
Como se aprecia,
ambas coexisten
únicamente nos
territorios de PapúaNova Guinea.

A diversificación florística das anxiospermas existentes a finais do Cretáceo
continuou ao longo do Terciario e así, xa na parte inicial deste período (65-26
Ma), a familia Fagaceae contaba cunha diferenciación plena dos xéneros que
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actualmente subsisten. Fagus e Quercus convivían con outros xéneros como Betula,
Alnus, Corylus ou Juglans nas áres de clima temperado que, por aquel entonces,
extendíanse bastante máis ao N do que actualmente o fan.

Semellanzas
morfolóxicas entre
especies do xénero
Nothofagus e a faia
europea.
Arriba:
ramiñas de Nothofagus
alpina (raulí)(esquerda)
e Fagus sylvatica
(dereita) amosando o
seu típico crecemento
en zig-zag.
Centro:
comparación dos froitos
producidos polo roble
pellín (Nothofagus
obliqua)(esquerda) e
Fagus sylvatica
(dereita).
Abaixo:
hábitos de exemplares
novos de Nothogafus
pumilio
(lenga)(esquerda,
vertente N do Volcán
Osorno, Chile) e Fagus
sylvatica (Brimbeira,
Lugo) coas súas
densas copas e a típica
disposición multirradial
das pólas.

Ao longo da historia da Botánica se teñen sucedido diversas teorías sobre a orixe
e diversificación do xénero Fagus no Mundo. SAPORTA (1881) foi o primeiro que
estableceu unha filoxenia para as especies deste xénero, propoñendo a existencia
de dous grupos representados por Fagus sylvatica e Fagus grandiflora.
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Bosques de faias
austrais.
Arriba:
bosque de lenga
(Nothofagus pumilio) no
Portezuelo Moraga
(Chile).
Abaixo:
interior dun bosque
mixto de raulí
(Nothofagus alpina) e
coihue (Nothofagus
dombeyi) no Parque
Nacional Conguillío
(Chile).
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Bosques de faias
austrais.
Arriba:
Bosques de ñirre
(Nothofagus
antarctica), no fondo do
val, e de coihue
(Nothofagus dombeyi),
cubrindo as ladeiras, no
Parque e Reserva
Nacional Nahuel Huapi
(Arxentina).
Abaixo:
Bosque mixto de lenga
(Nothofagus pumilio) e
pehuén (Araucaria
araucana) no Parque e
Reserva Nacional Lanín
(Arxentina).

Orixe e dinámica paleoecolóxica dos faiais

23

Bosques de faias
austrais.
Arriba:
Límite superior natural
dos bosques de
Nothofagus menziesii
no Key Summit, co
Monte Christina ao
fondo. Fiordland
National Park (Nova
Zelandia). Autor: SRPH.
Abaixo:
Interior dun bosque de
Nothofagus fusca cun
exuberante sotobosque
de Blechnum discolor.
Manapouri - Hope Arm,
Fiordland (Nova
Zelandia).
Autor: KD.
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Bosques de faias
austrais.
Arriba:
Límite superior natural
do arborado constituído
por bosques de baixo
porte dominados por
Nothofagus menziesii
Consolation Peak
dende Key Summit,
Fiordland (Nova
Zelandia)
Autor: SRPH.
Abaixo:
Bosque de Nothofagus
solandri var.
cliffortiodies, Fiordland
National Park,
Southland (Nova
Zelandia).
Autor: SRPH.
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OLIVER (1925) situou o centro de orixe de Fagus en Norteamérica, pero máis tarde
TAKHTAJAN (1969) o localizou no SW de Asia. Máis recentemente, MANOS &
STANFORD (2001) perseveran na orixe asiática do xénero, dende donde as faias
terían migrado a Europa e América. A hipótese evolutiva de SAPORTA (1881) foi
aceptada ata a metade do século XX, cando os estudos morfolóxicos dos estomas
e da morfoloxía de follas e cúpulas levaron a propoñer novos modelos (TRALAU
1962, JONES 1986, MAI 1989, KVACEK & WALTHER 1991, TANAI 1995) que foron
recentemente revisados coa aplicación de técnicas moleculares (DENK 2004,
DENK et al. 2005).
Según JONES (1986), o xénero Fagus aparecería a finais do Paleoxeno (Oligoceno
34-23 Ma) na porción boreal do Planeta. ROIRON (1983) considera a existencia
dun elemento común e precursor de Fagus sylvatica e Fagus angustifolia, que
denominou Fagus pliocenica. Posteriormente, MAI (1989) e KVACEK & WALTHER
(1989) propuxeron unha orixe cuaternaria (<2 Ma) para Fagus sylvatica,
considerando que esta estirpe tería evolucionado dende ancestros terciarios,
representados polo grupo de Fagus gussonii, a medida que as modificacións
provocadas polos ciclos glaciar-interglaciar confinaron e illaron as poboacións en
distintas localidades do Sur de Europa.
Na actualidade considérase que os fósiles máis antigos que poden ser atribuidos
con certeza ao xénero Fagus (Fagus langevinii)(figura 4) proceden do oeste de
Norteamérica e teñen unha idade Eocena, de arredor de 45 Ma (PIGG & WEHR
2002, MANCHESTER & DILLHOFF 2004, DILLHOFF et al. 2005). Dende América,
membros diste xénero deberon expandirse cara a Eurasia a través do actual
Estreito de Bering, área na que existen restos fósiles de idade Eoceno superior
(40-34 Ma) (FOTJANOVA 1982).
Non obstante, a súa presenza no SW de Europa non se rexistra ata o Oligoceno
inferior (34-30 Ma)(SCHMID 2000, PIGG & WEHR 2002; MANCHESTER &
DILLHOFF 2004, DENK 2004, DENK et al. 2005). A finais de dito período (30 Ma),
o xénero Fagus ocupaba unha ampla área de distribución que estendíase dende a
costa W de Norteamérica ata o occidente de Europa, pasando por Asia (PIGG &
WEHR 2002, MANCHESTER & DILLHOFF 2004), sendo Fagus castaneifolia (especie
que engloba taxons que con anterioridade foron considerados como especies
independentes, como F. antipofii, F. pristina e F. saxonica) a única especie de faia
existente dende o SW de Europa ata o Este de Kazajstán (DENK 2004).
Durante o Neoxeno (23-2,0 Ma) tería lugar a diferenciación en Europa e no SW
de Asia de dúas especies polimorfas do xénero Fagus (F. gussonii e F. haidingeri) con
cadansúa área de distribución particular. Fagus gussonii atopábase no Mioceno final
(10-5,3 Ma) pola zona meridional de Europa (Península Ibérica, Italia e Grecia),
preferentemente en localidades con condicións oceánicas, aínda que existían
poboacións disxuntas en Islandia. Esta especie mostraría claras afinidades coas
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poboacións actuais de Fagus sylvatica de Europa e do SW de Asia (Mar Negro), así
como coas formas actuais de Fagus longipetiolata presentes en China. Pola contra,
Fagus haidingeri, taxón no que se integrarían outros que foron considerados ata
épocas recentes como especies independentes (Fagus pliocenica, Fagus silesiaca, Fagus
kraeuselii, etc.) e o máis próximo ás actuais especies do subxénero Fagus presentes
no E de Asia, expandiuse dende o Mioceno superior ao Plioceno por Europa e o
W de Asia, onde sustituiu a Fagus gussonii. Segundo os datos aportados por DENK
(DENK 2004, DENK et al. 2005), a diferenciación das especies modernas do
subxénero Fagus, entre as que se atopan as actuais faias europeas (Fagus sylvatica
s.l.), pode considerarse a máis tardía dentro do xénero.

Figura 4.
Reconstrución a partir
de restos fósiles da
aparencia das
ramiñas de Fagus
langevinii.
Tomado de J.G. Marx
en MANCHESTER &
DILLHOFF (2004).

SHEN (1992) elaborou a primeira monografía taxonómica completa do xénero
Fagus a partir de criterios morfolóxicos (forma das follas, características das
cúpulas e do aparato estomático, etc.) establecendo a existencia de 13 especies
repartidas en dous subxéneros, Engleriana e Fagus, que se manteñen aínda na
actualidade, se ben estudos recentes reducen a 10 o número de especies (DENK
2003, DENK et al. 2005)(táboa 2).
Os primeiros estudos moleculares do xénero Fagus foron realizados por
STANFORD (1998) e MANOS (MANOS & STEELE 1997, MANOS & STANFORD 2001).
Neles establécese que este xénero representa unha póla nova dentro da familia
Fagaceae. Traballos posteriores realizados por DENK (DENK & MELLER 2001,
DENK 2003, 2004; DENK et al. 2002, 2005) centrados na confrontación de datos
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xenéticos cos derivados dos estudos paleobotánicos e bioxeográficos permiten ter
unha idea global da orixe e forma de diversificación deste xénero. Segundo DENK
et al. (2005), a disimilitude das secuencias de ADN de Fagus fronte a outros
membros da familia Fagaceae suxire que as faias representan unha liña evolutiva
bastante illada do resto dos compoñentes da familia, á vez que confirman a
validez dos subxenéros establecidos previamente por SHEN (1992). Tamén
recoñecen a existencia dun alto polimorfismo intraespecífico nas secuencias de
ADN relacionado cunha elevada variabilidade morfolóxica, aspecto que constitúe
a principal característica do xénero Fagus.

Figura 5.
Filograma de máxima
similitude obtido para
as especies
actualmente
existentes do xénero
Fagus a partir da
análise de secuencias
de marcadores
xenéticos.
Para cada liñaxe
indícase a súa
fiabilidade estatística
(% de probabilidade).
Soamente se amosan
as ramas cunha
probabilidade superior
ao 50 % (modificado de
DENK et al. 2005).

Os estudo xenéticos realizados por DENK et al. (2005) revelan altas distancias
interespecíficas entre clons do subxénero Engleriana (Fagus engleriana, Fagus japonica,
Fagus okamotoi) e os do subxénero Fagus. Dentro deste último, as distancias
interespecíficas son considerablemente inferiores, rexistrándose as diferenzas
máis pequenas entre a faia europea (Fagus sylvatica) e as faias xaponesa (Fagus
crenata) e chinas (Fagus lucida e Fagus longipetiolata) e acadando o valor máis alto
entre a primeira e a faia americana (Fagus grandifolia). Dentro do subxénero
Engleriana, as distancias intraespecíficas máis altas detéctanse entre os clons de
Fagus engleriana e Fagus japonica (figura 5).
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Os datos xenéticos, paleobotánicos e morfolóxicos aportados por DENK et al.
(2005) permiten considerar o subxénero Engleriana como derivado do subxénero
Fagus. Dentro deste último, a especie Fagus grandifolia, nativa de América do Norte,
aparece, tanto a nivel molecular como morfolóxico, moi diferenciada das demais.
Esta diferenciación podería terse producido en períodos antigos do Terciario e
leva a considerar a este taxon directamente relacionado cos elementos ancestrais
do xénero Fagus.
Figura 6.
Reconstrución da
dinámica expansiva
do xénero Fagus
dende finais do
Cretáceo, con
localización de fósiles
correspondentes ao
Plioceno e Plistoceno
medio (modificado de
PETERS 1997).

Segundo este plantexamento, a orixe do xénero Fagus situaríase no extremo
occidental de Norteamérica (figura 6), en lugar de no continente asiático, como
anteriormente se tiña suxerido (PETERS 1997). No Eoceno e o Oligoceno inferior
constituiríanse diversos taxons (Fagus langevinii Manchester & Dillhoff, Fagus
napanensis Fotjanova, Fagus uemurae Tanai e Fagus kitamiensis Tanai) que non poden
ser asignados a ningún dos dous subxéneros actuais pero que, no seu momento
puideron dar lugar a un grupo de especies que se expandiron polo W de Asia
Central e Europa e a outro que estendeuse pola área occidental de Norteamérica,
e que co paso do tempo derivarían respectivamente no subxénero Engleriana e nas
poboacións modernas de Fagus grandifolia.
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Figura 7.
Distribución
xeográfica das 10
especies do xénero
Fagus que existen na
actualidade no Mundo
(adaptado de PETERS
1997 e DENK et al.
(2005).

As restantes especies do subxénero Fagus deben ser consideraras como
descendentes dun grupo cunha escasa diferenciación xenética e morfolóxica, o
grupo eurasiático descendente do taxon do Paleoxeno Fagus castaneifolia Unger
(DENK 2004), que tería emigrado a Europa cando se pechou o Estreito de Turgai
ou Mar Siberiano occidental, un antigo mar interior que conectaba o actual Mar
Caspio co Océano Antártico e que desapareceu hai uns 29 Ma.
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Os procesos de especiación parecen non terse completado nas especies
eurasiáticas actuais do subxénero Fagus que, debido aos continuos cambios nas
súas áreas de distribución durante o Plistoceno, perderon unha importante parte
da súa variabilidade ancestral, de xeito que as poboacións xenética e
fenotípicamente máis diversas pertencen a Fagus hayatae e Fagus longipetiolata, así
como ás poboacións de Fagus sylvatica s.l. que sobreviven nas áreas-refuxio de
Georgia (Transcaucasia).
SUBXÉNERO Engleriana: árbores multicaules de Asia oriental, con casca rugosa e follas estreitas.
Fagus engleriana
Seemen
Fagus japonica
Maxim.

S de China e Illa de Ulreung-Do, situada a carón de Corea, no Mar do Xapón.
Obs.: inclúe Fagus multinervis Nakai
vertente do Pacífico de varias illas do Xapón.

Fagus okamotoi Shen exclusiva da parte central da illa de Honshu (Xapón).
SUBXÉNERO Fagus: árbores unicaules eurasiáticas e de Norteamérica.
Sección Longipetiolata: S de China e N de Vietnam; gromos grandes e romos e follas glaucescentes no
envés.
Fagus longipetiolata
cuadrante SE de China e N de Vietnam. Obs.: inclúe Fagus brevipetiolata Hu,
Seemen
Fagus bijiensis C.F. Wei & Y.T. Chang, Fagus tientaiensis T.N. Liou.
Sección Lucida: árbores con pequenos dentes na marxe foliar; exclusiva do SE de China.
Fagus lucida Rehder
& Wilson

SE de China.

Fagus chienii Cheng

unha localidade na rexión de Sichuan (China); en perigo de extinción.

Fagus hayatae Palibin

unhas poucas localidades da illa de Taiwan e áreas costeiras próximas de
China. Obs.: inclúe Fagus pashanica C.C. Yang.

Fagus crenata Blume

arquipélago do Xapón, principalmente nas rexións próximas ao Mar do Xapón.

Sección Grandifolia: E de Norteamérica; sementes con expansións alares prominentes e follas
curtamente pecioladas.
Fagus grandifolia
faciana atlántica de América do Norte, con presenzas puntuais na Sierra
Ehrh.
Madre Oriental mexicana.Obs.: inclúe Fagus mexicana Martínez.
Sección Fagus: Europa e occidente asiático (Turquía, Irán); sementes con expansións alares
prominentes e pilosidade abundante nos órganos vexetativos.
Europa e ribeiras meridionais dos mares Negro e Caspio. Obs.: inclúe Fagus
Fagus sylvatica L.
orientalis Lipsky, Fagus moesiaca (Maly) Czecz.,Fagus taurica Popl.
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Aspecto dalgunhas
especies do xénero
Fagus.
Esquerda:
Fagus engleriana Seemen
(tomada de
http://botany.cz).
Dereita:
Fagus hayatae Palibin
(tomada de http://einfo.org.tw).
Esquerda:
Fagus japonica Maxim.
(tomada de
http://www.botanic.jp).
Dereita:
Fagus crenata Blume
(tomada de
http://www.weblio.jp).

Esquerda:
Fagus longipetiolata
Seemen
(tomada de http://www.
aiapagoeta.com).
Dereita:
Fagus grandifolia Ehrh.
(tomada de
http://botany.cz).

Esquerda:
Fagus lucida Rehder &
Wilson
(tomada de http://www.
aiapagoeta.com).
Dereita:
Fagus sylvatica L.
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Globalmente, o xénero Fagus distribúese na actualidade por áreas de clima
temperado e húmido do hemisferio N, atopándose soamente unha especie no
continente americano (Fagus grandiflora) e outra en Europa e o extremo occidental
de Asia (Fagus sylvatica s.l.). O groso da súa diversidade específica concéntrase na
parte asiática oriental: China, S de Corea, Xapón e Taiwan (figura 7). Na táboa 2
detállanse diversos aspectos da taxonomía e distribución das especies actuais de
faias existentes no Mundo.
Bosques de faias
europeas.
Faial alpino meridional
(mitade inferior da
imaxe) en contacto cun
bidueiral (parte
superior)
(Novate, Italia).
Autor: RADV/SCI.

Aparición e dinámica do xénero Fagus na Península Ibérica
Entre o Cretáceo superior (65-90 Ma) e o Mioceno superior (25-5 Ma), a
vexetación do continente europeo, ao igual que no resto das áreas emerxidas do
Planeta, estaba dominada por especies con grandes follas aplanadas e perennes
(tipo lauroide), que constituían a denominada “paleoflora ou xeoflora Tropical”.
En menor proporción, atopábanse especies de follas igualmente aplanadas pero
caducas, que representaban á denominada “paleoflora Arctoterciara”, que dende
o inicio do Terciario tivo unha presenza desigual no territorio europeo. As
condicións climáticas xerais determinaron que os elementos paleotropicais e
arctoterciarios mantiveran amplas áreas de distribución nos distintos continentes,
sendo considerados moitos elementos como cosmopolitas (figura 8). As
formacións vexetais dominantes estaban representadas por bosques chuviosos
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tropicais (pluvisilvas) e bosques chuviosos subtropicais (bosques tropicais
pluviestacionais). Nas áreas máis húmidas existían bosques pantanosos e aluviais
con unha importante vexetación acuática, mentres que nas áreas onde, por
condicionantes xeográficos ou xeolóxicos, existía unha menor dispoñibilidade
hídrica, medraban bosques de loureiros ou bosques de loureiros e coníferas.
Figura 8.
Mapa de distribución
das xeofloras
euroasiáticas durante
o Paleóxeno (65-34
Ma)(adaptado de
BARRÓN 2003).

A partir do Mioceno (23-5 Ma), e a medida que as irregularidades climáticas e o
arrefriamento xeraron unha crecente heteroxeneidade ambiental nos ecosistemas
terrestres, o predominio dos elementos tropicais na vexetación foi
progresivamente substituído pola expansión de elementos subtropicais adaptados
a condicións climáticas estacionais, con períodos máis secos e calorosos.
Posteriormente, a medida que se acentuou o frío, tivo lugar a súa substitución por
especies arctoterciarias de carácter termófilo e, finalmente, mesófilo. Os cambios
conduciron a que os elementos tropicais quedasen maioritariamente limitados ás
rexións máis próximas ao ecuador, desaparecendo por completo daquelas áreas
onde o seu crecemento se viu limitado polo efecto negativo da latitude, altitude
ou continentalidade.
A finais do Terciario (Plioceno 5-2 Ma), a flora europea mostraba claramente o
declive dos elementos tropicais e subtropicais e o predominio absoluto dos
diversos grupos de flora Arctoterciaria, da que xurdiron e se expandiron ao longo
do Cuaternario os grupos florísticos actualmente dominantes no territorio
europeo (Atlántico, Continental, Mediterráneo, Boreal, Ártico-Alpino). O
desenvolvemento dos elementos arctoterciarios deu orixe aos diversos tipos de
bosques mixtos mesofíticos terciarios (MAI 2001), que se agrupaban en torno a
bosques tropicais temperados, bosques mixtos de carballos, carpes e castiñeiros
(Quercus-Carpinus-Castanea) e bosques mixtos de faias, carballos e carpes (FagusQuercus-Carpinus), xunto con formacións de bosques pantanosos en áreas baixas
ricos en elementos arctoterciarios (Nyssa, Quercus, Alnus, Salix) e os últimos
representantes dos bosques pantanosos de coníferas (Taxodium).

P. Ramil-Rego, C. Muñoz Sobrino, L. Gómez-Orellana, MªJ. Iriarte Chiapusso & M.A.Rodríguez Guitián

34

Figura 9.
Restos fósiles do
xénero Fagus
recuperados en
territorios ibéricos.
Arriba esquerda: follas
de Fagus pristina
Saporta.
Arriba dereira:
Follas de Fagus
gussonii Massalongo.
Abaixo:
pole de Fagus sylvatica
(Autora: MJIC).
Reproduccións foliares
realizadas a partir de
fotografías publicadas
por BARRÓN & DIÉGUEZ
(1994).

As testemuñas fósiles máis antigas do xénero Fagus na Península Ibérica
remóntanse á metade do Neoxeno, ao final da época denominada Mioceno
superior (11–3,4 Ma). Está época foi un longo período no que ocorreron
importantes eventos xeolóxicos que afectaron á estrutura e clima da codia
terrestre. O Tethys, mar que separaba o continente europeo de África,
evolucionou progresivamente, pechándose cara a finais deste tempo e
transformándose nun mar hipersalino que volveu a abrirse posteriormente ao
Atlántico. A consecuencia de todos estes eventos foi un importante cambio
climático no S de Europa, que pasou de ter condicións subtropicais monzónicas
a temperadas. Posteriormente, debido á “crise de salinidade” que provocou o
peche do Mediterráneo, tivo lugar un período de clima árido que favoreceu a
formación de zonas esteparias.
Durante esta época, na Cerdaña (N de Lleida, Cataluña) existía unha flora
adaptada ao clima temperado estruturada en bosques baixos de laurisilva
semellantes aos que hoxe existen na Macaronesia, bosques mixtos mesofíticos
parecidos aos das rexións próximas á parte meridional dos mares Negro e Caspio,
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e bosques de coníferas de montaña (BARRÓN et al. 1996). Entre os grupos de
plantas que formaban parte destas cubertas vexetais aparecían Persea tipo P.
princeps, Laurophyllum aff. Laurus azorica, Ocotea, Myrsiniaceae, etc., así como aciñeiras
de tipo tropical, como Quercus drymeja, árbores da familia Aceraceae e
ximnospermas de corte tropical, como Glyptostrobus, etc. Os bosques mixtos
mesofíticos estiveron poboados por árbores caducifolias de diversos xéneros
(Carpinus, Quercus, Parrotia, Zelkova, etc.) entre os que tamén estaba o xénero Fagus,
representado polas especies F. pristina e F gussonii (figura 9). Pola súa banda, os
bosques de coníferas estaban principalmente integrados por Pinus, Abies e Tsuga.

Figura 10.
Cronoloxía e
caracterización
biostratigráfica para o
Plistoceno Final e o
Holoceno no noroeste
da Península Ibérica.
018 :eventos isotópicos.
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Con posterioridade, dentro do período Plioceno (5,3-1,64 Ma), os cambios
rexistrados nas correntes mariñas a raíz do peche do Istmo de Panamá
provocaron un descenso apreciable das precipitacións no N de África, coa
posterior formación do Deserto do Sahara, e a instalación de condicións
climáticas semellantes ás actuais na cunca mediterránea. Como consecuencia,
producíuse na Península Ibérica o declive de moitos taxons típicos do Terciario,
como a Familia Taxodiaceae, e a desaparición dos manglares de toda a súa costa.
Non obstante, o aporte de humidade no Norte da Península Ibérica foi suficiente
como para permitir o crecemento en zonas cercanas ás costas de árbores de follas
lauroides dos xéneros Laurus, Persea, Cinnamomum, Benzoin e Quercus, xunto con
taxons caducifolios e árbores e arbustos adaptados a condicións climáticas
mediterráneas (ALMERA 1894; SANZ DE SIRIA 1987). Mentres, no Sur da Península
Ibérica dábanse condiciones xéricas que favoreceron o crecemento de
comunidades de Caesalpiniaceae e Fabaceae, xunto con flora de tipo mediterráneo
(p.e. Acer pseudomonspessulanum) (BARRÓN et al. 2003). Nas zonas máis húmidas
prosperaron árbores higrófilas subtropicais dos xéneros Platanus, Liquidambar,
Populus, Salix e da familia Taxodiaceae.
A presenza do xénero Fagus no N peninsular está documentada neste período a
traveso dos datos obtidos no depósito de Caranceja (Cantabria) atribuído ao
Plioceno Superior (3-2 Ma). Pódese considerar que niste intre o territorio estaba
cuberto por un bosque denso, no que as faias atoparíanse mesturadas con varias
especies de anxiospermas (Quercus, Betula, Castanea, Carpinus, Acer, Ilex, Alnus,
Corylus, Ulmus, Ligustrum, Phillyrea, Salix) e ximnospermas (Taxodiaceae,
Cupressaceae, Pinaceae) formando bosques nos que as Ericaceae estarían presentes
no sotobosque dun xeito máis ou menos abundante dependendo do período
temporal (ALCALDE OLIVARES et al. 2004). A vexetación crecía baixo condicións
temperadas e húmidas, aínda que a área experimentou algúns episodios de
continentalidade previos ás oscilacións climáticas características do Cuaternario.
Aínda que no extremo NW ibérico non está documentada a presenza do xénero
Fagus durante o Plioceno, os estudos sedimentolóxicos e paleobotánicos
realizados por MEDUS (1965b) en diversas cuncas cenozoicas de Galicia atribuídas
ao Neoxeno (As Pontes, Meirama, Xinzo de Limia) amosan a existencia dunha
flora arbórea non moi diferente á comentada para o caso do xacemento cántabro
anteriormente mencionado. Así, nas formacións arboradas destes territorios
atopábase unha grande diversidade de especies, tanto ximnospermas (Pinus,
Cedrus, Sequoia, Metasequoia, Cryptomeria, Torreya, Taxodium, etc.) como
anxiospermas arctoterciarias (Quercus, Castanea, Morus, Ulmus, Carpinus, Carya, etc.)
xunto a un reducido número de elementos tropicais, entre os que se encontraban
varias Palmaceae, como Sabal (actualmente restrinxida a Centroamérica) e
Gronophyllum (cuxos representantes actuais están confinados en Nueva Guinea e
Papúa). A flora presente nestas áreas fai pensar na existencia de condicións
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climáticas xerais non moi diferentes ás deducidas para o caso do depósito de
Caranceja, polo que a ausencia de macrorrestos e pole de Fagus nos sedimentos
das áreas estudiadas por MEDUS puidera deberse a pequenas particularidades
climáticas ou mesoecolóxicas que non exclúen a súa presenza noutras partes do
NW ibérico.
Con relación ao Terciario, período caracterizado por unha elevada
homoxeneidade e estabilidade climática, o Cuaternario caracterízase por unha
sucesión de períodos extremadamente fríos, identificados como “glaciares”, e
fases máis térmicas, denominadas “interglaciares”. Aínda que en períodos
xeolóxicos máis antigos se rexistraron tamén fases de inestabilidade climática
homologables ás do Cuaternario, estas ocorreron nun momento no que a maior
parte da superficie terrestre se concentraba nun número moi reducido de
unidades continentais, mentres que durante o Cuaternario a fragmentación do
territorio continental é sensiblemente superior. Esta complexidade xeográfica
actuou como unha efectiva barreira fronte á expansión ou retracción das especies
xeradas pola propia dinámica climática, influindo de xeito determinante na
distribución das especies e na configuración final da biodiversidade dos diferentes
territorios do Planeta.
Os modelos xeomorfolóxicos clásicos recoñecían soamente catro grandes ciclos
glaciares-interglaciares en Europa (Günz, Mindel, Riss, Würm), relacionados coa
formación de extensos depósitos glaciares na rexión alpina e norteamericana
(glaciacións Winsconsin, Illinois, Kansas e Nebraska). Nembargantes, a
interpretación conxunta das variacións isotópicas de foraminíferos bentónicos
xunto á análise da composición do xeo e da fracción gasosa nel atrapada (isótopo
δ18 O, metano) ao longo de varios centos de miles anos procedente dos glaciares
de Grenlandia (DANSGAARD et al. 1993, CHAPPELLAZ et al. 1993) teñen levado á
identificación de ata 14 ciclos glaciares-interglaciares que afectaron ao Atlántico
Norte nos últimos 1,2 Ma. O estudo conxunto de todo este volume de
información leva a pensar que existíu unha conexión entre as variacións
climáticas rexistradas en Groenlandia e Europa (cf. VON GRAFENSTEIN et al. 1998,
1999; SCHWANDER et al. 2000, HEIRI & MILLET 2005), determinándose que as
reconstrucións polínicas realizadas nos territorios do Norte da Península Ibérica
son coincidentes co rexistro paleoclimático deducido das variacións da
concentración de los isótopos de osíxeno obtidas no xeo de Groenlandia
(MUÑOZ SOBRINO et al. 2005).
Independentemente do número, cronoloxía e magnitude dos períodos fríos
plistocenos, estes tiveron un papel determinante na distribución das especies
arbóreas no continente europeo. A súa influencia queda patente na menor
diversidade florística que na actualidade posúen os territorios máis setentrionais
ou os de maior altitude, nos que a repercusión dos períodos fríos tivo unha maior
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significación, fronte á que existe nos territorios máis baixos ou meridionais,
especialmente nas penínsulas Ibérica, Itálica e Helénica, que son actualmente as
áreas cunha riqueza e diversidade de especies vexetais máis elevadas de Europa.
x

A información paleobotánica sobre o Plistoceno Inferior e Medio resulta aínda
moi escasa e descontinua, de xeito que non se pode avaliar con precisión a
dinámica sufrida pola vexetación en xeral e polos bosques nos que puidera estar
presente o xénero Fagus en particular. Con todo, tendo en conta as secuencias
polínicas obtidas na área volcánica de Velay (Auvernia, Francia) para os 4
interglaciares previos ao actual (430-130 ka), tería existido no SW de Europa un
patrón cíclico nos cambios experimentados pola cuberta vexetal, apreciándose
sucesivas fases de vexetación pioneira adaptada ao frío, caracterizadas pola
expansión de Pinus e Betula, seguidas de longas fases de expansión e dominio de
vexetación mesófila, correspondentes aos momentos de máxima temperatura, e
nos que Quercus e Corylus serían dominantes na paisaxe. O peche de cada un destes
ciclos ven marcado pola volta a condicións frías e a expansión de taxons arbóreos
diferentes aos dominantes na fase anterior, entre os que, ademais de Carpinus,
Taxus, Abies ou Picea, tamén se rexistra a presenza de Fagus (DE BEAULIEU et al.
2001).
Praia de Area Longa
(Fazouro, Foz, Lugo).
No inverno de 1992, un
temporal deixou ao
descuberto un extenso
depósito turboso
(material negro cuberto
parcialmente polos
coios) que, tra-lo seu
estudo resultou de
extraordinario interese
para a reconstrucción
paleoambiental da
faciana atlántica
europea nos
derradeiros 100.000
anos.
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Centrándonos no derradeiro ciclo glaciar-interglaciar, este considérase
constituído polos períodos denominados Interglaciar Eemiense (OIS-5e), que
marca a transición entre o Plistoceno Medio e o Superior, e o glaciar Würmiense
ou Weichselian. O comezo desta última fase glaciar caracterizouse pola sucesión
de cortas fases interestadiais e estadais de menor intensidade e duración (estadios
isotópicos 5a a 5d), coñecida como Prewürm. Con posterioridade, arredor do
80.000 BP, as secuencias rexistran un primeiro gran estadal (estadio isotópico 4),
tamén denominado Pleniglaciar Würmiense Inicial, que finaliza no 60.000 BP. No
curso dos aproximadamente 20.000 anos que comprende esta dilatada etapa, o
avance dos xeos en Europa rexistrou unha das súas fases máis expansivas, de
magnitude probablemente semellante á rexistrada durante o Estadio Isotópico 2
(MANGERUD & SVENDSEN 1992; BAUMANN et al. 1995). O límite sur da masa de
xeo escandinava alcanzou o Norte de Alemania e Dinamarca, ocupando a
totalidade da costa SW de Noruega e parte do Mar do Norte, a través da cal se
materializaría a unión entre esta masa de xeo e a que cubriu gran parte das Illas
Británicas (ANDERSEN & MANGERUD 1989, LARSEN & SEJRUP 1990).
O Pleniglaciar Würmiense inicial deu paso a unha fase de melloría climática, o
Interestadial Würmiense, á que se atribúe unha duración de aproximadamente
35.000 anos e que se corresponde nas secuencias oceánicas co estadio isotópico
3. Entre o 25.000 e o 16.000 BP (estadio isotópico 2), volta o clima frío,
acadándose no 18.000 BP o máximo volume de xeo no océano, feito que adoita
ser identificado coa maior extensión dos glaciares nas altas e medias latitudes do
continente. Esta situación climática mantívose durante uns tres mil anos,
momento a partir do que comeza a deglaciación. A fusión dos xeos non seguiu
un proceso continuo senón que, no transcurso do Tardiglaciar (15.000-10.000
BP), se foron alternando fases frías e, xeralmente secas (Dryas I, II e III), con
outros períodos de carácter máis temperado e húmido (Interestadio Tardiglaciar).
Finalmente, a retirada da fronte polar a súa posición actual, rexistrada entre o
10.000 e o 9.000 BP, marcou o final do último glaciar e o establecemento das
condicións interestadiais do Holoceno.
O depósito de Area Longa, situado na actual liña de costa comprendida entre Foz
e Fazouro (Lugo) constitúe o punto máis occidental de Europa no que se
conserva o rexistro completo do último ciclo-glaciar-interglaciar. O seu nivel
orgánico máis antigo (Nivel I) atribúese ao final do interestadal OIS 5c (preWürm) e amosa unha fase de dominio arbóreo coincidente coa identificada nas
secuencias polínicas obtidas no SE de Francia (DE BEAULIEU & REILLE 1988,
BEHRE 1989, MANGERUD 1991, TZEDAKIS et al. 1997, etc.). Nun ambiente xeral
dominado por especies mesófilas caducifolias (Quercus, Betula, Carpinus, Corylus,
Alnus, Acer) e ericáceas arbustivas (Erica, Calluna) destacan, no depósito
comentado, as elevadas porcentaxes de Fagus rexistradas, que inducen a pensar na
existencia de bosques cunha elevada proporción de faia nas proximidades do
depósito (GÓMEZ-ORELLANA 2002, GÓMEZ-ORELLANA et al. 2007).
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Figura 11.
Localidades do
cuadrante NW Ibérico
con presenza de pole
de Fagus sylvatica ao
longo do período
comprendido entre o
Interestadial
Eemiense e o
Interestadial
Würmiense final.
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En Area Longa, o Estadial Würmiense Inicial (estadio OIS 4) está representado
polo Nivel II, que reflexa o dominio das especies arbustivas e herbáceas e a
escaseza de elementos arbóreos en resposta ao carácter frío do clima así como
dúas curtas fases de dominio de vexetación herbácea no inicio e final do estadial.
A pesares de que a representación arbórea é moi reducida destaca a persistencia
neste período dunha grande variedade de árbores tanto perennifolias (Picea, Abies,
Pinus pinaster, Pinus sylvestris) como caducifolias (Quercus robur, Corylus, Betula,
Carpinus, Ulmus, Fraxinus, etc.). En canto a Fagus, a súa presenza descontinua no
diagrama acredita a existencia de condicións ecolóxicas favorables para a súa
supervivencia, aínda que a súa abundancia debeu minguar con respecto ao
período anterior (GÓMEZ-ORELLANA 2002, GÓMEZ ORELLANA et al. 2007).
O nivel III de Area Longa abrangue integramente o Interestadal Würmiense (OIS
3, 60.000-25.000 BP), sendo un dos escasos rexistros do SW europeo no que se
poden avaliar con detalle os cambios climáticos e paisaxísticos acontecidos ao
longo deste complexo período (GÓMEZ-ORELLANA et al. 2007). Ademais, este
período está rexistrado de xeito parcial noutros depósitos da área litoral-sublitoral
comprendida entre o N de Lugo e a desembocadura do Miño (GÓMEZORELLANA 2002). Os datos obtidos nestes diagramas permiten recoñecer dentro
do Interestadal Würmiense tres fases cálidas caracterizadas pola expansión do
bosque caducifolio, que se designan como Fazouro I, Fazouro II e Baixo Miño.
Intercaladas coas anteriores, identifícanse outras tantas fases máis frías (Xistral I,
Xistral II, Xistral III), nas que a paisaxe pasou a estar dominada por queirogais ao
tempo que se produciu unha retirada dos bosques a lugares máis abrigados. Esta
alternancia de fases frías e cálidas é coherente cos resultados procedentes doutras
rexións europeas e coas secuencias isotópicas obtidas nos xeos de Groenlandia
(GÓMEZ-ORELLANA 2002, GÓMEZ-ORELLANA et al. 2007).
Na fase cálida de Baixo Miño, o diagrama de Sta María de Oia (Pontevedra)
evidencia un período de hexemonía arbórea que se estende durante
aproximadamente 9.000 anos (dende o 34.000 BP ao 25.000 BP.), no que Quercus
robur tp. e Corylus son os taxons maioritarios, rexistrándose ademais importantes
expansións de Betula e Fagus, así como a presenza dun extenso conxunto doutras
especies arbóreas: Pinus pinaster tp., Betula, Corylus, Ulmus, Carpinus, Tilia e Ilex. Os
valores acadados polo pole de faia (20%) indicarían a existencia local de faiais
segundo os criterios de HUNTLEY & BIRKS (1983). Esta información permite
interpretar as áreas litorais como lugares de refuxio para os bosques de Fagus, e
outros elementos arbóreos mesófilos e incluso termófilos, ao longo da fase fría
precedente, o Estadial Würmiense Inicial, no extremo NW da Península Ibérica.
A información paleobotánica existente no Litoral-Sublitoral do NW Ibérico para
o Estadial Würmiense Final (25.000-16.000 BP, estadio IOS2) procede dos datos
obtidos en diversos perfís situados no litoral e sublitoral das costas cantábrica e
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atlántica (MARY et al. 1973, 1975, 1977; GÓMEZ ORELLANA 2002). De todos eles,
soamente no depósito de Río Boo (Muras, Lugo) se ten rexistrado a presenza de
pole de Fagus sylvatica, nunha data posterior ao 19.000 BP, aínda que a
reconstrucción da paisaxe que se deduce do seu diagrama polínico (dominio de
matogueiras abertas de ericáceas reflectindo unhas condicións climáticas frías e a
persistencia dunha relativamente elevada humidade ambiental) non é moi
diferente da resultante das outras localidades costeiras indicadas. No seo destas
formacións arbustivas e ocupando as áreas topográficas de maior protección,
emprazaríanse pequenos bosques dominados por elementos mesófilos
caducifolios. A presenza de Fagus no diagrama de Río Boo da fe da persistencia
rexional deste taxon durante este período e, por conseguinte, confirma o papel
desempeñado polos vales litorais-sublitorais das facianas atlántica e cantábrica do
NW da Península Ibérica no mantemento de poboacións de especies mesófilas e,
en menor medida, termófilas.
O carácter de refuxio destes emprazamentos é congruente coa información
florística actual, xa que os vales atlánticos e cantábricos próximos ao mar dan
acubillo a poboacións de especies como Culcita macrocarpa, Woodwardia radicans ou
Vandenboschia speciosa, consideradas como paleorrelictos precenozoicos, e cuxa
presenza actual en ningún caso podería ser explicada por fluxos migratorios
recentes (holocenos), como os preconizados por HUNTLEY & BIRKS (1983) para
os taxons arbóreos. Paleorrelictos que, por outra banda, amosan unha menor
tolerancia fronte aos cambios de humidade e temperatura que especies arbóreas
como Fagus sylvatica.
Aínda que a sucesión de oscilacións climáticas ocorridas no último período
glaciar ocasionou importantes modificacións na paisaxe galega, como xa se
expuxo anteriormente, os bosques con faias persistiron, aló menos, nas áreas máis
próximas ao litoral do NW Ibérico, e como mínimo, dende o pre-Würm ata o
final de Interestadial Würmiense. A partir destas evidencias, resulta indubidable
que a distribución dos faiais no noroccidente peninsular durante a última
glaciación foi bastante diferente da que presentan actualmente. Os datos
existentes suxiren que, cando menos na costa atlántica, estas formacións
puideron verse desprazadas progresivamente cara ao Sur a medida que as
condicións glaciais se acentuaban (GÓMEZ-ORELLANA 2002).
O coñecemento preciso da dinámica posterior destes faiais está supeditado á
dificultade de atopar depósitos sedimentarios nos que se conservara o rexistro da
última transición glaciar-interglacial nos territorios litorais e sublitorais do NW
ibérico, pois moitos deles foron erosionados, se viron asolagados pola posterior
subida do nivel do mar ou, no mellor dos casos, quedaron selados por niveis
coluviais formados ao final do Würm. De feito, a maior parte da información
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paleoecolóxica correspondente ao Tardiglaciar no NW Ibérico procede de
territorios interiores, áreas que non sempre presentaron condicións favorables
para o desenvolvemento rexional dos bosques.

Aspecto do material
turboso extraído
cunha “sonda rusa” a
unha profundidade de
100 a 150 cm dende a
superficie no depósito
da Braña de Porto
Ancares (Candín,
León).

A sedimentación orgánica máis antiga nestas localidades interiores iniciouse en
lagos, lagoas e turbeiras cando a melloría climática tardiglaciar fixo ascender
varios centenares de metros o límite das neves perpetuas, provocando a fusión
dos glaciares de montaña (MUÑOZ SOBRINO et al. 2001). Os espectros polínicos
correspondentes aos primeiros episodios da deglaciación revelan o predominio
inicial dun clima frío e seco, con paisaxes escasamente arboradas e dominadas por
formacións herbáceas ricas en Artemisia. A medida que foron mellorando as
condicións climáticas, os territorios interiores se viron progresivamente
colonizados por outros tipos de vexetación. Primeiro por herbazais de gramíneas,
logo por matogueiras dominadas por xenebreiras, queirogas, uces e leguminosas,
e máis tarde por vexetación arbórea (bidueirais, piñeirais e, finalmente, bosques
planocaducifolios). Non obstante, a melloría climática non se produciu de xeito
continuado, senón que se alternou con algúns episodios de acusado deterioro
climático.
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Figura 12.
Localidades do
cuadrante NW Ibérico
con presenza de pole
de Fagus sylvatica ao
longo do Tardiglaciar
e o Holoceno.
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Con todo, a benignidade climática que caracteriza o conxunto do Interestadial
Tardiglaciar propiciou que os pisos de vexetación comezasen a gañar altitude, de
modo que a vexetación foi colonizando gradualmente os espazos que se ían abrindo
nas terras altas a medida que retrocedían os ambientes glaciares e periglaciares. Do
mesmo xeito, esta nova configuración do clima rexional facilitou a colonización
arbórea dalgúns espazos interiores que ata ese momento estaban dominados por
comunidades arbustivas e herbáceas. O ritmo de colonización foi, en calquera caso,
desigual e se viu condicionado por factores topográficos e a distancia ao mar
(MUÑOZ SOBRINO et al. 2007).
O novo empeoramento climático ocorrido durante o Dryas Recente ou Dryas-III
(11.000-10.000 BP.) provocou un descenso xeral do límite arbóreo en toda a rexión,
o cal contribuíu a amplificar a disimetría ambiental existente entre as vertentes
atlánticas e as cuncas interiores do NW Ibérico. Nas áreas máis oceánicas
rexistrouse un importante incremento na representación polínica das gramíneas,
mentres que nos territorios interiores voltáronse a elevar as porcentaxes de
Artemisia. Paralelamente, producíronse importantes cambios na distribución dos
bosques: se ao final do Interestadial Tardiglaciar o arborado caducifolio xa estaba
presentes nalgunhas localidades interiores, a nova situación climática provocou o
seu repregue cara as localizacións máis oceánicas, sendo substituído nalgúns
territorios por piñeirais, menos sensibles ao frío e a seca, ou incluso por formacións
abertas, dominadas por gramíneas e matogueiras (MUÑOZ SOBRINO et al. 2004).
Neste contexto, cabe supoñer que a distribución dos faiais no NW Ibérico se tería
visto afectada polos cambios climáticos ocorridos durante o Tardiglaciar
presentando patróns de variación semellantes aos experimentados por outros
bosques planocaducifolios (figura 12). A súa presenza debeu ser marxinal nas
depresións interiores, máis secas, e persistirían maioritariamente nas áreas costeiras
ou nas montañas máis oceánicas, pero a altitudes relativamente baixas (MUÑOZ
SOBRINO 2001, MUÑOZ SOBRINO et al. 2001, 2004).
No litoral cantábrico oriental existen evidencias sólidas da existencia de faiais ao
inicio do Holoceno que confirman esta hipótese (IRIARTE CHIAPUSSO 1994; IRIARTE
CHIAPUSSO et al. 2006), pero os rexistros de pole de Fagus durante o Tardiglaciar e o
Holoceno inicial no territorio galego son certamente escasos, con a penas uns
poucos grans identificados no entorno das montañas Galaico-Minhotas e GalaicoDurienses (RAMIL REGO et al. 2000). En cambio, a presenza de pole de faia en
localidades situadas no rebordo montañoso da Meseta Setentrional e o Val do Ebro
é moito máis frecuente. Nestas áreas existe presenza datada por 14C de Fagus no
intervalo 12.270-7.450 BP (RAMIL-REGO et al. 1998, MUÑOZ SOBRINO 2001,
IRIARTE et al. 2001), confirmando a existencia desta especie durante o Tardiglaciar,
o Holoceno inicial e o Holoceno medio nas áreas montañosas do oriente cantábrico
(MUÑOZ SOBRINO 2001, IRIARTE et al. 2003).
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O período postglaciar (Holoceno) iniciouse hai aproximadamente 10.000 anos e
chega ata os nosos días. En termos climáticos, nel se teñen definido tres fases.
Unha inicial ou anatérmica (10.000-7.000 BP), que corresponde a un intervalo de
continuas modificacións ambientais pero que, globalmente, supuxo o
quecemento progresivo das augas mariñas e da atmosfera dos territorios
emerxidos adxacentes. A continuación, o chamado “óptimo climático” ou
Holoceno medio (7.000-2.500 BP), momento no que se acadaron os maiores
niveis termométricos no SW de Europa, coincidentes nos territorios de
marcado carácter oceánico, con condicións de elevada humidade.
Dentro deste período relativamente longo pódense diferenciar tres grandes
fases: unha inicial de carácter cálido, entre 7.000-6.500 BP, seguida por unha
fase fría, entre 6.500-5.500 BP, e finalmente unha nova fase cálida, entre
5.500-2.500 BP. Por último, a fase catatérmica ou Holoceno final (2.500-0
BP), que podería definirse como unha sucesión de subfases frías e quentes
que acabaron derivando nas condicións actuais.
Os cambios climáticos producidos no occidente europeo durante a fase
anatérmica do Holoceno supuxeron a regresión global das formacións
arbustivas e herbáceas, que se viron substituídas masivamente pola
vexetación arbórea. A partir do 8.500-8.000 BP, os bosques acadaron a súa
maior extensión superficial, permanecendo deforestados únicamente parte
dos tramos costeiros, as áreas culminantes dos principais macizos
montañosos e outros ambientes nos que as condicións particulares do clima
ou do substrato favoreceron a persistencia de comunidades azonais,
básicamente ecosistemas limnéticos, matogueiras e distintos tipos de
herbazais.
Ao longo dos tres milenios que dura aproximadamente esta fase, as
secuencias polínicas do Norte da Península Ibérica son coherentes coas do
resto do SW europeo e amosan unha primeira expansión territorial das
matogueiras dominadas por ericáceas, que máis tarde foron colonizadas por
diversos tipos de bosques nos que se detecta un fenómeno de substitución
forestal. Nas áreas oceánicas e de xeito similar ao observado noutras áreas do
SW Europeo, a secuencia máis repetida está marcada pola instalación inicial
de bosques Betula-Pinus, que se ven máis tarde desprazados por outros
dominados por Corylus e, finalmente, por carballais (RAMIL-REGO 1992). Pola
contra, nas áreas máis lonxe da costa, como na Serra do Courel, a expansión
de Corylus a penas ten importancia.
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Independente do modelo territorial de expansión do arborado que caracteriza o
Holoceno inicial, a faia non adquire notoriedade na paisaxe, pois a súa presenza
polínica mantén valores semellantes aos detectados nos períodos precedentes. A
interpretación destas baixas porcentaxes en termos paisaxísticos obriga,
consecuentemente, a considerar a Fagus sylvatica como unha árbore integrada en
bosques dominados por outras especies ou conformando pequenos golpes
englobados en vastas extensións de carballeiras ou, no seu caso, en bosques
mixtos de coníferas e frondosas (MUÑOZ SOBRINO 2001).
Diversos depósitos
no extremo
noroccidental ibérico
con rexistro de Fagus
sylvatica ao longo do
Tardiglaciar e o
Holoceno.
Arriba:
Esquerda: Lagoa da
Lucenza (Quiroga,
Lugo);
Dereita: Lagoa do
Marinho (P.N. PenedaGerês, Portugal).
Centro:
Esquerda: Lagoa do
Pozo do Carballal
(Pedrafita do Cebreiro,
Lugo);
Dereita: turbeiras da
Campa da Cespedosa
(Navia de Suarna,
Lugo).
Abaixo:
Esquerda: turbeira de
cobertor activa de Chao
do Lamoso (Serra do
Xistral, Lugo);
Dereita:
Turbeira de cobertor
inactiva da Serra da
Bobia (Vegadeo,
Asturias).
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A inicios do Óptimo Climático (7.000-2.500 BP), a maior parte do territorio
estaba cuberto por comunidades arbóreas dominadas por árbores caducifolias,
fundamentalmente Quercus. De tódolos xeitos, con toda probabilidade existían
condicións ecolóxicas apropiadas para o crecemento doutras comunidades
arbóreas cuxa composición florística, lamentablemente, e moi difícil de precisar
pois as especies arbóreas que poderían estar presentes case sempre resultan
enmascaradas polos taxons polínicos dominantes. Os rexistros obtidos en Galicia
neste período, en coherencia co resto dos datos procedentes da Cornixa
Cantábrica, evidencian a presenza regular de pole de Fagus en diversos territorios
bioxeográficos, se ben de xeito descontinuo. De modo excepcional
obtéñense curvas polínicas continuas con porcentaxes baixas (<5%),
case sempre en localidades próximas ás áreas nas que existían evidencias
de Fagus durante o Tardiglaciar e o Holoceno Inicial.
A pesares de que non existe constancia da existencia de faiais extensos
neste período, a presenza de pole de Fagus no extremo noroccidental
Ibérico con anterioridade ao 3.500 BP contradí plenamente o modelo
migratorio holoceno proposto para este taxon por H UNTLEY & B IRKS
(1983), quenes sitúan nesa data o inicio da súa progresión dende os
Pireneos cara ao Finisterrae Ibérico. A presenza de Fagus durante o
Óptimo Climático é coherente coa súa dinámica tanto ao inicio da fase
anatérmica (cf. M ARTÍNEZ ATIENZA & M ORLA J UARISTI 1992, M UÑOZ
S OBRINO 2001, R AMIL -R EGO et al. 2000) como ao longo do Plistoceno
Final (G ÓMEZ -O RELLANA 2002, G ÓMEZ -O RELLANA et al. 2007). Estas
evidencias obrigan a rexeitar categoricamente a hipótese proposta polos
autores sinalados como fundamento para explicar a causa da actual
presenza de Fagus no Norte da Península Ibérica.
O último terzo do Holoceno caracterízase por un rápido deterioro dos
ecosistemas naturais debido, fundamentalmente, ao seu aproveitamento
intensivo polo ser humano. No Holoceno Medio produciuse a adopción
das técnicas agrícolas e gandeiras no Norte da Península Ibérica que, nos
seus comezos levaron consigo unha afección puntual e reducida sobre o
territorio, manifestándose nalgúns diagramas polínicos como pequenos
episodios deforestadores, de carácter inter mitente, similares aos
ocasionados polas ocupacións epipaleolíticas (cf. R AMIL -R EGO 1992,
M UÑOZ S OBRINO 2001). Durante o último terzo do Holoceno, o sistema
de explotación dos recursos naturais posto en práctica polas culturas da
Idade del Bronce e do Ferro supuxeron unha importante intensificación
e especialización asociadas, con moita frecuencia, a episodios
significativos de deforestación, sobre todo nos territorios litorais e
sublitorais, sometidos a unha maior presión demográfica.
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Deste xeito, a invasión romana tivo lugar nun momento no que a maior parte das
ecorrexións litorais e sublitorais do Norte da Península Ibérica amosaban un
elevado grao de deforestación, atinxindo valores equiparables aos rexistrados nos
períodos máis fríos do Tardiglaciar. Non obstante, e a diferenza do rexistrado
nese período, as grandes superficies boscosas estaban confinadas nas áreas
montañosas interiores, máis alonxadas da presión humana e con maiores
limitacións para o aproveitamento agrícola e gandeiro. En conxunto, as
modificacións introducidas na estruturación da paisaxe pola actividade humana
deberon afectar negativamente á distribución de moitas especies forestais que
levaban varios milenios instaladas no NW Ibérico e interferir no proceso de
difusión territorial doutras que tiñan iniciado o seu proceso de expansión máis
recentemente, durante o Holoceno Medio, como consecuencia das flutuacións
climáticas. Por elo, a comprensión axeitada do comportamento das especies
forestais derivado dos estudos polínicos neste intervalo cronolóxico precisa de
dispoñer dun elevado grao de coñecemento das características xeomorfolóxicas e
do grao de antropización que a paisaxe presentaba en cada área particular, en aras
a acadar un mínimo de verosimilitude nas conclusións.
Así, resulta paragóxico que as áreas de distribución da maioría dos elementos
arbóreos que durante o Holoceno Medio tiveran un papel secundario na
vexetación (Fagus, Tilia, Ulmus, Carpinus, Celtis, etc.), adquiran na primeira metade
da fase Catatérmica (3.000–1.500 BP) a súa máxima amplitude territorial, nun
momento no que a deforestación acada valores extraordinariamente elevados, aló
menos nas áreas situadas a medianas e baixas altitudes. Este soamente é
comprensible admitindo que o aumento da representación polínica de ditas
especies é resultado da eliminación, por causa antrópica, da maior parte das
especies frecuentes en etapas anteriores que, como xa se explicou, enmascaraban
a súa presenza debido a súa suprarrepresentación rexional.
Esta hipótese está apoiada polas propias esixencias ecolóxicas da maioría das
especies anteriormente citadas que, no estremo SW de Europa adoitan formar
parte de bosques de marcado carácter umbrófilo, con tendencia a medrar en
lugares fragosos e sobre solos pedregosos (cf. RODRÍGUEZ GUITIÁN 2004, 2005).
Como queira que fose, mantense neste momento a presenza de Fagus en Galicia
tanto no litoral-sublitoral Cantábrico como no Atlántico, así como en numerosas
localidades das montañas do occidente da Cordillera Cantábrica e o Macizo
Galaico-Duriense. Pola contra, na segunda metade da fase Catatérmica (1.500–0
BP) asístese á extinción rexional dalgunhas destas especies (Carpinus, Tilia, Celtis),
sobre todo nas ecorrexións que soportan una maior antropización. Deste modo,
a información polínica sobre a distribución da faia a partir de finais da Idade
Media ven a coincidir coa proporcionada por outras fontes (cf. GUITIÁN RIVERA
1996) e indica que debía ser moi semellante á que actualmente ocupa (cf. RAMILREGO 1992, MUÑOZ SOBRINO 2001, IRIARTE et al. 2006).
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Posibles causas da escasa presenza de faiais en Galicia.
Aínda que, como vimos de comentar, durante o Holoceno medio e final se
constata a presenza de pole de faia de forma xeral no Norte da Península Ibérica,
a súa escasa relevancia na paisaxe de Galicia contrasta coa deducida para outras
áreas ibéricas, particularmente coa establecida para a metade oriental da Cornixa
Cantábrica. Nesta área, a semellanza do rexistrado nos Pireneos Atlánticos e o
Macizo Central francés (REILLE et al. 1985, REILLE 1990, REILLE & ANDRIEU
1995), tivo lugar unha importante fase de expansión de Fagus que a converteu
nunha das especies fundamentais na configuración das comunidades arbóreas
deses territorios (PEÑALBA GARMENDIA 1989, 1990, 1994). Pola contra, nos
rexistros da área occidental Cantábrica non se observa dita fase de expansión, e
menos aínda un período de hexemonía da faia na paisaxe, que estivo dominada
durante a maior parte do Holoceno medio por carballais, bidueirais, e bosques
mixtos (Quercus, Corylus, Ulmus, Tilia)(RAMIL-REGO 1992, RAMIL-REGO et al. 1998,
MUÑOZ SOBRINO 2001).
No límite occidental
da súa actual área de
distribución, a faia
sobrevive en lugares
de difícil acceso nos
que a actividade
humana tivo unha
escasa incidencia nos
derradeiros decenios.
Monte da Marronda
(Baleira, Lugo).

A expansión de Fagus na área oriental do Norte da Península Ibérica non foi un
proceso regular e constante, senón que máis ben cabería entendelo como un
fenómeno verificado en, cando menos, tres etapas. Nun primeiro momento, a
expansión da faia non estivo asociada á reducción das porcentaxes polínicas
doutros taxa arbóreos na área. Ao contrario, durante esta primeira fase (5.0002.500 BP) as porcentaxes arbóreas totais incrementáronse en diferentes
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localidades (PEÑALBA 1994, MUÑOZ SOBRINO 2001, MUÑOZ SOBRINO et al. 2005),
polo que as primeiras perturbacións provocadas polas culturas humanas nos
bosques conformados ao inicio do Holoceno serían coetáneas coa expansión por
causas climáticas de Fagus, chegando incluso a favorecer nalgúns sectores
montañosos o ascenso do límite altitudinal das formacións arboradas caducifolias
a costa de bosques orófilos de Pinus. Parece plausible, polo tanto, relacionar o
inicio da expansión dos faiais nas Montañas Vasco-Cantábricas cunha situación
xeral climática máis cálida.
En calquera caso, a expansión da faia no Cantábrico oriental foi seguida doutras
dúas fases: unha segunda, caracterizada polo rexistro das máximas porcentaxes de
Fagus e unha terceira na que se observa unha importante expansión do pole do
xénero Erica parella ao descenso do pole arbóreo total, o que suxire unha certa
diminución simultánea da superficie cuberta polos faiais e o resto de bosques. O
clima máis fresco rexistrado con posterioridade ao 2.500 BP só pode explicar
parcialmente estas tendencias xa que nestas condicións Fagus, máis tolerante ao
frío, podería ter desprazado a outras especies, como Corylus ou Quercus. Non
obstante, parece improbable que esta regresión climática afectara
simultaneamente de forma negativa a outras árbores tanto ou máis tolerantes ao
frío que a faia, como por exemplo Betula ou Pinus.
En consecuencia, a dinámica de expansión da faia que se detecta polínicamente
podería estar relacionada, máis ben, coa degradación doutros tipos de bosques
(piñeirais, carballais, abeledos, bosques mixtos) como resultado dunha presión
humana selectiva sobre as masas arboradas. Neste senso, semella razoable admitir
que a deforestación afectase principalmente ás vertentes de sollío, contribuíndo a
unha sobrerrepresentación nos diagramas polínicos da vexetación das vertentes
orientadas ao norte, áreas máis favorables para os faiais por ser avesías e máis
húmidas.
Algúns autores (GORROTXATEGUI et al. 1999) suxiren que a expansión dos
bosques de Fagus estivo relacionada con cambios nos patróns de humanización
do territorio asociados á aparición das culturas neolíticas e postneolíticas, sen
aportar probas fiables para poder determinar a causa e a magnitude deste cambio.
O ámbito cronolóxico proposto (Neolítico–Postneolítico) resulta, ademais,
demasiado amplo para poder aceptar unha relación clara causa–efecto con
relación ao comezo da fase de expansión da faia. De aceptarse esta hipótese, e
tendo en conta que as características do poboamento Neolítico–Postneolítico son
bastante homoxéneas en relación cos tipos e medios de explotación dos recursos
naturais e os patróns de emprazamento dos poboados e das estruturas funerarias
ao longo de toda a Cornixa Cantábrica, sería de esperar que dita actuación
humana favorecera a expansión desta especie en toda a súa área cantábrica de
distribución e non de xeito exclusivo no seu extremo oriental.
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A poboación natural
máis occidental de
Fagus sylvatica de
Europa semella
atoparse no Monte A
Faia, na localidade de
Cubeiro (Pol, Lugo).
Ata o de agora, este
monte arborado
librouse, grazas ás
xestións do seu
propietario, de verse
transformado nun
pasteiro como resultado
da realización da
concentración
parcelaria na parroquia
de Caraño.

Tendo en consideración os actuais factores ecolóxicos limitantes para o
desenvolvemento da faia no continente europeo, a ausencia dunha fase de
expansión no occidente cantábrico podería atribuírse ao efecto dunha humidade
excesiva ou unha elevada acedume nos solos, situacións nas que Fagus sylvatica e
menos competitiva que Quercus tp. robur ou Betula (ELLENBERG 1988, LE TACÓN
1981). Estes argumentos teñen sido empregados por algúns autores españois para
xustificar a escasa presenza actual dos faiais no occidente das montañas
cantábricas (cf. BELLOT 1969, BELLOT & CARBALLAL 1978, CEBALLOS & RUÍZ DE
LA TORRE 1979), na que prevalecen os substratos silíceos fronte aos calíos, máis
característicos da área oriental. Non obstante, as razóns que expliquen esta
distribución teñen que ser doutra natureza, pois é indubidable que na actualidade
tamén existen faiais de notable extensión nas zonas silíceas da área cantábrica
occidental, como os existentes na cabeceira do Río Narcea (Asturias).
Posiblemente, os factores que poden explicar por qué non se ten rexistrado unha
expansión análoga de Fagus no occidente Cantábrico sexan multiples e
relacionados con aspectos climáticos, topográficos e antropoxénicos. En gran
medida, atopar unha explicación convincente a este feito necesita do aporte de
maior información sobre os cambios acaecidos na cuberta vexetal nas áreas
montañosas do límite galaico-astur-leonés e as áreas sublitorais de occidente
asturiano. Polo momento, se nos atemos á información que suministran os
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rexistros meteorolóxicos dispoñibles, sábese que os territorios do occidente da
Cordillera Cantabrica amosan unha diminución da nubosidade e a precipitación
durante a época estival con respecto ao observado na parte centro-oriental. Esta
tendencia, sen acadar niveis característicos das áreas mediterráneas, está máis
marcada nas montañas que conforman o arco montañoso Ancares-CebreiroCourel e é aínda máis patente, unha vez traspasada a cunca do Río Sil, nas serras
que conforman os macizos de Queixa e Trevinca. Se estas condicións existisen
dende mediados do Holoceno, poderíase explicar por qué os faiais terían acadado
unha menor extensión no extremo occidental da Cordillera Cantábrica que os
seus homólogos da parte centro-oriental destas montañas, con independencia de
que en certo momento do Holoceno se tivese verificado unha fase de expansión
destes bosques, entendida no senso paisaxístico, que non tivera trascendido aos
rexistros polínicos.
Nunha dinámica diferente se puideron atopar as poboacións holocenas de Fagus
sylvatica nas áreas situadas ao N das montañas do extremo occidental da Cordillera
Cantábrica (cuncas dos ríos Eo, Navia e Esva). Aquí, o clima é máis brumoso e
chuvioso no verán que nas montañas de máis ao S e se asemella moito, aínda que
se manteñen pequenas diferenzas, ao das áreas litorais e sublitorais do resto da
Cornixa Cantábrica. En cambio, o relevo dulcifícase debido ao descenso dos
niveis de cotas culminantes, xa que as serras raramente superan os 1.000 m de
altitude, e as vertentes, moi a miúdo sostidas por lousas son, polo xeral, menos
fragosas. Por elo, a intervención humana nesta área debeu de incidir
negativamente sobre a cuberta vexetal dende antigo, como se pode deducir dos
abundantes castros e campos de mámoas existentes, o que tería provocado unha
maior fragmentación das masas arboradas autóctonas, hoxendía moito máis
escasas e pequenas que nas montañas da Cordillera Cantábrica.
Por elo, aínda que existiron condicións favorables para a pervivencia de
poboacións de Fagus sylvatica nesta área xeográfica, o seu reflexo nas secuencias
polínicas podería ter pasado desapercibido debido a súa particular localización en
áreas máis ou menos remotas. De feito, a existencia actual de poboacións
dispersas de faias e pequenos faiais nestes outros territorios é coñecida dende hai
poucos anos debido á ausencia de estudos específicos sobre a distribución de
Fagus sylvatica e á crenza de que os bosques de faia tiñan un eminente carácter
“montano” e, como consecuencia, practicamente imposibles de atopar por baixo
dos 800-900 m de altitude.
Estudos recentes demostran que aínda nos nosos días persisten faiais de
pequenas dimensións, en moitos casos inmersos en masas arboradas procedentes
de repoboacións con eucaliptos e piñeiros e situados en lugares de moi difícil
acceso, en cotas que, como no caso da cunca do Río Esva (Tineo-Valdés,
Asturias) se atopan por baixo dos 100 m de altitude (cf. RODRÍGUEZ GUITIÁN et
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al. 2001, 2003; RODRÍGUEZ GUITIÁN 2004, 2006). En situacións semellantes a
estas atópanse os derradeiros e máis occidentais faiais que se conservan en
Europa: os existentes no Monte da Marronda (Baleira, Lugo) e outras localidades
próximas dentro dos concellos de A Fonsagrada e Pol (RODRÍGUEZ GUITIÁN et al.
1996b).
A protección que o relevo abrupto presta a estas poboacións ao longo de gran
parte da Cornixa Cantábrica desaparece progresivamente cara ao Oeste a partir
da cunca do río Eo. É posible que este feito puidera ter favorecido unha maior
incidencia das actividades deforestadoras humanas sobre os bosques das áreas
sublitorais máis occidentais do cantábrico dende hai varios milenios, provocando
unha perda de diversidade arbórea nestas áreas e limitando, simultaneamente, as
posibilidades de expansión por causas climáticas de determinadas especies, entre
as que poderían estar presentes a faia e outras estirpes arbóreas mesófilas
extinguidas en épocas (pre)históricas, como o carpe (Carpinus betulus) ou os
tileiros (Tilia spp.).
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Caracterización botánica, ecoloxía e
distribución de Fagus sylvatica L.

Páxina anterior: as faias son árbores
especialmente sensibles ao frío durante as
primeiras semanas que seguen ao agromar.
Neste período mostran un verdor exultante
que contrasta co ceo treboento de finais da
primavera.
Faia
nunha
sebe
nas
proximidades de Veiga de Brañas (Pedrafita
do Cebreiro, Lugo).
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Etimoloxía
Denominación científica: Fagus sylvatica L.
Sinónimos: F. echinata Gilibert, F. silvestris Gaert., F. ciliata Opiz, Castanea fagus
Scop.
A denominación científica válida da faia é a proposta por Carl von Linné no 1753
na súa obra Species plantarum (páx. 998). A orixe etimolóxica do nome xenérico se
pensa que provén da acepción “comestible”, que subxace nos vocablos latino
fagus e grego φηγος (phegos ou fegos), en alusión á súa semente. A denominación
específica sylvatica fai referencia ao caracter mesto e avesío dos bosques (sylva,-ae
en latín) que conforma esta especie en condicións ecolóxicas axeitadas dentro do
continente europeo.
Denominacións vernáculas ibéricas:
Galego: faia; aragonés: fago, fau, fayo; aranés: hay; bable ou asturiano: faya,
jae no oriente de Asturias e Cantabria; catalán: maioritariamente faix ou faitg,
fatch en Lleida; euskera: maioritariamente paga, pago, payo, fago; bacua en
Navarra.
Outras denominacións europeas:
alemán: buche, rotbuche, buchbaum; bretón: faou; checo: bukva; francés:
maioritariamente hêtre, hêtre blanc, hêtre commun; danés: almindelig bøg;
eslovaco: buk lesný; holandés: benk, boom; inglés: beech, european beech,
common beech, buck; italiano: faggio; húngaro: bükk; letón: eiropas
dižskābardis; noruego: bøk; occitano: hau, hac; piamontés: fô; polaco: buk
zwyczajny; romanés: fag; sueco: bok; suomi: euroopanpyökki; turco: avrupa
kayini.
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Descrición botánica
Árbore de lonxevidade media (máximo entorno aos 300 anos de idade) e gran
talla que facilmente acada os 30-35 m, aínda que pode chegar a superar os 40. O
seu porte varía coas condicións ambientais e a densidade das masas que conforma
(figura 1). Os pés illados tenden a presentar pólas a pouca altura do chan; con
frecuencia as inferiores e medias dispóñense cara abaixo, mentres que as
superiores diríxense claramente cara ao extremo superior. En formacións densas,
o porte é moito máis recollido debido á poda natural que amosa o toro nos dous
terzos inferiores e ao feito de que a práctica totalidade das canas medran de xeito
ascendente. En estacións rupícolas de montaña e nos límites superiores naturais
do arborado batidos polo vento e fortemente innivados, a faia tende a ramificarse
dende a base e a formar toros tortuosos. A súa poda baixa ou corta reiterada polo
pé orixina cepas multicaules con abundantes pólas dende a base.
Figura 1.
Porte da faia.
Esquerda:
pé esbelto de faia en
condicións ecolóxicas
axeitadas para o seu
crecemento despois de
efectuarse unha clara
ao seu redor (Bois de
Sudet, Santa Grazi,
Haute Soule,
Departamento dos
Pireneos Atlánticos,
Francia).
Dereita:
faia de porte tortuoso
medrando en
condicións ecolóxicas
desfavorables (Alto do
Rañadoiro, Cangas del
Narcea, Asturias).

A copa está conformada por unha grande cantidade de ramas de pequeno calibre,
profusamente ramificadas e de entrenós ziguezagueantes (figura 2). As follas
distribúense en dous tipos de ramiñas: unhas de maior crecemento
(macroblastos) e outras curtas (braquiblastos), insertas lateralmente nas
anteriores. As xemas foliares son fusiformes, estreitas e alongadas, erectas,
agudas, pardo-avermelladas e recubertas por escamas imbricadas ordenadas en 4
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filas (figura 3). Xemas florais máis grosas e curtas. O toro é inicialmente flexuoso,
con casca lisa agrisada ou lixeiramente verdosa; logo vaise facendo esvelto e
adquire unha colación agrisado-cinsenta manténdose lisa ata idades avanzadas. Co
tempo, a cortiza vaise agretando dende a base e recubríndose de liques e mofos,
que lle proporcionan ao toro unha cor abigarrada, con manchas pardas, agrisadas
e verdosas. As pólas que van morrendo deixan unhas cicatrices escuras
características en forma de cella. A parte radicular está ben desenvolvida e consta
dunha raíz principal recta e escasamente ramificada, que profundiza pouco, e un
gran número de secundarias robustas de crecemento subsuperficial.

Figura 2.
Organización do
aparato vexetativo
aéreo da faia.
Arriba: aspecto
invernal da copa.
Abaixo esquerda:
macroblasto a traveso
do que se realiza o
crecemento principal en
lonxitude das pólas.
Abaixo dereita:
braquiblastos, con
funcións fotosínteticas
e reprodutivas.
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As follas son simples, alternas, de disposición dística e bastante distanciadas nos
macroblastos e conformando fascículos nos braquiblastos. Na parte superior da
copa as follas dispóñense (sub)verticalmente, son máis grosas e de maior
consistencia mentres que no resto son máis delicadas e se sitúan de xeito
(sub)horizontal tratando de interceptar a maior parte da radiación solar incidente.
A inicios do outono comezan a caer as follas da maior parte das pólas nos
individuos adultos. Pola contra, nos pés novos e rebentos de cepa, as follas
adoitan conservarse prendidas nas ramiñas ata o seguinte agromado, cun certo
carácter marcescente (figura 4).
Figura 3.
Diversos estadios
fenolóxicos da faia.
Arriba esquerda:
ramiña en repouso
invernal.
Arriba dereita:
ramiña nova dunha
semana.
Medio esquerda:
ramiña floral
.
Medio dereita:
ramiña lignificada.
Abaixo esquerda:
ramiña con froito.
Abaixo dereita:
ramiña con follas
próximas á súa caída.
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Polo xeral, permanecen verdes entre 5 e 6 meses. Antes e durante o agromado, as
follas están repregadas e cubertas de pelos sedosos que reducen a transpiración e
o risco de xeadas. Teñen pequenas estípulas fugaces, pecíolo curto e limbo de
contorno aovado-elíptico de ápice obtuso ou lixeiramente agudo, de 4-9 cm de
longo. O bordo é sinuado-ondulado, con frecuencia algo denticulado en
exemplares novos, con longos cilios moi patentes ao principio, aínda que con
tendencia a ser caedizos. A nervación foliar é abundante e moi regular con
arredor de 10 pares de nervios secundarios rectos e paralelos que rematan
tocando no bordo. Os nervios van acompañados de pelos no envés foliar.
Figura 4.
Esquerda:
Pólas baixas de faia
coas follas presas unha
vez secas
(marcescencia).
Dereita:
Faia brotada a inicios
do verán na que aínda
se conservan os feixes
de follas secas do ano
anterior.

Flores coetáneas coas follas, situadas nas axilas foliares dos braquiblastos.
Inflorescencias masculinas longamente pedunculadas, globosas e colgantes, con
15-20 flores de envolta membranosa conformada por 4-7 pezas e 8-16 estames.
Flores femininas agrupadas xeralmente por pares cerca do ápice dos
braquiblastos, con involucro común de 4-6 pezas. Ovario tricarpelar. A
polinización é anemógama e o desenvolvemento embrionario permanece en
latencia durante varias semanas despois da fecundación. Os froitos (fou en galego)
son aquenios trígonos, con arestas marcadas, envolta externa coriácea e semente
oleaxinosa; maduran a finais de setembro-outubro e despréndense da cúpula
leñosa que os alberga logo de abrirse esta por 3-4 valvas (figura 5). A maior parte
deles (95%) caen dentro da proxección vertical da copa dos pés parentais,
depositándose o resto a escasa distancia destes (<2 m).
A faia comeza a formar sementes infecundas ou vanas a partir dos 20-25 anos e
viables a partir dos 35-40 cando se trata de árbores illadas ou dos 50-60 se medran
en masas mestas. Trátase dunha especie tipicamente veceira, pois dá colleitas
abondosas cada 4-6 anos ata que acada o seu máximo crecemento, reducíndose
progresivamente a produción a partir dos 100-120 anos. Diversos estudios
acreditan que os veráns secos e calorosos preceden aos anos de boa produción de
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semente, pois esas condicións ambientais inducen á formación de rudimentos
florais nos meristemos encerrados nas xemas. A xerminación das fous é epixea e
as plántulas levan dous cotiledóns de aspecto reniforme.
Figura 5.
Esquerda:
colleita de fous a
mediados do outono.
Dereita:
plántulas de faia
nacendo apiñadas dun
celeiro de fous,
posiblemente feito por
algún vertebrado.

Variabilidade taxonómica
Aínda que, como é natural, existe unha certa variabilidade xeográfica nos
carácteres morfolóxicos da faia, raramente esta foi utilizada para fundamentar a
existencia de unidades taxonómicas de rango inferior á especie neste taxon. Desta
situación desmárcanse as poboación máis orientais das faias europeas que,
segundo algúns autores, poderían ser interpretadas como unha raza xeográfica
ben diferenciada (Fagus sylvatica subsp. orientalis (Lipsky) Greuter & Burdet) ou,
incluso, unha especie distinta á das faias centro-occidentais (Fagus orientalis Lipsky)
(figura 6). As poboacións identificables con estas situacións taxonómicas
particulares distribúense por Bulgaria, Grecia, a porción europea de Turquía
(Tracia) e localidades illadas do rebordo meridional dos Cárpatos (Romanía).
Tamén están presentes nas áreas ribeirás do Mar Negro de Rusia e Ucraína e
esténdense ao longo das montañas da área póntica de Turquía, á área caucásica
de Georgia e Azerbaiján e aos Montes Elbruz de Irán.
Figura 6.
Esquerda:
Fagus sylvatica L.
Dereita:
Fagus orientalis Lipsky
(tomada de
http://www.
dkimages.com).
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Ademais de argumentos morfolóxicos (follas máis grandes, alongadas, coriáceas
e con maior número de nervios; flores masculinas con envolta menos
profundamente dividida e portando pelos negros pola parte superior, e cúpula
cuberta por brácteas espatuladas que, en ocasións, lembran a pequenas follas), a
independencia taxonómica das faias orientais susténtase en rasgos fenolóxicos,
como un período vexetativo máis longo e unha maior capacidade de rebrote de
cepa. De todos os xeitos, semella non existir unha separación nítida xeográfica
nin ecolóxica entre estas posibles especies e, por riba, nas áreas nas que se da a
coexistencia dos extremos de variación morfolóxica comentados, tamén existen
individuos con fenotipos intermedios (Fagus moesiaca (K. Maly) Czeczott, F. taurica
Popl.), o que dificulta a aceptación por parte de numerosos autores de que se trata
de dous entes biolóxicos claramente independentes.
Principais rasgos autoecolóxicos
Dentro do amplo territorio xeográfico que ocupa, Fagus sylvatica medra en
situacións ambientais moi variadas, tanto no relativo a aspectos climáticos como
edafo-topográficos, se ben moitos autores coinciden en sinalar como factores
limitantes para o seu crecemento a existencia dun mínimo aporte pluviométrico
na época estival e que os solos estean ben drenados, pois se trata dunha árbore
que non resiste o asolagamento. Con todo, non é raro atopar faias á beira de
cursos de auga, fenómeno que matizaría esta última aseveración no sentido de
que esta especie soportaría niveis elevados de humidade no solo sempre que fose
de augas ben osixenadas.
Aínda que algúns autores ibéricos fan fincapé no carácter esixente en nutrientes
da faia e á súa preferencia por solos derivados de rochedos calíos (cf. CEBALLOS
& RUÍZ DE LA TORRE 1979, AGÚNDEZ LEAL et al. 1995, RUÍZ DE LA TORRE 2006),
outros prefiren cualificala como especie indiferente á natureza química do solo,
pois é capaz de medrar axeitadamente sobre solos cun pH comprendido entre 3,5
e 8,5 derivados tanto de rochas graníticas, como metamórficas ácidas, volcánicas
ou carbonatadas (cf. GÓMEZ MANZANEQUE 1997, PETERS 1997). Do mesmo
xeito, a profundidade de enraizamento no substrato tampouco parece ser un
factor limitante para esta árbore, pois xa mesmo dentro do contexto ibérico
existen faiais situados tanto sobre solos profundos derivados de rochedos
facilmente alterables ou formados a partir de sedimentos glaciares (caso dos
existentes en amplas áreas do Pireneo navarro e a Cornixa Cantábrica), coma
sobre terreos dominados por afloramentos rochosos, como os asentados sobre as
calías carboníferas karstificadas dos Picos de Europa (Asturias-León). Esta ampla
valencia edáfica ten sido recoñecida en faiais doutras áreas europeas (cf. LE
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TACON 1981, ELLENBERG 1988, DIEKMANN et al. 1999, DZWONKO & LOSTER
2000, LAWESSON 2000, PIZZEGHELLO et al. 2001, CECCHINI et al. 2002, WILLNER
2002, DOBROVIĆ et al. 2006, LEUSCHNER et al. 2006, TZONEV et al. 2006, etc.).
Exemplos de faiais
ibéricos crecendo en
condicións ecolóxicas
diversas.
Arriba esquerda:
faial silicícola
hiperoceánico da Biesca
Les Teyes (Colunga,
Asturias).
Arriba dereita:
faial silicícola oceánico
sobre coluvións
cuarcíticos (Fuentes de
las Montañas, Asturias).
Centro esquerda:
faial hiperoceánico sobre
carst (Picos de Europa,
Asturias).
Centro dereita:
faial sobre solos eutrofos
profundos (P.N. de
Ordesa y Monte Perdido,
Huesca).
Abaixo esquerda:
faiais acidófilos
mesturados con bosques
de Pinus sylvestris nos
Picos de Urbión (La Rioja).
Abaixo dereita:
faial sobre solos
derivados de rochas
volcánicas na Fageda
d’en Jordá (Olot,
Girona)(Autor: AFC).

En termos climáticos, a faia considérase unha especie principalmente mesoterma,
en correspondencia coa súa distribución centrada ao longo de territorios de clima
non excesivamente frío, aínda que se trata dunha árbore que resiste ben as baixas
temperaturas (ata -30ºC) durante o inverno. Cara ao extremo S da faciana atlántica
europea (Cornixa Cantábrica) aparece en altitudes relativamente baixas, incluso
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en localidades preto do mar libres practicamente de xeadas no inverno e nas que
o grao de termicidade é sensiblemente superior ao que se rexistra en gran parte
de Europa Central ou o S de Escandinavia (cf. RODRÍGUEZ GUITIÁN 2004, 2006;
RODRÍGUEZ GUITIÁN et al. 2003). No extremo oposto, a faia pode vivir en
situacións climáticas limitantes para outras moitas especies forestais de Europa
debido ao frío, chegando a completar o seu ciclo fenolóxico anual en estacións
montañosas cun período de actividade vexetativa de pouco máis de 4 meses. No
que respecta á pluviometría, trátase igualmente dun factor moi variable, tanto no
seu cómputo anual (500->2.000 mm) como no aporte estival, que diversos
autores estiman debe ser, cando menos, superior aos 150 mm (GÓMEZ
MANZANEQUE 1997), aínda que outros (AGÚNDEZ LEAL et al. 1995) o sitúan nun
mínimo de 50 mm para os faiais ibéricos do eixo cántabro-atlántico.
Extensos faiais na
cabeceira do val de
Monesterio d’Hermu
(Cangas del Narcea,
Asturias).

En coherencia cos rasgos climáticos comentados, a faia ocupa intervalos
altitudinais variados en función da área xeográfica que se considere. En termos
absolutos, está presente dende o nivel do mar ao N da súa área de distribución
(Noruega, Suecia, Dinamarca) ata os 2.350 m de altitude na vertente N do volcán
Etna, en Silicia (Italia)(cf. HERNÁNDEZ BERMEJO & SÁINZ OLLERO 1978). En
España, os límites altitudinais extremos atópanse en diversas localidades
asturianas moi próximas ao nivel do mar (Luarca: 20 m; Arriondas: 40 m; Brieves:
50 m; Nueva de Llanes: 50 m; Desfiladero de la Hermida: <50 m)(cf. RODRÍGUEZ
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GUITIÁN 2004), aínda que tamén se coñecen moitas outras en Cantabria e
Euskadi por debaixo dos 200 m (GÓMEZ MANZANEQUE 1997). Os faiais situados
a menor altitude dos que temos constancia atópanse a uns 50 m de altitude
(Arriondas, Asturias) e entre os 100 e 200 m nas cuncas baixas dos ríos Esva e
Esqueiro (Valdés, Asturias). Tamén existen faiais a cotas baixas (300-500 m)
noutras áreas cantábricas, como Cantabria, Euskadi ou o N de Navarra, así como
en Cataluña, onde se poden atopar extensos bosques de Fagus sylvatica entre os 500
e 600 m, como sucede na comarca da Garrotxa (Girona).
Faiais na Serra de
Urbasa (Navarra).
Autor: MJIC.

No extremo oposto deste gradiente altitudinal, as faias chegan a niveis situados
entre os 1.800-2.000 m no Macizo de Ayllón (Madrid-Segovia-Guadalajara), os
Picos de Urbión e Sierra de Neila (Soria) ou na Dehesa del Moncayo (Zaragoza).
Nos Pireneos existen pés dispersos de faia e pequenos rodais ata cotas incluso
superiores, como se pode observar nalgunhas vertentes soalleiras do Parque
Nacional de Ordesa e Monte Perdido (Huesca)(cf. BENITO ALONSO 2006). Non
obstante, cara o extremo occidental das montañas pirenaicas e na Cordillera
Cantábrica, os faiais raramente medran por riba dos 1.700 m de altitude no
primeiro caso e dos 1.500 m no segundo, se ben é posible atopar individuos
illados de Fagus sylvatica no medio de bosques de bidueiro ata cotas próximas aos
1.700 m. Moitos autores consideran que o intervalo óptimo para o
desenvolvemento dos faiais na Península Ibérica sitúase entre os 1.000 e 1.500 m
de altitude (cf. HERNÁNDEZ BERMEJO & SÁINZ OLLERO 1978), razón pola que se
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lle atribúe un carácter eminentemente montano, se ben, á luz dos datos
anteriormente comentados, esta cualificación non debería aplicarse de forma
xenérica a todos os faiais ibéricos.
Acorde coa súa ampla valencia ecolóxica, a faia forma parte de numerosos tipos
de bosques en Europa, ademais dos faiais, nos que é a especie claramente
dominante. Entre os de máis ampla representación no continente pódense citar
as masas mixtas de faia e abeto (Abies alba), os carballais atlánticos de Quercus robur
e Quercus petraea, os bosques mixtos centroeuropeos de áreas achairadas con carpe
(Carpinus betulus) e os bosques mixtos de desprendementos e barrancos
dominados por tileiros (Tilia plathyphyllus, T. cordata), freixos (Fraxinus excelsior),
pradairos (Acer pseudoplatanus, A. platanoides) e lamagueiros (Ulmus glabra).
Faiais europeos.
Latizal de faia con
abundancia de madeira
morta. Solling, Baixa
Saxonia, Alemania.
Autor RJRS/KG.

Distribución en Europa
Na actualidade, a faia atópase espontaneamente por gran parte do territorio
continental europeo, dende o Sistema Central Ibérico, os Apeninos e os Balcáns
ata o S de Noruega e Suecia, e entre o extremo occidental da Cordillera
Cantábrica e a Península de Crimea (Ucraína). Dentro das áreas insulares de
Europa, a faia está presente no S de Inglaterra, Sicilia e Córsega (figura 6,
Capítulo 2). As masas forestais de Fagus sylvatica existentes en Escocia,
consideradas naturais por LAGUNA (1883), proceden de plantacións realizadas no
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século XIX (cf. WATT 1923). Cara ao S da súa área de distribución, as poboacións
de faia tenden a concentrarse en sistemas montañosos, nos que, condicións locais
de maior nubosidade e precipitación compensan a tendencia mediterránea xeral
do clima.
Faiais europeos.
Faiais calcícolas no
Monte Kotor (Croacia).
Autor: CMS.

Como consecuencia da expansión cara ao N que leva experimentando esta
especie dentro do continente europeo dende a finalización do derradeiro período
glaciar (hai uns 10.000 anos), a súa aparición no S de Noruega e Suecia semella
ter acontecido en épocas históricas e, polo que indican algúns estudios, trátase
dunha árbore que aínda continúa ampliando a súa área de distribución (cf.
BJÖRKMAN & BRADSHAW 1996, BJÖRKMAN 1999). Este proceso representa a
culminación da colonización holocena que realizaron as poboacións de faia que
se refuxiaron na periferia do macizo alpino. Nas Illas Británicas, a faia debeu de
aparecer hai uns 2.500 anos, se ben a súa importancia na paisaxe debeu ser pouco
salientable ata hai uns 2.000 anos. A ausencia de faias na illa de Irlanda parece
estar xustificada pola lonxanía destas terras das áreas de refuxio e ao efecto
barreira que supuxo a existencia do Mar de Irlanda separando Erín de Gran
Bretaña na época en que esta árbore puido ter arribado a Inglaterra (DIERSCHKE
1985).

Caracterización botánica, ecoloxía e distribución de Fagus sylvatica L.

79

Faiais europeos.
Faiais alpinos
meridionais no
Parque Nacional
Valgrande (Regione
Piemonte, Italia).
Autor: RADV/SCI.
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Distribución na Península Ibérica
A área ibérica con presenza de Fagus sylvatica distribúese principalmente ao longo
dun eixo W-E asociado ás montañas pirenaico-cantábricas, caracterizadas por un
clima de influencia oceánica con veráns de elevada nubosidade, do que se
desmarcan outras áreas menores situadas en montañas máis meridionais (Sistema
Central, Macizo do Moncayo), que presentan un certo carácter continental no seu
clima, e algunhas localidades situadas a altitudes medias do oriente de Cataluña
(Montseny, Ports de Beseit) (figura 1). Na actualidade, a faia atópase de xeito
espontáneo en 21 provincias dentro do territorio español: Áraba, Asturias,
Barcelona, Burgos, Cantabria, Girona, Guadalajara, Guipúscoa, Huesca, León,
Lleida, Logroño, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria,
Tarragona e Zaragoza.
Figura 1.
Distribución actual da
faia na Península
Ibérica.
1: área con presenza
de faiais;
2: área con presenza
de bosques con faia;
3: pé illado de faia

Numerosos estudos demostran que esta distribución é resultado dun proceso de
reducción recente da superficie ocupada por esta especie a consecuencia dos
cambios climáticos acontecidos no terzo final do Holoceno e a intensificación da
actividade deforestadora humana durante os últimos 2.000 anos. Neste senso,
diversos autores teñen constatado a desaparición de diversas poboacións de Fagus
sylvatica situadas na periferia da súa actual área meridional de distribución nos
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últimos 300 anos, como é o caso das existentes ata os séculos XVIII e XIX en
diversas serras das provincias de Ávila, Castellón ou Cuenca (cf. LAGUNA 1883,
HERNÁNDEZ BERMEJO & SÁINZ OLLERO 1978), ou outras do seu límite occidental
próximas a diversas localidades leonesas da vertente meridional da Cordilleira
Cantábrica (cf. GUITIÁN RIVERA 1996). O vello exemplar solitario que pervive en
Herguijuela de la Sierra (Salamanca) procedería, a xuizo de RUÍZ DE LA TORRE
(2004), dunha antiga plantación efectuada polos monxes dun mosteiro cercano.
Aspecto da faia
existente en
Herguijuela de la
Sierra (Salamanca).
Autor: FSM.
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Esta hipótese parece atopar sustento no estudio polínico realizado nun depósito
situado preto de dita árbore, no que non se detecta a presenza polínica desta
especie na sondaxe analizada (cf. ATIENZA BALLANO 1996). Non obstante, non se
debe esquecer que a faia estivo presente en diversos aliñamentos montañosos do
Sistema Central e Ibérico ao longo do Holoceno e mantivo poboacións
abundantes ata épocas históricas en áreas nas que hoxe en día está ausente ou é
moi escasa (cf. GIL GARCÍA & TOMÁS LAS HERAS 1996, FRANCO MÚGICA et al.
2001, LÓPEZ-MERINO et al. 2008).
Faiais ibéricos.
Arriba:
aspecto do límite
superior dun dos faiais
existentes no Macizo
de Ayllón.
Autor: FSM.
Abaixo:
faiais sublitorais
cataláns no Macizo do
Montseny (Sant Marçal
el Rigrós, Girona).
Autor: AFC.
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Logo da extrema redución dos bosques acadada en España entre finais do século
XIX e a primeira metade do XX, parece ser que as masas arboradas con Fagus
sylvatica estarían a rexistrar unha lenta expansión debido á inercia colonizadora da
especie pero tamén da man do ser humano, como consecuencia do seu emprego
en sucesivas campañas de reforestación, tendencia que estaría avalada polos datos
dos sucesivos Inventarios Forestais Nacionais.
A falla de concluírse os traballos de elaboración do IFN3, os datos do 2º
Inventario Forestal Nacional e os avances do IFN3 dispoñibles para as provincias
de Cantabria, Cataluña, Euskadi e La Rioja, xunto cos obtidos por nós para os
faiais de Galicia, amosan que as masas forestais dominadas pola faia ocupan en
España un total de algo máis de 385.000 ha (táboa 1). Por comunidades
autónomas, a maior superficie correspóndelle a Navarra, con unhas 123.000 ha,
equivalentes a case un terzo do total.

Táboa 1.
Superficie ocupada
por masas forestais
dominadas por Fagus
sylvatica en España
(Fontes: Inventarios
Forestais Nacionais,
Inventari Ecologic i
Forestal de Catalunya e
datos propios).

Provincias e Comunidades Autónomas

IFN1

IFN2

IFN3

Lugo
GALICIA

–
–

–
–

184*
184*

Huesca
Zaragoza
ARAGÓN

4.983
–
4.983

38.750
–
38.750

–
?
–

PRINCIPADO DE ASTURIAS

38.999

53.186

–

CANTABRIA

22.719

31.981

38.414

Burgos
León
Palencia
Segovia
CASTILLA Y LEON

12.723
29.427
3.344
–
45.494

22.061
25.452
–
206**
47.719

–
–
–
–
–

–
–

756**
756

–
–

Araba
Guipúscoa
Biscaia
EUSKADI

21.731
11.534
2.774
36.039

29.971
16.020
–
45.992

32.733
17.458
4.364
54.555

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
CATALUÑA

5.503
11.362
–
–
16.865

6.312
15.461
–
–
21.773

6.558
17.494
4.673
<100
28.725

–

122**

–

92.335

123.248

–

Guadalajara
CASTILLLA-LA MANCHA

MADRID
NAVARRA
LA RIOJA

18.703

23.026

27.211

TOTAL ESPAÑA

276.137

386.553

149.089***

*Valor obtido na cartografía realizada polos autores do presente capítulo. ** Valor obtido a partir do traballo de
HERNÁNDEZ BERMEJO & SÁINZ OLLERO (1978).***Valor provisional ata a publicación dos datos finais do 3IFN.
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Faiais ibéricos.
Arriba:
Aspecto interior dun
faial no Rincón de
Belagoa (Isaba,
Navarra)
Abaixo:
Vista xeral dos
extensos faiais que
cobren gran parte da
cabeceira do val do Río
Irati, dende a subida ao
Porto de Larrau
(Ochagavia, Navarra).
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A esta comunidade autónoma séguenlle Asturias e Euskadi, con máis de 53.000
e 45.000 ha respectivamente; segundo estes datos, a comunidade autónoma con
menor superficie cuberta por bosques da faia sería a de Madrid, seguida de
Galicia. A análise da tendencia da superficie cuberta por faiais en España tendo
en conta os sucesivos inventarios forestais nacionais (ICONA 1980, MMA 2001,
2002a, 2002b, 2002c, 2003a, 2003b, 2004a, 2004b) rexistra un incremento significativo
da superficie ocupada por estes bosques nas diferentes provincias, situación que,
no caso de Galicia non é posible constatar debido á ausencia de información nos
dous primeiros inventarios forestais (táboa 1). De todos os xeitos, o incremento
de 100.000 ha que se observa nas superficies proporcionadas polo 1º e 2º IFN
non parece explicable pola tendencia expansiva que se ven observando nestas
masas nos derradeiros decenios e, máis ben, habería que vinculalas ás diferentes
metodoloxías cartográficas aplicadas en cada caso (cf. AGÚNDEZ LEAL et al. 1995).
Distribución actual das formacións vexetais con Fagus sylvatica en Galicia
Ata o momento de abordar este traballo, a información sobre a área ocupada
polas poboacións actuais de Fagus sylvatica no extremo noroccidental ibérico era
moi escasa e imprecisa. Partíase de localizacións aproximadas de individuos
illados, pequenos rodais ou manchas boscosas de maior entidade publicadas a
finais dos anos 90 e principios do presente século en traballos de diversa índole,
nalgúns casos facendo uso da cuadrícula UTM de 1x1 km (cf. RODRÍGUEZ
GUITIÁN et al. 1996, 2000, 2001). Desta época son as primeiras aproximacións á
superficie ocupada polos faiais en Galicia, feita por nós a partir de observacións
de campo sobre unha base cartográfica a escala 1:10.000, e que foi cifrada nunhas
321 ha (cf. NEGRAL FERNÁNDEZ et al. 1997).
A publicación da cartografía do Mapa Forestal de España E. 1:50.000 (BDN
2002) e das bases de datos do Segundo Inventario Forestal Nacional a principios
do presente século non supuxeron unha mellora apreciable nesta situación, xa que
a información contida no SIX que acompaña a estes documentos presenta
importantes problemas de delimitación e identificación teselar que, como xa se
ten discutido noutras ocasións (cf. RODRÍGUEZ GUITIÁN et al. 2005), limitan a súa
utilización a estes e outros efectos. Estes mesmos inconvintes obsérvanse na
cartografía de tipos de vexetación da Serra do Courel publicada por GUITIÁN
RIVERA et al. (2004) na súa guía de aves, pois nela os bosques de faia aparecen
englobados dentro da categoría de “bosque montano o devesa”.
A delimitación precisa da área de distribución dos tipos de vexetación nos que se
integra Fagus sylvatica en Galicia constitúe unha información básica para coñecer
diversos aspectos sobre a súa ecoloxía así como para plantexar estratexias de
xestión que garantan a supervivencia desta especie e dos bosques que conforma
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na nosa Comunidade Autónoma, área na que, como é ben sabido, se atopan as
súas poboacións máis occidentais. Por estas razóns, procedeuse no ámbito da
presente obra, á realización dunha cartografía detallada da distribución actual da
faia en xeral e dos faiais en particular dentro do territorio galego e nas áreas máis
próximas asturianas e leonesas. A adquisición da información de base que serviu
para a redacción do presente capítulo realizouse seguindo as técnicas usuais no
campo da cartografía de vexetación. En esencia, consistiu na delimitación, sobre
imaxes fotográficas ortorrectificadas e facendo uso dun Sistema de Información
Xeográfica (SIX), de teselas de vexetación adxudicables a algunha das unidades
cartográficas establecidas tendo en conta o coñecemento previo que sobre esta
temática fomos adquirindo ao longo de máis de 10 anos de traballo. O nivel de
precisión acadado durante a fase de teselado estivo limitado pola resolución das
imaxes empregadas e permitiu discriminar ata un nivel próximo aos 10 m,
equivalente a unha escala de traballo de 1:500. A tipoloxía de unidades empregada
e a súa definición amósanse na táboa 2.

Figura 2.
Aspecto da interface
do programa utilizado
na elaboración da
cartografía de
formacións vexetais
con Fagus sylvatica
no extremo
noroccidental ibérico.
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Táboa 2.
Codificación e
denominación das
unidades de
vexetación utilizadas
na confección da
cartografía de
formacións vexetais
con Fagus sylvatica
de Galicia e territorios
limítrofes.

Unidade cartográfica
Código
Denominación
n
Abeledos galaico-asturianos
Abcoro
72
Abeledos calcícolas orocantábricos
Absgas
1
Abeledos silicícolas orocantábricos
Absoro
54
Árbores ailladas
Arb
48
Áreas recentemente taladas
Artal
2
Biduedos climatófilos orocantábricos
Bidoro
18
Biduedos riparios orocantábricos
Bidriporo - - Biduedos seriais galaico-asturianos
Bidsergas 26
Biduedos seriais orocantábricos
Bidseroro 93
Bosques mixtos calcícolas galaico-asturianos Bmcgas
1
Bosques mixtos calcícolas orocantábricos
Bmcoro
26
Bosques mixtos silicícolas galaico-asturianos Bmsgas
21
Bosques mixtos silicícolas orocantábricos
Bmsoro
43
Carballais galaico-asturianos
Carbgas
50
Carballais orocantábricos
Carboro
41
Espiñais orocantábricos
Espiñal
33
Eucaliptais
Euc
1
Faiais calcícolas orocantábricos
Fcoro
75
Folgueirais
Folg
9
Freixidos riparios galaico-asturianos
Freripgas
15
Freixidos riparios orocantábricos
Freriporo
46
Faiais galaico-asturianos
Fgas
12
Faiais silicícolas orocantábricos
Fsoro
113
Pastizais calcícolas
Pastcalc
46
Piornais
Pior
3
Plantacións de Betula pubescens
PlBp
1
Plantacións de Fagus sylvatica
PlFs
5
Plantacións de Pinus radiata
PlPr
3
Plantacións de Pinus sylvestris
PlPs
5
Pastizais silicícolas
Pastsil
1
Bosques de capudres e paleiros
Preboro
85
Reboleiras orocantábricas
Reboro
58
Sebes galaico-asturianas
Sebegas
6
Sebes orocantábricas
Sebeoro 120
Soutos galaico-asturianos
Sougas
9
Soutos orocantábricos
Souoro
11
Uceiras orocantábricas
Ucoro
3
Xesteiras
Xest
3
Total por territorios
--1.159
TOTAL

Galicia
Sup.
34,61
0,32
34,86
0,62
1,75
20,11
--29,47
102,89
1,04
15,44
26,28
42,78
203,52
66,65
2,58
1,21
39,34
0,90
11,74
19,45
10,45
134,58
3,15
1,70
2,90
19,90
4,10
16,26
0,26
102,99
86,22
0,48
17,48
9,18
17,58
1,44
0,18
1.084,41

Asturias
n Sup. %
%
3,01 - - - - - - - - 0,03 - - - - - - - - 3,03 1 1,88 0,16
0,05 - - - - - - - - 0,15 - - - - - - - - 1,75 - - - - - - - - --- --- --- --2,56 - - - - - - - - 8,95 - - - - - - - - 0,09 - - - - - - - - 1,34 - - - - - - - - 2,29 - - - - - - - - 3,72 - - - - - - - - 17,70 - - - - - - - - 5,80 - - - - - - - - 0,22 - - - - - - - - 0,11 - - - - - - - - 3,42 - - - - - - - - 0,08 - - - - - - - - 1,02 - - - - - - - - 1,69 - - - - - - - - 0,91 - - - - - - - - 11,71 1 1,42 0,12
0,27 - - - - - - - - 0,15 - - - - - - - - 0,25 - - - - - - - - 1,73 - - - - - - - - 0,36 - - - - - - - - 1,41 - - - - - - - - 0,02 - - - - - - - - 8,96 1 0,91 0,08
7,50 - - - - - - - - 0,04 - - - - - - - - 1,52 - - - - - - - - 0,80 - - - - - - - - 1,53 - - - - - - - - 0,12 - - - - - - - - 0,02 - - - - - - - - 94,33 3 4,21 0,37
1,149,64

n
3
--2
1
----1
--4
--1
--4
--2
1
--1
--------9
------2
------14
6
------2
----53

León
Sup. %
1,74 0,15
--- --1,09 0,09
0,01 0,00
--- ----- --0,68 0,06
--- --2,89 0,25
--- --1,32 0,11
--- --6,64 0,58
--- --1,86 0,16
0,07 0,01
--- --0,55 0,05
--- ----- ----- ----- --18,86 1,64
--- ----- ----- --0,11 0,01
--- ----- ----- --19,16 1,67
4,05 0,35
--- ----- ----- --1,98 0,17
--- ----- --61,02 5,31

n: número de teselas cartografadas: Sup.: superficie ocupada en ha; %: porcentaxe respecto á superficie
total cartografada.

Unha vez elaborada a cartografía preliminar, esta foi validada no campo,
momento que se aproveitou para incorporar correccións e novas teselas nos casos
en que se estimou necesario. Con posterioridade á introdución das
correspondentes modificacións no SIX, procedeuse a realizar os cálculos finais de
superficies ocupadas por cada unha das unidades cartográficas definidas (táboa 2)
así como á preparación das diversas saídas gráficas que ilustran este capítulo.
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Figura 3. Localización das unidades cartográficas con presenza de faia en Galicia e áreas limítrofes asturianas e
leonesas. Os cadrados verdes sinalan as presenzas de faia máis próximas ás áreas cartografadas en detalle seguindo a malla
da cuadrícula UTM de 1x1 km. As áreas comprendidas dentro dos recadros amplíanse nas páxinas seguintes.
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Figura 4. Localización das teselas cartográficas con presenza de faia nos sectores das cabeceiras dos ríos Eo (A) e
Miño (A’).
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En total, a superficie cartografada con presenza de faia é de case 1.150 ha,
repartidas nun total de 944 teselas cartográficas. Destas, 888 se atopan dentro do
territorio administrativo de Galicia (figura 3) e engloban case 1.085 ha de
superficie forestal e arborado intercalado entre predios agrícolas e nas
proximidades de lugares habitados nos que existen pés de faia. Como pode
observarse na figura 2, a maior parte das teselas cartográficas delimitadas
concéntranse nas montañas do SE de Lugo. En canto a súa distribución por
concellos, case o 40% da superficie con presenza de Fagus sylvatica concéntrase no
concello de Pedrafita do Cebreiro, seguido dos de Folgoso do Courel, Baleira e A
Fonsagrada (figuras 4, 5, 8 e 9).
Figura 5.
Distribución
administrativa
(concellos) da
superficie ocupada
por unidades
cartográficas con faia
no extremo occidental
das montañas
cantábricas.

Segundo os datos obtidos, soamente algo máis de 203 ha do total de superficie
cartografada está cuberta por bosques de faia, das que 184 (89,9% do total) se
atopan en Galicia, arredor de 1,5 no concello asturiano de Íbias e case 20
repartidas nos leoneses de Barjas, Peranzanes e Vega de Valcarce. A superficie
ocupada polos faiais distribúese desigualmente entre tres unidades cartográficas:
os faiais galaico-asturianos da parte NE da provincia de Lugo son os que cobren
unha menor superficie (10,45 ha); en situación intermedia atópanse os faiais
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Figura 6.
Localización das
teselas cartográficas
con presenza de faia
na división
bioxeográfica do NW
ibérico proposta por
RODRÍGUEZ GUITIÁN
& RAMIL-REGO
(2008).
Unidades
bioxeográficas
(subsectores):
1: Cantábrico
occidental; 2:
Ourensano-Lugués; 3:
Chairego; 4: Naviego;
5: Berciano; 6:
Ancarés-Narceense;
7: Courelao.

meso-eutrofos courelaos asociados aos afloramentos de rochas calías do límite
galaico-leonés (39,89 ha), sendo os faiais oligotrofos courelao-ancareses, con
154,86 ha, os máis amplamente representados.
Segundo a división bioxeográfica do extremo noroccidental ibérico proposta por
RODRÍGUEZ GUITIÁN & RAMIL-REGO (2008), as poboacións de faia existentes
dentro do territorio aquí tratado distribúense por cinco unidades corolóxicas
diferentes (figura 6). A maior parte da superficie ocupada por teselas con
presenza de faia sitúanse dentro do Subsector Courelao (Sector LacianoAncarense, Subprovincia Orocantábrica); lle seguen o Subsector Cantábrico
occidental (Sector Galaico-Asturiano, Subprovincia Cántabro-Atlántica) e o
Subsector Ancarés-Narceense (Sector Laciano-Ancarense, Subprovincia
Orocantábrica), aínda que tamén existen presenzas minoritarias noutras dúas
unidades bioxeográficas pertencentes á Subprovincia Cántabro-Atlántica, dentro
dos subsectores Chairego e Ourensano-Lugués, ambos os dous incluídos no
Subsector Galaico Interior (Figura 6).

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

92

No que atinxe aos faiais, soamente están presentes nas tres primeiras unidades
anteriormente mencionadas, atópandose a maior parte deles no subsector
Courelao (92% do total), mentras que arredor dun 5% da súa superficie sitúase
no subsector galaico-asturiano e o 3% restante no subsector Ancarés-Narceense
(figura 7).
Figura 7.
Reparto da superficie
ocupada polo total
das teselas
cartográficas (arriba)
e as correspondentes
aos os faiais (abaixo)
en función de
unidades
bioxeográficas
(subsectores).
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Diversos aspectos de
faiais do extremo
noroccidental da
Península Ibérica.
Arriba:
Detalle dunha valgada
cuberta por un faial no
Monte da Marronda
(Baleira, Lugo).
Centro:
Vista do Val de
Busmaior (Barjas,
León) no que se
aprecia, cun ton máis
escuro, a parte do
Monte A Morteira
cuberta polo faial.
Abaixo:
Extremo superior do
Faial da Valiña (A
Pintinidoira, Cervantes,
Lugo).
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Figura 8. Localización das teselas cartográficas con presenza de faia na Serra dos Ancares (Lugo-León), Íbias (Asturias)
e o Val da Fornela (León).
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En case todos os casos, os faiais contactan con outros tipos de vexetación arborada
formando mosaicos teselares interdixitados que, ás veces, teñen unha complexa
delimitación. Esta peculiar distribución podería ser a causa da interpretación que a
miúdo se fai sobre a fisionomía dos faiais galegos no senso de que non se trata, como
noutros casos peninsulares ou europeos, de “bosques puros” de faia, senón de
“bosques mixtos”, ás veces identificados incluso co termo “fraga atlántica”, nos que as
faias aparecerían mesturadas con outras especies arbóreas (cf. RIGUEIRO RODRÍGUEZ
1992). A este respecto, convidamos ao lector a unha lectura detallada do Capítulo 15,
no que se discuten máis polo miúdo as características estruturais dos faiais galegos.
Esta mesma distribución en mosaico xustificaría, xuntamente cunha sustancial mellora
das técnicas cartográficas, a apreciable diferenza obtida na determinación da superficie
ocupada polos faiais con respecto ás máis de 300 ha estimadas por NEGRAL
FERNÁNDEZ et al. (1997).
Por outra parte, tense afirmado de xeito reiterado que os faiais forman sempre parte
de “devesas” (cf. IZCO et al. 1986, RIGUEIRO RODRÍGUEZ 1992, IZCO & AMIGO 1999,
GUITIÁN RIVERA et al. 2004). Estas aseveracións son comprensibles se se ten en conta
que a maior parte dos autores que divulgan estas opinións poñen como exemplo
arquetípico de faiais en Galicia á coñecida como Devesa da Rogueira, ampla masa
arborada dunhas 190 ha que alberga un complexo conxunto de bosques, entre os que
se atopan dous dos tres tipos de faiais aquí cartografados.
A Devesa da Rogueira
(Moreda, Folgoso do
Courel, Lugo) é unha
extensa e complexa
masa arborada
constituída por
diversos tipos de
bosques, entre os que
se atopan os dous
tipos de faiais
(oligotrofos ou
silicícolas e neutrobasófilos ou
calcícolas) presentes
nas montañas do
subsector courelao.
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Curiosamente, no conxunto da Devesa da Rogueira os faiais ben estruturados
atópanse lonxe dos camiños máis transitados que por ela discorren, pois se
atopan en áreas de difícil acceso situadas á beira de regatos encaixados (carrozos
na terminoloxía local) e partes baixas de ladeiras abruptas. Isto non é
incompatible co feito de que Fagus sylvatica sexa unha árbore común noutros tipos
de bosques presentes nesta devesa, principalmente carballais e bosques xuvenís
dominados pola avelaira e o acibo que ocupan antigas áreas taladas, e polos que
discorren as sendas e camiños máis transitados, o que pode levar a pensar,
equivocadamente, que a totalidade desta masa arborada fose un faial, iso si, un
tanto particular. Para nós, é evidente que a complexidade fitocenótica da Devesa
da Rogueira non é comparable coa rexistrada no resto de masas arboradas
existentes nas montañas deste confín occidental da Cordilleira Cantábrica, polo
que non se debe extrapolar a súa complexa cuberta vexetal á do resto das masas
arboradas courelás.
En canto á opinión de que os bosques de faia soamente se atopan nas devesas, é
interesante sinalar que dentro do ámbito xeográfico de O Courel s.l., a poboación
local exclusivamente aplica o apelativo de “devesa” a unhas poucas masas
arboradas existentes nestas montañas, en concreto, ademais da xa comentada da
Rogueira, ás da Escrita ou de Paderne, á de Romeor e á de Soldón ou do Cervo.
Baixo esta denominación alúdese a un monte arborado situado en ladeiras avesías
difíciles de transitar, polo que non se debe interpretar que “devesa” é sinónimo
do castelán “dehesa”, a pesares de ter ambas palabras orixe na locución latina “ad
defesam” que, aplicada a un monte, viña a denotar o seu carácter acoutado ou de
pertenza a un dono ben coñecido. Aínda que nas tres primeiras das devesas
comentadas existen faiais, na cuarta non se coñecen poboacións de Fagus sylvatica.
En consecuencia, unha análise detallada da realidade lévanos a concluír que
existen faiais cun aspecto semellante ao descrito noutras áreas europeas (cun claro
dominio ou exclusividade da faia no estrato superior) e que é posible atopalos,
ademais de nalgunhas “devesas”, de xeito illado (parte dos faiais do val de
Fonteformosa) ou contactando con outros tipos de masas arboradas.
Deixando a un lado os faiais, a unidade cartográfica que acada unha maior
representación son os carballais galaico-asturianos con faia, que superan as 200
ha de superficie ocupada e avantaxaría, incluso, á dos faiais oligrotrofos antes
comentados. A continuación atópanse os bidueirais seriais orocantábricos e os
bosques de capudres (Sorbus aucuparia) e paleiros (Salix caprea), con algo máis de
100 ha respectivamente e presentes en ámbolos casos de xeito exclusivo nas
montañas de Ancares-Cebreiro-Courel. En conxunto, son as formacións de
matogueira e as herbáceas as que teñen unha menor representación cartográfica.
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Diversos aspectos de
faiais do extremo
noroccidental da
Península Ibérica
(cont.).
Arriba:
Interior do faial do
Monte La Faia (Chano,
Peranzanes, León)
Centro:
Aspecto primaveral do
interior dun dos
pequenos faiais
existentes entre as
aldeas de La Cernada
(Vega del Valcarce,
León) e Penaseara
(Pedrafita do Cebreiro,
Lugo).
Abaixo:
Faial do Rechouso
(San Pedro de
Riocereixa, Pedrafita do
Cebreiro, Lugo).
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Figura 9. Localización das teselas cartográficas con presenza de faia na Serra do Courel, Montes do Cebreiro (Lugo-León)
e Serra do Oiribio (Lugo).
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Figura 10.
Superficie (ha) e
distribución
porcentual dos
grandes grupos de
unidades
cartográficas de
vexetación nas que
está presente Fagus
sylvatica no extremo
noroccidental ibérico.

Figura 11.
Distribución do total
de teselas
cartográficas (arriba)
e de faiais (abaixo)
segundo clases de
superficie (ha).

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

100

Reunindo as unidades cartográficas utilizadas en grandes grupos, obtense que as
formacións arboradas nativas diferentes dos faiais (abeledos, bidueirais, bosques
mixtos, carballais, reboleiras, etc.) inclúen a maior parte da superficie con
presenza de faia en Galicia (algo máis do 75% do total). Séguenlle os faiais (17%)
e as plantacións forestais realizadas total ou parcialmente con Fagus sylvatica (4,1
%). O resto de categorías (matogueiras, formacións herbáceas e outras unidades
cartográficas) non chegan a totalizar o 4% da superficie cartografada (figura 10).
Con relación ao tamaño das teselas cartográficas, é interesante salientar que un
número elevado de unidades cartográficas (72,0%) cobren unha superficie
inferior a 1 ha, sendo moi raras (0,5%) aquelas que superan as 20 ha (figura 6).
Estes datos dan unha idea do elevado grao de fragmentación que presentan os
ambientes ecolóxicos representados polas unidades cartográficas utilizadas, o que
concorda co variado mosaico que conforma e caracteriza a cuberta vexetal das
montañas orientais de Galicia.
As teselas correspondentes exclusivamente aos faiais reflicten resultados moi
parellos diante dunha análise semellante, por canto a maior parte delas (61%)
comprenden terreos que non acadan unha superficie maior de unha hectárea; o
faial máis extenso que actualmente existe nas áreas montañosas aquí tratadas é o
situado ao pé do Monte O Rechouso, no val de San Pedro de Ríocereixa
(Pedrafita do Cebreiro, Lugo), con 22,28 ha.
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