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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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Os faiais e o ciclo do
carbono

Páxina anterior: os faiais, como outros tipos
de bosques do NW ibérico acumulan
elevadas cantidades de carbono sobre todo,
se se comparan con prantacións de especies
foráneas de crecemento rápido. No caso
específico dos faiais, é especialmente
chamativa a proporción de carbono que se
almacena nos solos. Faial do Tarín, val de
Fonteformosa (Pedrafita do Cebreiro, Lugo).

Os faiais e o ciclo do carbono
Agustín Merino García
Juán Gabriel Álvarez González
Carlos Real Rodríguez
&
Manuel Antonio Rodríguez Guitián

O papel dos ecosistemas forestais no ciclo do carbono e o cambio
climático
O cambio climático é, cada vez máis, obxecto de preocupación polas súas
repercusións nos ámbitos social, económico e ambiental. Os bosques sofren o
problema do cambio climático, pero á súa vez, tamén poden axudar a amortiguar
este fenómeno reducindo os niveis de dióxido de carbono na atmosfera, mediante
a captura e almacenamento deste gas a traveso da fotosíntese. Parte do carbono
que incorporan os vexetais á súa estrutura reténse só temporalmente na biomasa
vexetal, xa que se transfire periódicamente ao chan, onde se descompón, ou é
aproveitado polos organismos herbívoros. Como resultado do primeiro destes
procesos, parte do carbono incorporado á materia vexetal libérase novamente a
atmosfera en forma de dióxido de carbono (CO2), mentras que o resto
incorpórase ao solo en forma de materia orgánica morta (figura 1). Esto significa
que tanto a biomasa coma o solo dos bosques acumulan cantidades importantes
de carbono. Deste modo, estímase que o 40 % do total do carbono contido nos
ecosistemas terrestres encóntrase nos solos e na biomasa das especies leñosas,
principalmente árbores. A escala global, a vexetación arbórea inclúe o 70 % de
todo o carbono acumulado polas prantas na Terra.
Os bosques da rexión húmida das latitudes medias almacenan cantidades moi
elevadas de carbono, tanto na parte vexetal coma nos solos. Este é o caso dos
sistemas forestais da Cornixa Cantábrica, en xeral, e de Galicia en particular (cf.
BALBOA et al. 2006). Os bosques, como os carballais ou os faiais conservan
cantidades elevadas de carbono superiores ás prantacións forestales de especies
exóticas. Aínda que, debido ao seu menor crecemento, a acumulación de carbono
ten lugar a un ritmo moito más lento que no caso das prantacións de eucaliptos
ou piñeiros, esta biomasa ten un tempo de pervivencia moito máis prolongado,
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polo que a súa conservación e expansión contribúen a fixar grandes cantidades
de carbono e, consecuentemente, axudan a mitigar os efectos do cambio
climático a medio prazo.

Figura 1.
Fluxos de materia
orgánica (M.O.) e
gases con efecto
invernadeiro (metano
CH4, dióxido de
carbono CO2 e óxido
nitroso N2O) nos
ecosistemas
terrestres.

A degradación e destrución destes bosques implica a descomposición da biomasa
vexetal e a da materia orgánica acumulada no solo, coa conseguinte emisión de
dióxido de carbono á atmosfera. A grande cantidade de carbono acumulado a
longo prazo nestes ecosistemas fai que desempeñen un relevante papel no ciclo
global do carbono. Por este motivo, a conservación e a recuperación dos bosques
naturais é una das estratexias que se prantexan para frear o incremento na
concentración de dióxido de carbono que está producindo o efecto invernadeiro
no noso planeta. Nas últimas décadas, as montañas de Galicia están
experimentando unha importante despoblación que, unida ás medidas de
conservación dos bosques naturales que nalgúns casos se están poñendo en
práctica, están favorecendo o descenso da presión sobre a madeira destes
ecosistemas. Se esta situación se prolonga, é posible que a progresiva
recuperación destas masas arboradas contribúa de xeito importante ao
almacenamento de grandes cantidades de carbono.
Neste capítulo realízase unha avaliación da cantidade de carbono que os faiais de
Galicia e territorios limítrofes acumulan na súa biomasa arbórea e no solo,
información importante para coñecer unha das máis importantes funcións
ambientais que levan adiante este tipo de bosques. Parte dos datos aquí
presentados teñen sido publicados nun traballo previo (MERINO et al. 2007), ao
que remitimos aos lectores especialmente interesados nesta temática.
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Cálculo das cantidades de carbono na biomasa arbórea e nos solos
A información de base utilizada para a confección deste traballo provén dos datos
dasométricos obtidos nas 23 parcelas de inventariación dasómetrica que serviron
para a elaboración do Capítulo 15 así como os resultados dos correspondentes
análisis edafolóxicos realizados nas devanditas parcelas, á súa vez utilizados para
a caracterización dos solos exposta no Capítulo 5. Estas localidades son
representativas das condicións ambientais nas que medran os faiais existentes na
cabecera do Río Eo e nas montañas galegas de Os Ancares, O Cebreiro e O
Courel, así como do extremo W da provincia de León e o SW de Asturias.
O primeiro paso para estimar a cantidade de carbono contido na biomasa arbórea
foi o cálculo desta biomasa a partir dos datos de atura e diámetro dos toros das
árbores presentes en cada unha das parcelas de inventariación. A estes datos se lle
aplicaron modelos matemáticos obtidos previamente apeando, cortando e
pesando as diferentes fraccións das árbores (raíces, toro, pólas e follas); son as
denominadas “ecuacións alométricas”. Neste caso particular, utilizáronse as
ecuaciones propostas para a faia por MONTERO et al. (2005), basadas no inventario
de 72 árboles con diámetros normais entre 9,5 e 74,8 centímetros. Estas
ecuacións permiten calcular a biomasa dunha árbore en función do seu diámetro
normal distinguindo as seguintes fraccións arbóreas: biomasa aérea total, biomasa
do toro, biomasa de copa e biomasa de raíces. Para garantizar que a biomasa aérea
total sexa igual á suma da biomasa das distintas fraccións aéreas que compoñen a
árbore (toro e copa), a biomasa da copa calculóuse como a diferenza entre a
estimación da biomasa aérea total e a da biomasa do toro. A expresión
matemática das ecuacións empregadas é a seguinte:
Biomasa aérea total (kg )
Biomasa toro ( kg )
Biomasa radical (kg )

0 ,1603 d 2,3706

0,1998 d 2 ,2146
6 ,2209 d 1, 2576

donde a biomasa ven expresada en kg de materia seca e d é o diámetro normal da
árbore, expresado en cm, cuxa biomasa se pretende estimar.
Aínda que, como xa se comentóu no capítulo de dasometría, a biomasa arbórea
dos faiais aquí tratados adoita estar composta por outras especies de árbores
ademáis da faia, nos cálculos realizados desestimouse a biomasa aportada por
outras especies de presenza puntual neste tipo de bosques, xa que en moitos casos
non existen ecuacións alométricas particularizadas (Corylus avellana, Ilex aquifolium,
Taxus baccata, etc.) ou, noutros, a súa aparición neste tipo de bosques é moi
aleatoria (Betula pubescens, Castanea sativa, Quercus robur, Q. petraea). Deste xeito, a
estima da biomasa existente nos rodais de faia realizóuse considerando
exclusivamente as árbores existentes desta especie. Sin embargo, hai que destacar
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que na mostra empregada para axustar as ecuacións utilizadas non había árbores
con más de 75 centímetros de diámetro, polo que poden existir erros
significativos nas estimacións de biomasa obtidas para as árbores maiores destas
dimensiones que se mediron nas parcelas estudiadas. Pese a todo, cremos
preferible asumir eses erros a excluir as árbores de maiores dimensións, pois son
estas as que aportan unha maior porcentaxe de biomasa aos rodais.
A cantidade de biomasa contida no horizonte orgánico (Hor. O) dos solos
estimóuse recollendo en varios puntos de cada parcela de mostraxe a cantidade
de restos vexetais (follas e ramiñas pequenas) contida nun aro de 30 cm de
diámetro. Este material levóuse ao laboratorio onde, despois de secado a 65 ºC
foi pesado. Tanto para a biomasa arbórea como para os restos vexetais
consideróuse que a súa mitade está constituida por carbono (MATTHEWS 2003).
No caso dos horizontes minerais, o contido de carbono estimóuse tomando
mostras dos diferentes horizontes en tres calicatas praticadas en cada una das
masas. Para a estimación da súa cantidade, en Mg·h-1, utilizáronse os datos de
contido en carbono, densidade aparente e pedregosidade.
Por último, na realización dos cálculos de contido en carbono dos bosques
estudados tívose en conta a influencia que o seu grao de aproveitamento no
pasado ten sobre as propiedades edáficas (MERINO et al. 2008) (táboa 1). Para elo,
clasificáronse os bosques estudiados en tres grupos: faiais trasmochos (FT),
dominados por árboles de gran diámetro cuxas copas foron alteradas para a o
aproveitamento como leñas ou a fabricación de carbón vexetal; faiais
aproveitados mediante furoneo (FM), englobando os bosques sometidos a
extraccións puntuais e espaciadas no tempo de pés ata épocas recentes
dominados por pés de pequenos diámetros procedentes de rebentos de cepa
(chirpiais), e faiais seminaturais (FS), nos que non se observaron evidencias de
aprovechamientos ou estas eran moi antigas. Análogamente, a partir das relacións
obtidas entre as características físico-químicas dos solos e o seu contido en
carbono, diferenciáronse tres grupos de faiais segundo crecesen sobre solos
pouco profundos (leptosoles), solos de maior espesor pero cun único horizonte
(umbrisoles) e solos máis desenvolvidos (cambisoles).
Cantidade de carbono acumulada nos faiais
Como resultado da aplicación da metodoloxía esposta anteriormente obtívose
unha aproximación dos valores de biomasa arbórea e cantidade de carbono
acumulado nas árbores e no solo destes ecosistemas, cuxo reparto, tendo en conta
os diferentes compartimentos definidos, aspectos edáficos e formas de
aproveitamento, se comentan a continuación.
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Táboa 1.
Asignación da
tipoloxía de masa
segundo o seu
aproveitamento e o
tipo de solo ás
parcelas estudiadas.

Nº Parcela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Centigosa
Marronda-1
Marronda-2
Marronda-3
Teixeira
Azureiras
Brañas
Brimbeira
Busmaior
Faro-1
Fonteformosa-1
Fonteformosa-2

Tipo de faial

Tipo de solo

FT
FT
FT
FT
FS
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM

C
C
- -U
- -L
U
C
L
U
C
U

Nº Parcela
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Hospital
Lagúa
Liñares-1
Liñares-2
Pintinidoira
Rogueira-1
Rogueira-2
Sisto-1
Sisto-2
Zanfoga-1
Zanfoga-2

Tipo de faial

Tipo de solo

FS
FS
FM
FM
FS
FM
FM
FM
FM
FM
FM

L
C
U
L
C
U
C
C
U
C
C

Tipo de faial: FM: faial manexado; FS: faial seminatural; FT: faial trasmocho.
Tipo de solo: C: cambisol; L: leptosol; U: umbrisol.

Cantidades de carbono na biomasa arbórea
Na táboa 2 amósanse os valores resultantes nos cálculos de biomasa de faia
(Mg·h-1) para as 23 parcelas nas que existen inventarios dasométricos que
permitan estimar dita biomasa (para o solo soamente se posúen datos de 17 de
elas), diferenciando o correspondente ao toro, a biomasa da copa, o total da
parte aérea das árbores e a parte radical, así como os valores medio, máximo,
mínimo e a desviación típica obtidos para o conxunto de parcelas realizadas.
Tamén figuran os valores dos contidos de C na biomasa arbórea e no solo,
distinguindo entre o horizonte O e os minerais, e a cantidade de CO2
acumulado polo ecosistema (Mg·h-1).
No conxunto dos faiais estudiados, a biomasa arbórea almacena, por termo
medio, algo más de 310 Mg·ha-1 C (táboa 1) e constitúe o principal reservorio
de carbono do sistema (50-91 %). No caso de que, debido ás limitacións das
ecuacións de estimación da biomasa, non se consideren as árboles de diámetro
superior aos 75 cm, os contidos medios de carbono na biomasa arbórea son de
242 Mg·ha-1 C. Na figura 2 amósae a distribución media observada nas 23
parcelas analizadas das árbores de faia e doutras especies por clases
diamétricas, así como a biomasa radical, a biomasa de copa e a biomasa aérea
total que supón cada unha desas clases. Como se pode apreciar en dita figura,
as árbores das clases diamétricas superiores son, polas súas grandes
dimensións, as que aportan a maior cantidade de biomasa de copa e de
biomasa aérea total; sen embargo, a mayor aportación de biomasa radical
atópase nas clases medias e inferiores, debido ao elevado número de árbores
que conteñen.
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Na figura 3 móstrase a distribución da concentración de C por clases diamétricas
nas tres categorías utilizadas para a clasificación os faias estudiados segundo o seu
historial de aproveitamento, observándose a existencia de grandes diferenzas
entre elas. Nos faiais trasmochos acádanse valores medios de acumulación de C
de case 680 Mg· ha-1, mentras que nos outros dous tipos de faiais os valores
rondan os 230 Mg· ha-1. Estas diferenzas débense á elevada aportación das
árboles de grandes dimensións (maiores de 75 cm), que supoñen un 59% do C
total neste tipo de bosque.

Nº
Parcela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Media
Desv. est.
Máximo
Mínimo

C no solo
C na biomasa
Hor O Hor min. total toros copas raíces total
5,4
3,4
--3,2
--2,4
1,6
5,0
5,5
1,2
1,9
3,1
2,7
2,6
1,5
--3,0
4,2
3,1
1,6
2,3
2,5
1,8
2,9
1,2
5,5
1,2

-- 49,1
-- 97,4
-- 69,6
120,3
39,0
31,7
186,4
64,6
195,3
59,1
66,0
86,8
18,6
51,6
102,7
72,3
49,0
91,3
84,3
62,3
79,9
44,2
195,3
18,6

-- 52,5
-- 100,6
-- 72
121,9
44,0
37,2
187,6
66,5
198,4
61,8
68,6
88,3
-- 54,6
106,9
75,4
50,6
93,6
86,8
64,1
82,5
44,1
198,4
18,6

288,9
546,7
871,8
892,3
134,6
128,6
142,4
154,7
293,4
130,4
207,2
187,7
158,6
171,5
167,4
125,0
308,7
138,4
146,4
284,7
206,5
176,1
116,5
259,9
213,4
892,3
116,5

137,3
323,6
573,8
589,6
56,8
28,0
45,9
56,4
111,6
45,2
82,1
68,3
52,9
79,8
56,7
37,0
137,9
53,0
65,4
103,4
83,8
56,7
35,6
125,3
152,8
589,6
28,0

229,0
288,4
339,0
353,8
138,2
323,0
212,4
194,6
335,5
190,8
224,1
233,7
224,5
137,8
241,4
216,5
261,1
163,5
127,7
373,4
213,2
264,8
195,9
238,4
68,6
373,4
127,7

655,2
1158,7
1784,6
1835,8
329,5
479,6
400,6
405,6
740,4
366,4
513,4
489,7
435,9
389,0
465,5
378,6
707,7
354,9
339,5
761,5
503,5
497,6
347,9
623,5
410,7
1835,8
329,5

C
total
--631,9
--1018,5
--311,8
322,2
246,8
407,4
370,8
323,2
443,2
279,8
263,1
321,0
--408,4
284,3
245,1
431,3
345,4
335,6
238,1
380,4
175,6
1018,5
238,1

CO2
CO2*
total % arb. total* % arb.*
- -2316,8
- -3734,5
- -1143,2
1181,5
905,0
1493,9
1359,6
1185,0
1625,2
1025,8
964,8
1177,1
- -1497,6
1042,6
898,9
1581,6
1266,3
1230,6
872,9
1394,9
644,0
3734,5
872,9

- -91,7
- -90,1
- -76,9
62,2
82,2
90,9
49,4
79,4
55,2
77,9
73,9
72,5
- -86,6
62,4
69,2
88,3
72,9
74,1
73,1
75,2
11,6
91,7
49,4

- -1138,8
- -1163,5
- -1143,2
1181,5
905,0
1493,9
1359,6
1185,0
1625,2
1025,8
964,8
1177,1
- -1497,6
1042,6
898,9
1581,6
1266,3
1230,6
872,9
1197,6
222,0
1625,2
872,9

--83,1
--68,3
--76,9
62,2
82,2
90,9
49,4
79,4
55,2
77,9
73,9
72,5
--86,6
62,4
69,2
88,3
72,9
74,1
73,1
73,6
10,6
90,9
49,4

valores en (Mg• ha-1)
TB: tipo de bosque: FT: faial trasmocho; FS: faial seminatural; FM: faial manexado.
TS: tipo de solo: L: leptosol; U: umbrisol; C: cambisol.

Se se comparan os faiais seminaturais e os manexados, obsérvase que nestes
últimos, a maior porcentaxe de C rexístrase nas clases diamétricas inferiores e
centrais (entre 10 e 20 cm e, especialmente entre 20 e 40 cm), mentras que nos
seminaturales a distribución compártese entre as clases diamétricas centrais e as
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Táboa 2.
Valores estimados de
biomasa (Mg•ha-1) e
cantidades de C e
CO2 acumulados nos
faiais estudiados.
Os valores das dúas
últimas columnas
(sinalados cun *)
corresponden aos
cálculos sen incluir as
árbores maiores de 75
cm de diámetro.
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superiores (desde 20 ata 60 cm). A razón é que nos faiais manexados hai poucas
árbores de diámetros superiores aos 40 cm como consecuencia dos
aproveitamentos levados a cabo no pasado nestes bosques.
Os valores medios de carbono estimados na biomasa dos faiais con cortas
parciais son moi superiores aos observados en faiais do Centro de Europa con un
grao similar de intervención (140-160 Mg·ha-1)(VANDE WALLE et al. 2001,
HÖLSCHER et al. 2001) e moito máis elevados que os atopados noutras rexións
setentrionais españolas (66 Mg ha-1, SANTA REGINA & TARAZONA 1999).

Figura 2.
Distribución media da
biomasa aérea total,
biomasa da copa e
biomasa radical de
faia por clases
diamétricas nos
bosques estudados.

Figura 3.
Distribución dos
contidos medios
estimados de carbono
na biomasa arbórea
de faiais
seminaturais,
manexados e
trasmochos de Galicia
en función das clases
diamétricas.
FM: faiais manexados;
FS: faiais seminaturais.
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Carbono no horizonte orgánico dos solos (Hor. O)
Os valores estimados de contido de C no horizonte orgánico dos solos das
parcelas estudiadas amósase na táboa 1. Por termo medio, a materia vexetal do
horizonte O acumula cantidades de carbono que representan menos do 2 % do
total acumulado no sistema. De maneira global, semella que os faiais trasmochos
conteñen maiores cantidades de materia orgánica nos seus horizontes O (4
Mg·ha-1 C de valor medio) que os outros dous tipos de faiais (2,7 Mg·ha-1
C)(figura 4). En principio, as menores cantidades de materia orgánica nos
horizontes O débense a un menor aporte de restos vexetais ao solo, aínda que
tamén é posible que a maior temperatura que se rexistra nos claros do bosque
poida provocar unha aceleración dos procesos de descomposición (ZHANG &
ZAK 1995; PARDO et al. 1997).
A cantidade de biomasa acumulada no horizonte superficial dos solos tamén
garda cierta relación inversa coa altitude (polo efecto negativo que o descenso de
temperatura ten sobre a mineralización: a medida que ésta incrementa también a
cantidade de restos vexetais acumulados) e directa coa área basimétrica (a medida
que esta aumenta tamén se acumulan máis restos orgánicos sobre o chan). En
conxunto, os valores de carbono acumulado neste compartimento do sistema nos
faiais estudados son considerablemente inferiores aos encontrados en faiais de
zonas más frías (cf. VANDE WALLE et al. 2001), o que se pode atribuir a unha taxa
de descomposición máis elevada.

Figura 4.
Valores medios de
cantidade de carbono
almacenado (Mg•ha-1)
na biomasa e nos
solos dos faiais
estudados en función
dos tipos de solos
presentes.
FM: faiais manexados;
FS: faiais seminaturais.
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Carbono acumulado nos horizontes minerais dos solos
Como xa se ten comentado, os solos forestais teñen unha capacidade
para almacenar carbono en forma de materia orgánica que, nas rexións
temperadas pode ser comparable á acumulada na biomasa viva. Nas
montañas do oriente galego e áreas limítrofes asturiano-leonesas, as
cantidades de carbono contido nos solos varían considerablemente entre
os diferentes tipos evolutivos recoñecidos. Esto ven determinado
fundamentalmente polas grandes diferenzas de espesor (dende 20 cm ata
máis de 60 cm), tipo de horizontes presentes (A2, AB, B,…) e contidos
en elementos grosos (que nalgúns casos representan máis do 70 % do
peso do solo). Deste xeito, os menores contidos de carbono atópanse
nos solos máis delgados e pedregosos (Leptosoles), con valores siempre
inferiores a los 60 Mg·ha -1 , mentras que, polo contrario, os Umbrisoles,
que contan cun horizonte A úmbrico moi profundo e rico en materia
orgánica, chegan a acumular ata case 200 Mg·ha -1 .
Contido total de carbono nos bosques estudiados
A reserva total de carbono nos bosques estudados varía entre 238 e 1.018
Mg·ha -1 C (media de 380,4 Mg·ha -1 C). No caso de que non se tiveran en
conta as árbores maiores de 75 cm de diámetro que aparecen nos faiais
desmoucados, o valor medio do contido de C reduciríase a 326,6 Mg·
ha -1 . Estes valores son algo superiores aos observados en carballais de
Quercus robur en Galicia, cunha media de 306,1 Mg·ha -1 (BALBOA M URIAS
et al., 2006), e nos piñeirais de Pinus pinaster, nos que se obtivo un valor
de 311,3 Mg·ha -1 , aínda que nestes últimos non se inclúe o C almacenado
no sistema radical (BALBOA M URIAS , 2005).
Como se pode ver na figura 4, estas cantidades e a súa distribución nos
compartimentos do sistema varían considerablemente en función do tipo
de solo e do manexo que se fixera dos bosques ao longo da súa historia
recente. Nos sistemas onde os solos son pouco profundos e pedregosos
(leptosoles), a biomasa arbórea é o compartimento no que se acumula a
maior cantidade de carbono, que supón unha media do 82% do total
existente no ecosistema. Polo contrario, nos sistemas onde o solo ten
maior capacidade para almacenar carbono (umbrisoles), a cantidade
almacenada neste nivel pode representar ata o 40% do total almacenado
nos bosques, excepto nos faiais trasmochos nos que o contido de C da
biomasa arbórea acada un 90% del total, debido ao predominio das
árbores de grandes dimensións.
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Cantidade de CO2 fixado nos faiais
Na táboa 2 figuran os datos estimados de cantidade de CO2 fixada polos bosques
estudiados. Estes valores obtivéronse ao multiplicar os contidos totais de C (Mg
ha-1) na biomasa arbórea e no solo por 3,66, que é o factor de transformación de
Mg de C a Mg de CO2 e que equivale á ratio entre el peso molecular do CO2 (44)
e o peso atómico do C (12). Como se puede observar en dita táboa, a media e de
1.394,9 Mg ha-1. No caso de que, debido aos posibles erros das ecuacións de
estimación de biomasa, non se consideraran as árbores maiores de 75 cm de
diámetro, este valor medio reduciríase a 1.197,6 Mg ha-1. Extendendo os valores
de CO2 fixado por ha á superficie cuberta por este tipo de bosques no territorio
estudado (Capítulo 3) teríamos que os faiais do extremo noroccidental ibérico
teñen capturado entre 244.046,9 (1.197,6 Mg·ha-1 x 203,78 ha) e 284.252,7
(1.394,9 Mg·ha-1 x 203,78 ha) Mg de CO2 .

Implicacións da conservación dos faiais sobre o ciclo do carbono
Os datos expostos poñen de manifesto a capacidade dos faiais estudados para
acumular extraordinarias cantidades de carbono tanto na súa biomasa como no
solo. A recuperación espontánea das masas que foron sometidas a un manexo
máis ou menos intenso no pasado recente podería permitir no futuro a presenza
de árbores de gran tamaño, o que implicaría un incremento sustancial na captura
neta de carbono destes sistemas forestais e, se estas masas se conservan, unha
importante captura e almacenamento deste elemento a longo prazo.
Lóxicamente, a conservación destes sistemas fortemente fragmentados tamén
suporía outros beneficios ambientais, como son a mellora dos hábitats e da
biodiversidade, ao facilitar os movementos horizontais da fauna, principalmente
importante no caso dos vertebrados, así como contribuir a incrementar a calidade
físico-química das e aguas e os solos.
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Importancia dos faiais
para a conservación

Páxina anterior: as actividades formativas e
de divulgación son fundamentais para
achegar ao público os valores ecolóxicos dos
bosques en xeral e dos faiais, en particular,
no contexto atlántico ibérico. Grupo
internacional de estudantes universitarios
nunha excursión guiada pola da Devesa da
Rogueira (Folgoso do Courel, Lugo).

Importancia dos faiais para a
conservación
Manuel Antonio Rodríguez Guitián
&
Pablo Ramil-Rego

Introducción
O coñecemento dos compoñentes bióticos e funcionalidade dos diversos
compoñentes dos faiais tratados nesta obra e aínda incompleto, pero elo non
impide que se podan facer valoracións sobre a súa importancia para o
mantemento do Patrimonio Natural do territorio galego aplicando diferentes
tipos de criterios. Paralelamente, o feito de que as representacións actuais deste
tipo de bosques no extremo noroccidental ibérico se atopen dentro de Espazos
Naturais Protexidos pode levar a pensar que están exentos de ameazas e que a súa
persistencia a medio ou longo prazo está asegurada, o cal non é de todo certo.
Neste capítulo preséntase unha síntese dos valores que, dende o punto de vista
da conservación do Patrimonio Natural, teñen os faiais do territorio estudiado así
como unha exposición de factores ou causas de alteracións poden incidir
negativamente nas súas características bióticas e funcións ecolóxicas. Tamén se
realizan algunas consideracións acerca de liñas de actuación que poderían ser
útiles na xestión deste tipo de bosques.
Os faiais e as especies de interese para a conservación
Unha das formas máis utilizadas para establecer o valor que para o mantemento
do Patrimonio Natural dun área concreta ten certo tipo de vexetación ou hábitat
é determinando o número de especies de seres vivos protexidas ou ameazadas
que acubilla. Ao longo de diversos capítulos precedentes se teñen subliñado
diversos conxuntos de especies, dentro dos distintos grupos taxonómicos
tratados que habitan nos faiais, que ostentan algún estatus de protección dentro
da lexistación vixente en materia medioambiental, xa sexa no marco europeo,
nacional ou autonómico. Na táboa 1 resúmese toda esta información.

518

Grupo taxonómico/taxón
Mofos
Cehalozia connivens
Schistostega pennata
Ulota coarctata
Sphagnum spp.
Flora vascular
Campanula adsurgens
Dryopteris aemula
Gentiana lutea
Narcissus asturiensis
Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis
Ruscus aculeatus
Invertebrados
Geomalacus maculosus
Elona quimperiana
Lucanus cervus
Rosalia alpina
Vertebrados
Anfibios
Chioglossa lusitanica
Lissotriton helveticus
Lissotriton marmoratus
Discoglossus galganoi
Bufo calamita
Rana iberica
Rana temporaria
Réptiles
Anguis fragilis
Iberolacerta monticola
Lacerta shreiberi
Coronella austriaca
Natrix natrix
Aves
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Pernis apivorus
Buteo buteo
Hieraetus pennatus
Falco subbuteo
Tetrao urogallus
Scolopax rusticola
Strix aluco
Picus viridis
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Dendrocopos medius
Cuculus canorus
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Turdus merula
Turdus philomelos

DA & DH

CNEA

CGEA
VU
VU
VU

V
VU
VU
V
IV
IV
V
II,IV
II,IV
II
II

II,IV
IV
II,IV
IV
IV
V

II,IV
II,IV
IV

I
I
I,II,III2
II1,III2
I
I

II
II2
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VU
EE
IE
IE

IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE

V

V
V

IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
En
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE

E
V[1]

Táboa 1.
Relación de especies
vexetais e animais
protexidas presentes
nos faiais do extremo
noroccidental ibérico.
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Táboa 1 (cont.)
Relación de especies
vexetais e animais
protexidas presentes
nos faiais do extremo
noroccidental ibérico.

Grupo taxonómico/taxón
Turdus pilaris
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus ibericus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Aegithalos caudatus
Parus palustris
Parus cristatus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Garrulus glandarius
Corvus corone
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza cia
Mamíferos
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis myotis
Myotis nattereri
Myotis emarginatus
Myotis daubentonii
Pipistrellus pipistrellus
Barbastella barbastellus
Plecotus auritus
Canis lupus
Mustela erminea
Mustela putorius
Martes martes
Lutra lutra
Ursus arctos
Genetta genetta
Felis silvestris

DA & DH
II2
II2
II2

CNEA

CGEA

IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
II
II2
IE
IE
II,IV
II,IV
II,IV
II,IV
IV
II,IV
IV
IV
II,IV
IV
V

IE
Vu
IE
Vu
IE
Vu
IE
IE
IE
IE

V
V
V
V
V

IE
V
V
II,IV
II*,IV
V
IV

IE
En

E

IE

DA: Directiva 79/409/CEE (“Directiva Aves”): Anexo I: especies estritamente protexidas. Anexo II1: especies protexidas
cazables soamente na zona marítima e terrestre de aplicación da presente Directiva. Anexo II2: especies protexidas
cazables so en determinados países da UE, pero non en España. Anexo III2: especies protexidas comercializables só
por métodos legais.
DH: Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitat”). Anexo I: tipos de hábitats naturais de interese comunitario cuxa
conservación require a designación de zonas de especial conservación. Anexo II: especies animais e vexetais de
interese comunitario para cuxa conservacióndo é necesario designar zonas especiais de conservación. Anexo IV:
especies animais e vexetais de interese cumunitario que requiran unha protección estrita. Anexo V: especies animais
e vexetais de interese comunitario cuxa recollida na natureza e cuxa explotación poden ser obxecto de medidas de
xestión.
CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. En: en perigo de extinción. SH: Sensible á alteración do seu
hábitat. Vu: vulnerable; IE: de Interese Especial.
CGEA: Catálogo Galego de Especies Ameazadas. E: en perigo de extinción. V: vulnerable. 1: poboacións nidificantes.
2: poboacións insulares. 4: Poboacións de baixa altitude de A Coruña.
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Segundo os datos manexados, das 466 especies de seres vivos censadas nos faiais
ata o de agora, 86 se atopan incluídas nalgunha categoría de proteción (DC
79/409/CEE, DC 92/43/CEE, CNEA, CGEA), o que equivale ao 18,5 % do
total. Como se pode apreciar, os faiais estudiados albergan un elevado número de
seres vivos que corren perigo de desaparición se o medio físico e biótico no que
desenvolven os seus ciclos vitais deixan de existir. Son, xa que logo, lugares nos
que aínda quedan esperanzas para a sobrevivencia de determinados mofos, liques,
fungos, flora vascular, invertebrados e vertebrados que xa non existen en gran
parte dos diferentes territorios do extremo noroccidental ibérico, en boa medida,
debido a alteración que o ser humano ten producido no entorno.
Pero non todos os grupos de seres vivos identificados ata o de agora nos faiais
acadan unha proporción semellante de especies en perigo de desaparición. Cos
datos utilizados (figura 1), son claramente os diversos grupos de vertebrados
(anfibios, réptiles, aves e mamíferos) aqueles nos que se concentran a maior parte
das especies protexidas e, dentro deles, as aves, das que máis do seu 90 % son
especies protexidas. En gran medida esto é así debido á facilidade de observación
e de captura que teñen estes grupos de animais con respecto a outros tipos de
seres vivos, o que permite facer estimas rápidas de abundancia e valorar a súa
rareza e perigo de desaparición. Ademáis, o nivel de coñecemento que se posúe
sobre a diversidade e reparto espacial dos outros grupos e moi desigual, o que
engade dificultades para a realización das valoracións antes apuntadas no grupos
menos coñecidos. Por esta razón, son moi escasas as dispocións legais en materia
de protección de seres vivos nos que se inclúen liques e fungos que, no caso de
considerárense, seguramente contribuirían a incrementar o número de especies
protexidas presentes nos bosques estudados.
Figura 1.
Representación
gráfica do número de
especies vexetais e
animais protexidas
(columna vermella)
con relación ao total
censado (columna
verde) nos faiais do
extremo
noroccidental ibérico.
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En todo caso e para o territorio galego, os bosques de faia constitúen, xunto cos
carballais, reboleiras, biduedos, bosques mixtos, bosques de capudres e paleiros,
teixedais, abeledos e bosques riparios cos que establecen contacto, un complexo
e rico mosaico de formacións arboradas que deixaron de existir no resto de
Galicia hai moitos centos de anos, pero nos que aínda sobreviven especies
emblemáticas dos antigos bosques atlánticos ibéricos de zonas montañosas. Son,
xa que logo, únicos no contexto comentado e, por iso, deberían de ser valorados
na súa xusta medida.
Os faiais segundo a tipoloxía de hábitats do Anexo I da DC 92/43/CEE
Ademáis de todo o anteriormente comentado, a totalidade dos faiais tratados nesta obra
considéranse incluídos dentro do conxunto de hábitats naturais e seminaturais que corren
perigo de desaparecer ou verse profundamente alterados, en caso de non adoptarse as
medidas de conservación necesarias, dentro do territorio dos países membros da Unión
Europea. Estes ambientes naturais ou hábitats necesitados de protección aparecen
relacionados no Anexo I da Directiva 92/43/CEE, coñecida coloquialmente como
“Directiva Hábitats”, que entrou en vigor no ano 1992. Esta norma comunitaria regula,
ademáis, o procedemento de creación e funcionamento da rede ecolóxica europea Natura
2000, que está integrada na actualidade en España por 1.996 espazos naturais, dos que 1.434
son LIC e 562 ZEPA (MMA 2008a, 2008b). Moitos destes espazos tamén contan con
outras figuras de protección de rango internacional (zonas RAMSAR, Reservas da Biosfera)
ou nacional (parques nacionais ou naturais, reservas integrais, etc.). Nestes lugares, a xestión
dos recursos biolóxicos debe compatibilizarse coa conservación dos hábitats e as especies
ameazadas de desaparición.
De acordo co Anexo I da DC 92/43/CEE, os faiais do extremo noroccidental ibérico
inclúense dentro de dous tipos de hábitats de interese comunitario: os acidófilos pertencen
ao hábitat denominado “9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces
de Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)” mentras que os neutro-basófilos inclúense
no “9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion” (Rodríguez Guitián et
al. 2009). Nas figuras 2 e 3 amósanse as fichas descritivas destes tipos de hábitats que figuran
na versión EUR27 (CE 2007) do “Manual de Interpretación dos hábitats da Unión
Europea”. En ámbo-los dous casos trátase das representación máis occidentais destes dous
tipos de hábitats necesitados de protección dentro do ámbito da UE.
Hoxendía, a totalidade dos faiais existentes na cabeceira do Río Eo e na parte galega das
montañas do occidente da Cordillera Cantábrica están incluidos en espazos naturais
integrados na Rede Natura 2000, pero non existe figura de protección para os existentes
parte leonesa que linda cos Montes do Cebreiro e a Serra do Courel nin cos pequenos rodais
existentes na parte oriental do concello asturiano de Íbias, perto da Serra dos Ancares.
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Figura 2.
Reprodución das
ficha descritivas
orixinais cointidas no
Manual de
Interpretación dos
Hábitats da UE-EUR27
(paxinas 106 e 107)
relativas aos tipos de
hábitats nos que se
inclúen os faiais
acidófilos (Código
9120) e neutrobasófilos (Código
9150) existentes no
extremo
noroccidental ibérico.
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Singularidade dentro do Patrimonio Natural de Galicia
Os bosques de faia son posiblemente, dentro do contexto territorial de Galicia, o tipo de
bosque que menor superficie ocupa na actualidade, se se exceptúan os teixedais (bosques
dominados polo teixo, Taxus baccata) e os acebais (bosques dominados polo acebo, Ilex
aquifolium), ambos igualmente incluídos no Anexo I da DC 92/43/CEE. Ademáis, o feito
de atopárense en Galicia os bosques e poboacións de faia máis occidentais do continente
europeo realza aínda máis, se cabe, a súa singularidade dentro do Patrimonio Natural desta
Comunidade Autónoma, dentro do que a parte forestal é un dos seus piares fundamentais.
Neste senso, sería desexable que se prestara protección legal aos rodais de arborado no que
se localizan as poboacións naturais máis extremas de distribución da faia nos concellos de
Pol, Baleira, Meira e A Fonsagrada, incluíndoas no Catálogo Galego de Árbores Senlleiras
pola particularidade de seren as representacións máis occidentais da faia dentro do
continente europeo. Estas localidades poderían servir como puntos de referencia para
establecer roteiros con finalidade educativa e divulgativa que serviran, asemade, para a
recuperación da faia como árbore de interese forestal no noso País.
Por outra banda, a desaparición deste tipo de bosques dalgunhas áreas montañosas do
occidente galego como resultado dunha xestión ambiental e forestal desafortunada,
provocaría cambios na paisaxe que afectarían a lugares tan fondamente enraizados no
pensamento colectivo do noso País, como pode ser o a entrada do Camiño Francés en
Galicia polos Montes do Cebreiro ou ao aspecto particularmente cambiante da cuberta
vexetal de vales da Serra do Courel tan emblemáticos como os de Brañas da Serra,
Fonteformosa, Riocereixa, Romeor, Visuña ou a Devesa da Rogueira, por citar algúns.
Compre, en consecuencia, dinamizar as actuacións encamiñadas a garantir a persistencia dos
faiais en Galicia e por en marcha iniciativas que sensibilicen, tanto á poboación das grandes
áreas urbanas como á local, en moitos casos propietaria dos montes nos que se atopan os
devanditos bosques, para que as futuras xeracións podan seguir gozando desta parte, non
por pequena en extensión menos indispensable, do noso Patrimonio Natural.
Ameazas, causas de alteración e liñas de actuación
A pesar de que a maior parte dos faiais que todavía se conservan nas montañas do estremo
occidental cantábrico atópanse dentro de espazos naturais protexidos, o seu mantemento e
a mellora do seu estado de conservación non está exento de ameazas, como xa ten sido
observado por algúns autores (RODRÍGUEZ GUITIÁN et al. 2001). Os factores que poden
indicir negativamente sobre a súa persistencia, como xa se ten comentado en capítulos
anteriores, non se relacionan con limitacións da especie que os caracteriza para completar o
seu ciclo vital ou non ser capaz de ampliar a superficie que actualmente ocupa de xeito
natural, senón con diversos tipos de aproveitamentos ou actividades humanas.
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Actividades que
afectan
negativamente á
conservación dos
faiais.
Arriba:
extracción de lousa ao
pé da Devesa de
Romeor (Serra do
Courel), integrada,
principalmente por
faiais acidófilos.
Abaixo:
extracción incontrolada
de madeira de faia no
Faial de Enriba (O
Sisto, Pedrafita do
Cebreiro, Lugo).
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Quizás os lumes forestais sexan unha das maiores ameazas que pesan sobre estes xa
fragmentados e pouco estensos bosques. O risco de verse afectados é maior,
paradóxicamente, durante períodos secos do inverno, pois á diferenza do que ocorre no
verán, nesta época hai unha grande cantidade de folla seca no sotobosque. Ademáis, a
vexetación arbustiva dominada por especies de gran talla que cobre as abas circundantes
aos faiais, como uceiras, piornais ou toxeiras, favorece a propagación do lume.
O mesmo poderíase decir das plantacións forestais con especies pirófilas, como os
piñeiros (Pinus sylvestris, P. radiata) ou o piñeiro de Oregón (Pseudotsuga menziesii), que se
teñen realizado nas cercanías dos diversos faiais. Neste senso, sería desexable que se
favorecera e respetara o proceso natural de recolonización das especies de frondosas
autóctonas pioneiras, como capudres (Sorbus aucuparia), bidueiros (Betula pubescens),
paleiros (Salix caprea) ou abelairas (Corylus avellana), de moi baixa combustibilidade e
constituintes fundamentais das formacións arboradas que preceden á
reinstalación natural dos faiais.
Algúns efectos
negativos do uso
científico e de lecer
observados nos
faiais.
Arriba: material non
biodegradable utilizado
en estudios faunísticos
abandoado en bosques
da Serra do Courel.
Abaixo: restos de
comida (esquerda) e
mostas de vandalismo
nas árbores (dereita)
na Devesa da
Rogueira.

A apertura incontrolada e excesiva de viais no medio forestal tampouco resulta
aconsellable, pois se ben pode facilitar o acceso a certos lugares, non é menos
certo que fomenta a presión humana sobre os diferentes hábitats, aspecto que ten
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especial relevancia nas áreas montañosas do oriente galego, último refuxio para
un grupo moi importante de especies faunísticas e botánicas especialmente
sensibles á presión antropóxena.
Outras causas de alteración destes bosques se relacionan co aproveitamento
madereiro que, aínda na actualidade, se realiza nas masas arboradas das áreas nas
que se atopan os faiais. A extracción puntual de pés de faia segue a efectuarse
naqueles bosques con maior facilidade de acceso; o mesmo ocurre cos pés que
anualmente se ven derrubados polos temporais que, lonxe de ser un peligro para
a saúde fitosanitaria, son unha parte fundamental do funcionamento do
ecosistema.
Actividades
investigadoras.
A pesar da información
dispoñible, aínda é
preciso afondar no
estudo da ecoloxía e
tendencias futuras dos
faiais do estremo
occidental cantábricos.
A recollida de datos
entomolóxicos (arriba
esquerda), os estudos
de flora non vascular
(arriba dereita) e
vascular (abaixo
esquerda) ou os
traballos dasométricos
(abaixo dereita), son
exemplos de
actividades
investigadoras básicas
para coñecer o
funcionamento deste
tipo de ecosistemas

A determinación e coñecemento das características xenéticas das poboacións de
faia máis suroccidentais do continente europeo é aínda unha tarefa pendente. Ata
que non se realice un estudo detallado do grao de parentesco e compatibilidade
xenética destas poboacións coas ás máis próximas do extremo occidental da
Cordillera Cantábrica, sería desexable que as repoboacións forestais que se
realizaran no futuro con esta especie se fixesen con plantas obtidas da semente
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obtida destas poboación, para o que sería do máximo interese o deseño e posta
en prática dun plan de seleción, recollida e produción de planta para abastecer ás
empresas de traballos forestais e propietarios particulares.
Aínda que son necesarios máis estudos en numerosos ámbitos científico-técnicos
relacionados cos faiais, deberíanse estremar as cautelas á hora de recoller o
material científico empregado nas investigacións, pois non é raro atopar restos
non biodegradables deste tipo de actividades nalgúns lugares frecuentados por
equipos de investigadores nas montañas do oriente lugués.
Como hábitats incluidos no Anexo I da DC 92/43/CEE que son, os faiais do
extremo noroccidental ibérico deberían de contar cun Plano de Xestión que
garantira o mantemento e mellora, no seu caso, da composición estrutura e
funcionalidade ecolóxica de acordo co establecido nos artigos da devandita
Directiva Comunitaria. Neste mesmo documento de xestión deberíanse de
establecer as condicións de uso para actividades de lecer, pois a sobreexplotación
turística dos hábitats conleva habitualmente unha notable perturbación dos
mesmos cando non a propia destrucción, como xa se pode observar nalgúns
puntos da Devesa da Rogueira. Habería que reflexionar, igualmente, sobre a
conveniencia de restrinxir o uso de munición con chumbo nas actividades
cinexéticas, alo menos nos Espazos Naturais Protexidos, debido ao probado
efecto negativo que ten este elemento químico nos ecosistemas.
En último lugar, hai que reclamar unha maior concienciación social con relación
a actitude dos cidadáns que fan uso destes hábitats, como do restos dos existentes
en Galicia, nos seus momentos de lecer para evitar que no sucesivo se repitan
determinados comportamentos vandálicos como a realización de inscricións nos
toros das árbores, o arranque de partes ou a totalidade de plantas ou a
modificación da súa forma natural mediante nós ou o atado de cordas ou outros.
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Itinerarios didácticos
polos faiais galegos

Páxina anterior: pola súa rareza en Galicia e
outros territorios do occidente de Asturias e
León, os faiais son un tipo de bosque con
elevados valores dende o punto de vista
didáctico e de concienciación medioambiental.
Pista forestal pola estrema inferior dos faiais de
O Tarín e As Freitas (ao fondo), no val glaciar
de Fonteformosa (Pedrafita do Cebreiro, Lugo).

Itinerarios didácticos polos
faiais galegos
Manuel Antonio Rodríguez Guitián
&
Antonio Rigueiro Rodríguez

Introdución
No presente capítulo tratamos de achegar os faiais a todos aqueles amantes do
noso medio natural a traveso de catro percorridos cos que se pode adquirir unha
idea global das sús características, do ambiente ecolóxico no que medran e da
riqueza biolóxica que presentan estes bosques en Galicia. Trátase de roteiros que,
en xeral, non requiren ninguha preparación física específica, se ben para poder ser
disfrutados plenamente débense realizar facendo uso de roupa e calzado axeitado
para transitar polo monte e respectando o entorno.
Roteiro dos Faiais do Camiño Francés (Pedrafita do Cebreiro)
A etapa inicial do Camiño Francés en Galicia (O Cebreiro-Triacastela) atravesa a
área máis accesible para visitar e coñecer este tipo de bosques no estremo
noroccidental ibérico. De feito, entre as localidades de O Cebreiro e O Hospital
(Pedrafita do Cebreiro, Lugo), o propio Camiño pasa á beira de un par destes
bosques e, dende él, se divisan varios máis. Así, se se accede a O Cebreiro dende
a aldea leonesa de A Lagoa de Castela divísanse os pequenos faiais próximos a La
Cernada (Vega de Valcarce, León) e Penaseara (Pedrafita do Cebreiro, Lugo),
mentras que se se fai dende Pedrafita, dase vista aos localizados entre as aldeas de
Fontevedra e Barxamaior. Por outra banda, deixando a localidade de O Cebreiro
e circulando cara a Liñares pola estrada LU-634 pódense contemplar os faiais dos
montes Suapena e Tralosabeduis, próximos a Lagúa de Tablas e, xa dende as
inmediacións da aldea citada, o seu faial e máis o de Brimbeira. Por último,
baixando do Alto de San Roque, dase vista a man dereita, antes de chegar ás casas
de O Hospital, ás faias cimeiras do Faial do Lindeirón, o derradeiro dos bosques
de faias deste percorrido. Dende aquí ata Sarria, soamente se poden ver algunhas
faias dispersas, ben formando parte de lindes entre fincas ou inmersas en bosques
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dominados principalmente por abidueiras, entre O Hospital e Sabugos, ao pé do
Alto do Poio, na cara N da Serra do Oribio, na baixada a Triacastela, e nos
bosques que rodean a Casa Forte de Lusío (Samos). A rota proposta transcorre
íntegramente dentro do LIC ES1120001 “Os Ancares-O Courel” e por un área
montañosa na que se chegaron a formar pequenos sistemas glaciares que
deixaron evidentes pegadas da súa actividade erosiva, como a lagoa glaciar do
Pozo do Carballal, na vertente NE do Pico do Murallón, situado ao SE do Alto
do Poio.
Figura 1.
Percorrido polos
faiais do Camiño
Francés nos Montes
do Cebreiro (Pedrafita
do Cebreiro, Lugo).

O percorrido proposto (figura 1) parte da aldea de Liñares (1.222 m), situada a uns 3
km de O Cebreiro en dirección a Triacastela. Pódese deixar o vehículo nalgún dos
espazos públicos que existen entre as casas deste lugar e aproveitar para visitar a igrexa
parroquial que exhibe a sobria arquitectura de mampostería en pedra calía que
caracteriza a moitos dos edificios relixiosos desta comarca. A andaina comeza
tomando a pista asfaltada que comunica Liñares con Brimbeira, xusto ao inicio da
subida ao Alto de San Roque. A uns 300 m do pobo a rota atravesa, práticamente pola
súa metade, o Faial de Liñares, dunhas 3,5 ha de superficie, asentado maioritariamente
sobre afloramentos de rochas calías nunha ladeira de forte inclinación.
Os interesados en coñecer o aspecto interior do faial poden acceder a súa parte
superior facendo uso dunha senda de fauna que penetra por unha pequena valgada
situada cara á mitade do faial. Unha vez dentro pódese observar unha grande
abundancia de acibo (Ilex aquifolium) e unha ampla mostra da flora característica dos
faiais sobre solos ricos en nutrintes, destacando, entre outras plantas, Corydalis cava,
Neottia nidus-avis ou Ornithogalum pyrenaicum.
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Seguindo pola pista asfaltada sáese do faial e comeza un descenso, no que se
aprecia unha interesante vista do bosque dende a vertente oposta, especialmente
recomendable durante a época outonal. Na primeira bifurcación da pista hai que
tomar o ramal que segue de frente, que a uns 400 m nos sitúa en Brimbeira.
Durante esta parte do percorrido damos vista de forma intermitente ao Faial de
Brimbeira, que se extende ao longo da vertente NE do pico coñecido como O
Outeiro, xusto por riba da citada aldea. Á altura da primeira das casas do pobo, e
xusto antes dunha fonte-lavadeiro de auga potable, tómase o carreiro que pasa
entre as vivendas e se dirixe en dirección W a O Hospital.
Logo de deixar a última das casas o camiño se estreita e pasa xusto a carón do
faial. A súa proximidade á aldea facilitou o aproveitamento das faias como fonte
de leñas, o que xustifica o aspecto enmarañado que presentan as árbores nesta
parte do bosque. Por elo, non é doado penetrar nel dende este punto. En caso de
querer coñecer este faial por dentro é máis recomendable seguir polo antigo
carreiro que levaba ás leiras situadas no estremo SE do faial, para o que se debe
pasar xusto por riba da primeira das casas do lugar (figura 1). Este faial é de
semellantes características que o anterior pois, na súa maior parte, aséntase sobre
rochedo calío.

Os faiais da área
cebreirense son
bosques
especialmente aptos
como recurso
didáctico, xa sexa
mediante o seu
estudo directo ou,
como amosa a imaxe,
servindo de esceario
para a filmación de
documentais. Faial de
Liñares dende a pista a
Coterces (Pedrafita do
Cebreiro, Lugo).
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Voltando ao camiño principal, o percorrido transcorre práticamente horizontal aínda
que a vexetación dificulta, ás veces, o paso debido a que cada vez se utiliza menos
polos lugareños. Non obstante, non existe risco de perda e, logo de pasar á beira dun
penedo de seixo moi aparente, faise novamente máis transitable. Pouco antes de
chegar a O Hospital, o camiño pasa xusto por riba do estremo SE do Monte O
Lindeirón, ocupado principalmente por un pequeno faial, novamente asentado na
súa maior parte sobre rochedo calío. Se se quixera coñecelo polo seu interior,
recomendamos tomar un carreiro que sae a man dereita en dirección a O Hospital
e dá a volta arredor dun gran prado delimitado por unha mesta sebe de acibos antes
de entrar no bosque.
O camiño continúa un treito máis, entre balados de rocha calía que delimitan predios
da aldea de O Hospital e baixo a sombra de varias faias, xusto antes de entroncar coa
traza do Camiño Francés, a uns 500 m do pobo. Neste punto, iníciase o retorno ao
punto de partida seguindo, en senso inverso, o camiño dos peregrinos ata chegar a
Liñares. Antes haberá que facer un pequeno esforzo para ascender a costa que leva
ao Alto de San Roque (1.277 m), lugar que conta con espectaculares vistas de varios
dos lugares descritos anteriormente (faiais de Liñares e Brimbeira) así como do resto
dos Montes do Cebreiro, gran parte da Serra do Courel e, cara ao N, da Serra dos
Ancares. No treito final do percorrido (entre o Alto de San Roque e Liñares), o
Camiño Francés pasa xusto a carón do estremo superior do Faial de Liñares, dende
o que se divisan xa, a curta distancia, as casas da devandita aldea.
Roteiro do Monte da Marronda (Baleira)
O Monte da Marronda atópase no extremo norte do Concello de Baleira, entre
as aldeas de Martín, Mendreiras, A Braña e A Muiña, e forma parte do LIC
ES1120004 “A Marronda”, incluído na Rede Galega de Espazos Naturais
Protexidos. Polo seu límite S transcorre un dos tramos (GR-1.9) que conforman
o sendeiro de Grande Percorrido GR-1, que chega a Galicia atravesando todo o
N de España dende Ampurias (Girona).
O roteiro proposto (figura 2) parte da aldea de A Braña (680 m), situada uns 10
km ao N de O Cádavo, capital do Concello, na estrada LU-750. Unha vez alí,
tómase unha pista asfaltada que sobe ata o monte Cruz da Nena (931 m), dende
o que se pode admirar unha vista completa de S a N do Monte da Marronda. A
partir de aquí comeza o descenso cara a aldea de Mendreiras (600 m) seguindo
aproximadamente a divisoria de augas entre o val do Río do Couso, á esquerda, e
o do Río Eo, á dereita. Aproximadamente cara a mitade do descenso, xusto antes
da confluencia deste percorrido coa pista forestal que discorre pola parte alta do
Monte da Marronda, ténse a mellor perspectiva para observar os faiais que se
sitúan na cabeceira de varias valiñas orientadas cara ó E.
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Figura 2.
Percorrido do roteiro
polo Monte da
Marronda (Baleira,
Lugo).

Neste caso, os faiais medran formando enclavados dentro da masa
arborada dominante, un extenso carballal de Quercus robur dunhas 300 ha
de extensión no que é frecuente atopar, ademais de faias, pés aillados ou
pequenos rodais de carballo albar (Q. petraea) e os seus híbridos co
carballo común, denominado Quercus x rosacea. Estes faiais medran sobre
solos pobres en nutrintes e, polo xeral, pouco profundos e pedregosos.
Ademais de faias e das especies de carballos anteriormente mencionadas,
nestes bosques poden atoparse pequenas árbores, como o acibo (Ilex
aquifolium), a pereira brava (Pyrus cordata), o saguiño (Frangula alnus) ou o
espiño (Crataegus monogyna). Por baixo aparece un extenso plantel de
arbustos (Vaccinium myrtillus, Erica arborea, Daboecia cantabrica), herbas
(Avenella flexuosa, Anemone nemorosa, Mercurialis perennis, Saxifraga
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spathularis, e fentos (Asplenium adiantum-nigrum, Blechnum spicant, Dryopteris
aemula, D. affinis, D. dilatata, Polypodium vulgare, Polystichum setiferum,
Pteridium aquilinum) que coexisten con diversas plantas gabeadoras
(Hedera hibernica, Lonicera periclymenum, Clematis vitalba, Tamus communis). A
ausencia de camiños polo interior do monte e a súa fragosidade (á
inclinación das abas hai que engadir a abundancia de penedos e cortados
rochosos), recomenda seguir estritamente o camiño aquí comentado e
evitar saírse da traza sinalada.
No entronque da rota sinalizado do GR-1 coa pista forestal que atravesa
a parte superior do Monte da Marronda iníciase o camiño de volta que
se realizará precisamente pola mentada pista en sentido S. Xa na
cabeceira do val do Rego do Couso, no lugar coñecido como O Carballo
Verrugo, pódese aproveitar para descansar e beber na fonte que fornece
o depósito construído para surtir de auga aos servicios de extinción de
incendios, antes de encarar unha curta subida que leva a unión desta
pista coa asfaltada que sobe á Cruz da Nena, pola que se iniciou este
percorrido.
No Monte da
Marronda atópanse os
faiais máis
occidentais de
Europa. A fragosidade
do terreo no que se
asentan non
recomenda a súa
visita, sendo máis
doado observalos
dende as montañas
que pechan polo E o
val do Rego do
Couso.
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Roteiro do Faial da Valiña (A Pintinidoira, Cervantes)
O Faial da Valiña encóntrase perto do límite dos concellos de As Nogais e
Cervantes, no E de Lugo, e pódese considerar o único faial que actualmente se
conserva neste último concello, aínda que, á vista da gran cantidade de pés de faia
que existen nesta zona, os faiais como o aquí comentado deberon ser máis
abundantes nesta serra en épocas non moi lonxanas. Trátase dun faial integrado
nunha gran masa arborada que, de xeito irregular, se extende polo Monte da
Valiña e o Teso de Santa Mariña (figura 3) que está incluído dentro do LIC
ES1120001 “Os Ancares-O Courel”. A parte dominada pola faia cobre
aproximadamente unhas 4,5 ha de superficie, entre os 900 m na súa parte inferior
e os 1.100 na superior.
Figura 3.
Percorrido do
sendeiro do Faial da
Valiña (A Pintinidoira,
Cervantes, Lugo).

A localidade de referencia para achegarse a este bosque é a aldea de A
Pintinidoira, administrativamente repartida entre os dous concellos arriba
mentados. Ata alí pódese chegar dende Pedrafita do Cebreiro, pola estrada que
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comunica esta vila co Alto do Portelo, ou dende As Nogais, se ben esta última
opción é bastante máis longa, aínda que permite admirar fermosas vistas que
pasan desapercibidas no caso de seguir o trazado da A-6 ou a vella N-VI para
achegarse ata Pedrafita do Cebreiro. Unha vez en A Pintinidoira debemos
situarnos na parte alta da aldea e tomar un carreiro que parte a carón da primeira
casa en dirección NE seguindo o Teso de Santa Mariña. A uns 750 m da aldea, o
camiño rodea un amplo pasteiro pola súa parte esquerda e empata, despois de
describir dúas curvas moi pechadas, cunha pista forestal de trazado case
horizontal que transcorre en dirección NW-SE. Neste punto, hai que proseguir
cara á esquerda, remontando o val do Regueiro da Valiña e, tras deixar varias
pistas forestais secundarias que parten a dereita e esquerda, a uns 600 m dase
entrada ao bosque.
O propio Faial da Valiña esténdese principalmente pola parte máis abesía deste
val, a carón do Rego da Valiña e, como noutros casos, a pesares de presentar un
sotobosque despexado, a elevada inclinación e pedregosidade da vertente sobre a
que se asenta, dificultan o tránsito polo seu interior. Cecais o punto máis accesible
para visitalo por dentro se sitúe nas proximidades do Rego da Valiña, onde a pista
forestal corta o estremo superior do faial perto duns prados de sega. O carácter
acedo do solo condiciona a flora do sotobosque do faial, que acada unha baixa
cobertura (5-50 %) e na que se poden citar como especies características Ilex
aquifolium, Vaccinium myrtillus, Saxifraga spathularis, Hedera hibernica, Anemone
nemorosa, Poa nemoralis, Oxalis acetosella ou Lonicera periclymenum.
Aspecto outonal do
interior do Faial da
Valiña (Cervantes,
Lugo).
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Despois de visitar o faial, o percorrido continúa pola pista forestal durante uns
2,5 km de trazado moi lixeiramente ascendente ata empatar coa estrada local que
comunica A Pintinidoira coa aldea de O Bazal, dentro do Concello de Cervantes.
Neste lugar pódese parar a descansar e aprovisionarse de auga nunha fonte
situada a carón dun pequeno depósito destinado á loita antiincendios. A
continuación tómase a pista asfaltada en sentido S e, despois dun tramo de 500
m de costa a carón dunha prantación de piñeiros, séguese por unha pista de terra
que conduce a un pico coñecido como Pena da Formigosa (1.244 m), lugar máis
elevado de todo o percorrido e culminación altitudinal do Monte da Pintinidoira.
O camiño continúa durante algo máis de 2 km en dirección a A Pintinidoira,
cuxas casas cimeiras pódense ollar xa dende aquí, por un cordal moi suave que
permite gozar de moi boas panorámicas, tanto cara ao N, coa Serra dos Ancares
ao fondo, como cara ao S, dando vista aos Montes do Cebreiro.
Roteiro da Devesa da Rogueira (Folgoso do Courel)
Este roteiro é un paseo clásico da montaña oriental luguesa, podendo efectuarse
de diferentes maneiras en función das aptitudes para a camiñata dos seus
praticantes. A opción aquí proposta parte e remata dende a aldea de Moreda,
situada no val do Río Seco ou da Brancha, a uns 6 km de Seoane do Courel. A
totalidade deste roteiro discorre dentro do LIC ES1120001 “Os Ancares-O
Courel”. A parte de descenso deste roteiro circula polo trazado do Sendeiro de
Pequeno Recorrido PR-G50 “A Rogueira” e se atopa convenientemente
sinalizado.
A Devesa da Rogueira é un monte veciñal propiedade dos habitantes de Moreda
que se extende pola aba setentrional dos montes Formigueiros, máxima altura da
Serra do Courel con 1.639 m, e Teso das Papoulas (1.603 m). A súa masa
arborada cobre unhas 190 has distribuídas entre os 850 e 1.450 m de altitude. É,
sen lugar a dúbidas, a superficie de arborado autóctono máis diversa en tipos de
bosque de Galicia e unha das máis interesantes, dende o punto de vista ecolóxico,
do NW ibérico. A parte inferior da devesa está sustentada nunha banda calía (“A
Tara”) de entre 300 e 500 m de potencia que se extende entre o Alto do Couto e
as inmediacións da aldea de Parada, próxima a Moreda (figura 4). O resto do
basamento rochoso desta gran masa forestal o constitúen rochas metamórficas
silíceas (lousas, xistos, cuarcitas). O gran desnivel altitudinal da montaña na que
se emplaza e a variedade litolóxica comentada son causa do extraordinariamente
complexo mosaico de vexetación que se pode observar neste enclave. De todos
os roteiros propostos, este é o máis esixente e se recomenda realizar nunha
xornada enteira así como levar calzado axeitado, roupa de abrigo e comida e auga
de abondo.
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Figura 4.
Percorrido do
sendeiro da Devesa
da Rogueira (Folgoso
do Courel, Lugo).

Iníciase o camiño á entrada da citada aldea de Moreda (750 m), internándose
entre as casas polo camiño que leva á parte alta; tomar a primeira rúa á dereita e
saír da aldea en sendito SE, polo camiño que leva ás cabanas coñecidas como A
Moreda Maior. Logo de andar un quilómetro e medio, chégase ao citado lugar,
situado a uns 930 m de altitude e dende o que se divisa unha impresionante vista
da Devesa da Rogueira, así como de diversos tesos e vales interpostos. O
percorrido continúa, entre antigos campos de cultivo, matogueiras e cabanas nas
que se gardaba o feo, outros 2 km polo antigo camiño que leva á Boca do Couto,
deixando sempre á dereita sucesivas bifurcacións do carreiro polo que se ascende.
Pouco antes de chegar ao alto atravésase un bosque novo de rebolas (Quercus
pyrenaica) que se estende polo Teso da Revolta e que remata no afloramento de
rochas calías que, procedente do veciño Val de Visuña, pasa polo Couto cara a
base da Devesa da Rogueira. Unha vez superado o límite inferior dos restos da
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repoboación de Pinus sylvestris que se fixo neste lugar, o camiño únese á pista
forestal que vai dende o Alto do Couto á entrada da devesa, tramo de 1 km doado
de facer, pois é praticamente chan ou, na parte final, descendente. En caso de
querer proveerse de auga, paga a pena achegarse á pequena área recreativa do
Alto do Couto, a uns 350 m da confluencia comentada.
Unha vez rebasada a veta calía que nos acompaña dende o Alto do Couto, o
camiño penetra no formidable circo glaciar da vertente N do pico Formigueiros,
atravesando o contacto entre unha gran área de matogueira cuberta de uces rubias
(Erica australis) e o límite superior da reboleira (bosque de Quercus pyrenaica) que se
extende ladeira abaixo polo monte. A entrada na masa arborada vese acompañada
polo paso da pista forestal a unha senda labrada en moitos tramos nas mesmas
penas. A umbrosidade do camiño e o feito de atravesar numerosos regatos
aconsellan transitar con precaución de aquí en diante, para previr caídas ou
torceduras de nocellos que puideran facer ingrato o resto do camiño. Neste
tramo, o percorrido segue unha ruta lixeiramente ascendente pero moi amena,
sobre todo se se fai na primavera (especialmente no mes de maio) ou no outono
(moi recomendable na segunda quincena de octubro), grazas á existencia dalgúns
pequenos e localizados miradoiros camuflados entre as copas das árbores e
pequenas pontes que axudan a salvar os regos que en toda época do ano circulan
pola devesa.
Aspecto outonal da
parte oriental da
Devesa da Rogueira
dende o Pico
Formigueiros; Moreda
é a aldea situada á
esquerda ao fondo.
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Hai que andar arredor de 1,5 km polo interior da devesa antes de toparse cunha
bifurcación sinalizada na que nace o camiño descendente de retorno a Moreda.
Continuando de fronte outros 750 m máis, en senso lixeiramente ascendente, remátase
saíndo polo extremo W desta masa arborada, na denominada Campa da Louseira.
Pouco antes se pasa por outra bifurcación na que conflúe o camiño que antigamente se
usaba para ir ao Val de A Seara pasando pola golada coñecida como Boca da Rogueira.
Precisamente este antigo camiño de carros pasa ao pé das chamadas “Fontes da
Rogueira”, cuxos propiedades mediciñais xa foron salientadas, hai un século, polo Padre
Baltasar Merino. Se ben merece a pena achegarse a este chamativo lugar para probar as
súas salutíferas augas, o camiño que se debe seguir é o que amosa sentido descendente
na primeira das bifurcacións comentadas, para continuar baixando ata o pé da Devesa
da Rogueira (figura 4).
Durante esta primeira parte do camiño, de trazado horizontal, o tránsito pola Devesa
da Rogueira é unha sucesión de tesos máis ou menos espostos e valiñas abrigadas e
abesías, á vez que máis húmidas, non en valde por elas circulan os pequenos cauces de
auga que a atravesan. Acorde con estas variacións topográficas, na vexetación alternan
carballais sobre os solos máis pedregosos e nas partes máis espostas dos tesos con
bosques ricos en abelairas e acibos nas ladeiras algo máis umbrosas e estreitas faixas de
faiais que discorren paralelas ás valgadas, nas que é frecuente atopar pés de teixo. Chama
a atención a grande cantidade de mofos e liques que recobren os toros e pólas máis
grosas das árbores, así como a abundancia de árbores derrubadas polo vento e a
acumulación de neve durante os temporais invernais.
O inicio do descenso realízase atravesando unha parte da Devesa na que abundan os
bosques de acibo, entre os que se intercalan, puntualmente, carballais e algún abeledo.
Máis adiante, despois de atravesar un rego de certo caudal, a senda se interna nun faial
novo, no que abundan as abidueiras, os capudres e os acibos. Na parte final do descenso,
o camiño ziguezaguea pola zona de contacto dos materiais silíceos e os calíos, o que
propicia aparentes cambios no sotobosque do arborado. Así, nas áreas de rochas
metamórficas acedas (lousas, xistos) pódense observar extensos mantos de Luzula
henriquesii e matas de arandeira (Vaccinium myrtillus), xunto á seixebra común (Saxifraga
spathularis), mentras que onde a calía está proxima á superficie do solo, especies como
Mercurialis perennis, Sanicula europaea ou o torvisco (Daphne laureola) delatan a existencia de
solos máis ricos en nutrientes.
Na base da Devesa da Rogueira (zona coñecida localmente como As Veigas), o camiño
circula á beira de prados de sega instalados no fondo dos vales do Rego da Rogueira e
do Rego de Freixedo, atravesando frondosos abeledos e proseguindo val abaixo ata
Moreda. Xa nas inmediacións desta aldea, atravésase o seu souto, no que están situados
diversos paneis informativos e a Aula da Natureza, instalacións que proporcionan
abondosa información acerca de diversos aspectos relacionados coa socio-economía
tradicional da Serra do Courel e o interese natural deste espazo.
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