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Presentación

En Galicia, o manexo dos bosques e a mellora do medio ambiente están intimamente
relacionados. Na medida en que os montes sexan xestionados de forma sostible,
unha serie de beneficios ambientais, sociais e económicos gozaranse de forma
permanente, permitíndolle, á súa vez, aos propietarios forestais xerar novos
aproveitamentos e obter novos ingresos.
Os valores ambientais dos bosques europeos, en especial o seu papel como
sumidoiros biolóxicos de gases de efecto invernadoiro (GEI), son recoñecidos
por todos os estados da Unión Europea como elementos fundamentais no
control do cambio climático. Así o recolle a lexislación nacional no Real Decreto
163/2014 que ofrece a posibilidade de que plantacións e repoboacións realizadas
polos propietarios de montes, baixo determinados criterios e esixencias, poidan
ser consideradas como proxectos de absorción de CO2, dándolle a empresas e
institucións a posibilidade de compensar emisións mediante o financiamento
destas operacións.
O proxecto de monte demostrativo alberga modelos silvícolas que fan compatible
a súa función de sumidoiro biolóxico de GEI co aproveitamento de distintos
produtos forestais, madeireiros e non madeireiros. O proxecto busca a difusión
entre os propietarios forestais galegos destes modelos silvícolas e pretende que
o monte sirva de lugar de referencia a escala operativa para divulgar técnicas e
coñecementos silvícolas, así como para practicar procedementos sostibles de
xestión dos recursos.
O desenvolvemento deste proxecto é froito da colaboración dun equipo de
expertos de varias institucións moi involucradas na mellora dos montes galegos
que contou co apoio e respaldo do Grupo INDITEX. Este grupo empresarial, no
marco da súa política corporativa de compromiso ambiental e social, promove
liñas de investigación no ámbito da silvicultura, entre outras a mellora xenética de
diversas especies forestais arbóreas como a cerdeira (Prunus avium), o castiñeiro
(Castanea x hybrida) e outras que é preciso introducir nos montes galegos para
cerrar o ciclo e permitir que estas innovacións e coñecementos cheguen aos
silvicultores galegos.
Esta publicación describe as características ambientais e forestais do monte
demostrativo, así como os trazos históricos e culturais da contorna da parcela,
situada na ladeira do Pico Sacro, na parroquia de Lestedo, no concello de
Boqueixón. Unha zona de singular encanto e moi representativa de grandes áreas
do medio rural da Galicia do século XXI. Áreas nas que é necesario atopar novos
modelos de xestión que permitan un desenvolvemento sostible das actividades
agroforestais compatibles cos usos residenciais.

MONTE DEMOSTRATIVO DO PICO SACRO

1. Historias e lendas do Pico Sacro
Contaba Manuel Murguía alá polo ano 1888 que cando a tormenta cae sobre o val semella
que é no cumio do Pico Sacro onde se crían os raios e as chuvias. Explicaba así a inexplicable
e espléndida cantidade de ritos, lendas e ditos que rodean este lugar.
As lendas do Monte Sacro fascinan polas fantasías tintas coas verdades, verdades que
durante séculos buscamos nas crónicas, ou nos diplomas do rei Alfonso, ou no Códice
Calixtino, ou no Recuento de las casas antigas do reino de Galicia, pero tamén verdades
das que se coan entre os corazóns e chegan a partes moi profundas de nós.
Por iso, entretecendo a historia coas lendas, parte de nós marcha ós tempos de Marco
Julio Agripa da dinastía dos Herodes. Segue moi de cerca os discípulos de Santiago O
Maior -o fillo do Zebedeo- mentres se apoderan do corpo recentemente decapitado do
seu mestre, e se embarcan na procura dun lugar afastado das persecucións onde dedicarlle
un pequeno culto, Hispania. Buscan un lugar lonxe, pero tamén achegado, pois o apóstolo
Santiago predicara xa en Hispania. Desembarcan no Pedrón en Iria Flavia onde buscarán
á poderosa raíña Lupa. Fermosísimas obras recrean estes momentos do desembarco e do
traslado do corpo. No Museo do Prado podemos ver O traslado do corpo de Santiago O
Maior ante o Palacio da Raíña Lupa de Martín de Bernat. Que difícil saber que parte da
lenda é froito da imaxinación. Navegar ata Iria desde Jaffa non era escabelado, os romanos
eran bos navegantes e navegaban polo Mare Nostrum como polo océano Atlántico, máis
alá das costas galegas, ata Britania.
Atanasio e Teodoro desembarcan en Iria, moi poucos anos antes de que o emperador
Vespasiano da Familia dos Flavios, no seu desexo de urbanizar as poboacións desta zona,
conferira o rango de municipio romano de pleno dereito a Iria e pasara a ser Iria Flavia.
Nesas épocas os barcos utilizaban como pedra de amarre o Pedrón, un miliario romano
dedicado a Neptuno, e iso fixeron Teodoro e Atanasio nas beiras do Sar. Preto de alí
pasaba a vía romana XX chamada Per Loca Marítima.
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Chegaron Atanasio e Teodoro co corpo do apóstolo a estas terras de Amaiae finibus -como
indican as cartas escritas polo rei Alfonso O Casto no ano 844 e 854- e alí, se presentan ante a
poderosa muller que gobernaba estas terras do val entre ríos para solicitar permiso para enterrar
o apóstolo. Preséntanse ante a raíña Lupa. Esta poderosa figura, hispano romana, raíña, ou moura
segundo as variadas lendas, sempre derrama a súa seguridade e fortaleza coma unha aura e
sempre é ante quen deben pedir permiso para enterrar o apóstolo. O Códice Calixtino descríbea
como unha muller de nobre estirpe que quedara viúva e renunciara a volver a casar malia todos
os que a pretendían nobres o plebeos.
Ela enviounos ante a autoridade romana que residía en Duio. Fisterra, ou noutras versións ante
o seu irmán o rei sacerdote Regulus en Dugium cerca do templo do Ara Solis en Fisterra. En
calquera caso parece que non con moi boas intencións. Alí dirixiron os seus pasos os discípulos,
e alí foron encarcerados. Non están moito tempo presos, pois, grazas á axuda dun anxo escapan
por unha porta de luz. Inmediatamente son perseguidos pero unha ponte sobre o río Támara,
Tambre, rompe providencialmente cando rematan de pasar os dous discípulos facendo un gran
estrondo e facendo caer ós perseguidores.
Despois destes inquietantes e máxicos sucesos esta confiada parella, segura da súa misión e da
súa fe, volve dirixirse á raíña Lupa. Necesitan uns bois para transportar o sepulcro de pedra que
deixaran en Iria despois de que unhas pedras se moldearan co corpo do apóstolo.
A astuta raíña envíaos o Monte Ilicino, hoxe monte Sacro, na procura dos bois.
Ela sabía dos perigos. Sabía que nunca conseguirían escapar deste máxico promontorio
custodiado por un dragón.
Si, un dragón, un dragón como o da lenda de San Xurxo e o dragón, coma o do Arcanxo San
Miguel e o dragón vermello, como o dos ritos solares.
Estes homes sabían o que hai que saber e saíron triunfantes do dragón. Diferentes tradicións
teñen fermosas e semellantes interpretacións sobre a simboloxía de vencer ó dragón e, despois
ás serpes, como fixeron no monte Ilicino Atanasio e Teodoro, como noutrora Apolo vencera á
Pitón en Delfos.
O caso é que, vencedores dun dragón -que no Códice Calixtino aparece como responsable do
abandono das aldeas da zona- van en busca dunha parella de bois para conducir o sepulcro. Os
bois que viven no monte Ilicino son bois salvaxes, touros, pero amansan sen máis ante o sinal
da cruz. Que podía facer a raíña Lupa despois disto máis que se converter á nova fe? A partir de
agora axudaraos.
Teodoro e Atanasio desde o cumio do Pico Sacro coa súa valiosa carga inician a súa andadura
sen guía. No bosque Libredón nos confíns das terras da raíña Lupa atopan un mausoleo
construído para a raíña Lupa e a súa neta e alí queren enterrar o apóstolo. A raíña Lupa xa
non lles nega nada, cederá o seu mausoleo e alí quedará o apóstolo durante moitos, moitos
anos, mentres a maleza medra ó seu redor, esperando a que un camiño de estrelas permita
ó ermitán Paio e a Teodomiro, o bispo da diocese de Iria, descubrir o sepulcro. Teodomiro
comunicará este extraordinario feito ó rei Alfonso O Casto. Por mor da súa importancia, todos
estes acontecementos ó redor do sobresaínte descubrimento son recollidos en diferentes
documentos, como no diploma do rei Alfonso do ano 829 e noutros, na Historia Compostelana,
no Cronicón Iriense. E cambiará a historia.
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E embaixo da terra...
As simples palabras caverna e cova inspiran e trasladan a nosa mente a algún lugar de camiño
entre a memoria e a maxia. Nas covas vivían as Moiras da mitoloxía grega irmáns do Sono e fillas
da Noite, en covas os dragóns, e a caverna, é o lugar onde estamos obrigados a ver sombras no
mito da caverna de Platón. E, tamén, nas covas habitan os Mouros e Mouras galegos.
Os Mouros non teñen tempo, viviron noutra época e algúns aínda viven hoxe. Formaron parte dun
pobo chamado a mourindade e son invisibles e viven baixo a terra. Aparecen noutras partes da
península en lugares con monumentos megalíticos, en covas ou en antigas ruínas de pedras. Os
Mouros do Pico Sacro viven dentro da cova. Segundo algunhas lendas, unha das súas ocupacións
era facer pequenos buratos no chan e logo moito máis grandes. Burato dos Mouros é como se
denomina parte desta cova de cuarzo que fura o Pico Sacro.
Segundo unha crenza ben estendida desde o cumio hai un camiño subterráneo que une este
pico con San Xoán da Cova, outra cavidade natural de cuarzo situada a uns 5 quilómetros de
distancia. Por se non fora isto dabondo suxestivo -un camiño que desde o Pico Sacro fura a
terra durante quilómetros para rematar nunha cova no río Ulla- a tradición adorna aínda máis,
nalgunhas versións, esta crenza. Este pasadizo subterráneo é usado polos mouros que levan a
beber alí os seus cabalos. Ás veces, os mouros facían unha néboa sobre o río Ulla que estragaba
as colleitas.
Tamén os soldados da raíña Lupa levaban os seus cabalos a beber a San Xoán da Cova. Esta
non é a única lenda que une as covas do Monte Sacro coa a personaxe da raíña Lupa. De feito,
a Cova do Pico é denominada tamén popularmente como o Pazo da raíña Lupa e o corredor
aberto na rocha a Rúa da raíña Lupa. Porque esta personaxe revestida de historia e lenda, como
xa mencionamos, algunha vez aparece na tradición como moura. As mouras son diferentes seres
que os mouros, máis parecidos a ninfas, poden atoparse fiando ou peiteando o cabelo. Por
ser moura na Cova do Pico, Lupa non perde a súa forza e a súa decisión que son os mesmos
trazos que a acompañan sempre. Nunha das lendas -entre a multitude delas que se recollen no
extraordinario proxecto do Clube Espeleolóxico Maúxo titulado A cova do Pico- un criado que
coida porcos no Monte Sacro descobre a Cova onde vive a raíña Lupa seguindo un gando moi
ben criado. Ela, proponlle alimentar os seus porcos a cambio dos mellores chourizos da matanza.
Cando chegou o día do cambio, a dona dos porcos, que xa se ve que non debía saber con quen
estaba tratando cambiou os chourizos escollidos polo mozo por outros. Lupa decátase e convirte
os chourizos en serpes como castigo á vella.
A extraordinaria natureza do Pico Sacro admira, suxire, sacude o esperado. Esta cavidade en
cuarzo de características tan pouco correntes, non nos permite completar a nosa información
con referentes coñecidos e nutrímonos, ás veces, da imaxinación. Aínda que hoxe sabemos que
a cova ten orixe natural, no pasado pensábase que era una antiga explotación romana. Esta
hipótese estaba moi difundida desde que o xesuíta e historiador autor de Historia General del
Reino de Galicia no século XVII, Juan Álvarez de Toledo, identificara o Pico Sacro co Monte do
que falaba Iuniano Iustino. Non era algo no que todos os historiadores estiveran de acordo,
autores da talla de Frei Martín Sarmiento poñían esta hipótese completamente en dúbida, pero
era unha hipótese estendida. Non se ten, sen embargo, ningún indicio de explotación mineira na
época romana nin coñecemento de veta aurífera.
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Capelas, mosteiros e fortalezas
Nos primeiros anos do século X, o bispo Sisnando da Sé Iria-Compostela mandou construír un
cenobio beneditino dedicado a San Sebastián. A orde de San Bieito coa súa ora et labora propoñía,
co fin de auto abastecerse, dedicar ós traballos agrícolas e manuais a mesma cantidade de horas
que á oración. Resulta evidente que as condicións atmosféricas e os resultados dos cultivos no
cumio do Pico Sacro tiveron que dificultar considerablemente a vida e mesmo a supervivencia
dos monxes.
Pronto o cenobio tivo que ser abandonado e pasou a San Lorenzo da Granxa na ladeira do
monte. Pode que ademais da orografía e as condicións atmosféricas houbera outras razóns
para non ser considerado un lugar seguro. As casas nobres galegas e o bispado consideraban
este lugar estratéxico. Sábese que a raíña Dona Urraca quería construír unha torre neste lugar e
acampa no Monte Sacro con moitos príncipes de Galicia e as súas hostes. Por outro lado estaba
o seu fillo o futuro Alfonso VII e o seu aliado Diego Xelmírez, primeiro arcebispo de Compostela,
que impediron a construción da torre segundo relata a Compostelana en 1121.
No século XV, na época dos Irmandiños, Alonso de Fonseca y Acevedo constrúe unha fortaleza
para combater o cruel Lope Sánchez de Moscoso, auto proclamado Conde de Altamira. A
capela de Santiago quedou incluída dentro da fortaleza e foi utilizada como despensa. Para
a súa construción utilizaron pedras do Castelo da Rocha Forte, nas inmediacións de Santiago,
que destruíran os Irmandiños, en 1467, na Gran Guerra Irmandiña, no seu afán por acabar coas
crueldades e desmáns dalgúns nobres galegos.
O castelo do Pico Sacro foi abandonado. No século XVII xa estaba en ruínas. Malia a súa posición
estratéxica, a defensa desde alí era difícil e a fortificación parece que era, cando menos, pouco
habitable. Na actualidade quedan algúns restos do castelo como as escadas labradas, o alxibe
e a capela despois das súas diversas modificacións. Nesta ermida dedicada a San Sebastián
celébranse romarías dúas veces ó ano, o 20 de xaneiro e o último domingo de maio.
Relixión, mito, natureza, lenda, historia, entrelazadas entre as rochas, entre os nomes das árbores,
entre os pazos das cavernas, moldeando os rochedos, ecos de dragóns, palabras, xentes, monxes,
libros, tempos do Pico. Somos a nosa memoria.
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2. Xeoloxía e solos
O profesor Río Barja, no seu informe de 1983 para o ingreso na Academia Galega, definía o
Pico Sacro como “o máis fantástico fenómeno xeográfico do noso entorno”, pois axuntaba
unha altura e forma especial, cónica vista desde algúns lugares, coas posibilidades de
atalaia que ofrece sobre as formas, vales e aproveitamentos da Galicia atravesada polo
Ulla e os seus afluentes. A isto hai que engadir que a multitude de lendas que mesturan a
ocupación romana, o apóstolo Santiago, a raíña Lupa, dragóns, ouro e veleno, explican a
importancia científica e cultural deste enclave.

A orixe xeolóxica
O Pico Sacro ten unha altura duns 530 metros, destacando claramente sobre unha
superficie aplanada, con alturas entre 250 e 300 m, pero o máis notable, desde o punto de
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vista xeolóxico, é que o seu cumio está constituído por cuarzo de extremada pureza, formando
un dique que constitúe o limiar de separación entre materiais básicos, de codia oceánica
e idade precambriana, localizados ao Norte do Pico Sacro con xistos e gneises de diferentes
características e composición mineralóxica ao Sur e Leste. A súa forma actual responde a un
conxunto de procesos xeológicos, xeomorfolóxicos e edafolóxicos moi variados e separados por
longos períodos de tempo.

LENDA
1 XISTOS

2 ANFIBOLITAS

3 DIQUE DE CUARZO

4 XISTOS E GNEISES

5 COLUVIÓNS DE CUARZO

Por analoxía coas rochas básicas da Capelada considérase que as rochas do norte do Pico Sacro
(anfibolitas de diversos tipos) son codia oceánica. Moito máis delgada que a continental, (uns 5
km fronte aos 50 km desta última) e que recibe moito máis calor ao estar máis cerca do manto,
o que lle permite ter moitos máis puntos quentes nos que afloran os magmas profundos e se
orixina o nacemento das placas.
A codia oceánica de Galicia (macizos da Capelada, Santiago, Monte Castelo, Careón...) considérase
que foi formada durante o Precámbrico, a partir de magmas que chegaban desde zonas profundas
da codia e do manto, sendo as rochas iniciais probablemente de tipo gabro. Na Capelada realizáronse datacións de circóns e piroxenos, que levan a unha idade do orde dos 900 a mil millóns
de anos. Nesta contorna, os continentes estaban achegándose para formar unha soa superficie
emerxida, á que se denomina Panxea I, sendo a posición de Galicia unha zona de colisión entre os
supercontinentes de Laurasia (actualmente Escandinavia, Rusia e Asia) e o de Gondwana (América
do Sur, Africa, India, Australia), ao sur. A codia oceánica de Galicia, aínda non emerxida e máis relacionada co supercontinente de Gondwana, foi cubierta por materiais sedimentarios de diferentes
tamaños que procedían da alteración e erosión dos continentes emerxidos da contorna, que, tras a
formación da Panxea inicial, comezaron a separarse deixando entre eles novos mares.
Durante millóns de anos o proceso de sedimentación alternou con diferentes procesos de
pregamentos, producidos na fase final do Precámbrico e, sobre todo, durante o Pregamento
Hercínico, producindo o cambio das rochas ígneas básicas iniciais a rochas metamórficas de tipo
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anfibolita e dos sedimentos continentais depositados enriba a xistos e gneises (figura de máis
abaixo). O Pregamento Hércínico, o máis importante na formación de Galicia e de toda a fachada
atlántica da Península Ibérica, reactivou os procesos magmáticos e metamórficos durante o
Paleozoico, levando ao seu final a unha segunda Panxea que comezou a desarticularse a partir
do Triásico coa apertura progresiva do Océano Atlántico e do Golfo de Biscaia para chegar á
situación actual.
Durante a intensa fase de formación de montañas hercínicas producíronse novas intrusións
magmáticas, fundamentalmente magmas graníticos de codia continental, que non afectaron
ao complexo básico de Santiago, senón á súa contorna: granitos do Pedroso, Coruña, Pindo...
Novos procesos metamórficos, de baixa a media intensidade (dinámicos e rexionais e ás veces de
contacto), completaron a diversidade das rochas metamórficas, o seu carácter polimetamórfico,
con polo menos tres fases de deformación en moitas delas e a súa composición mineralóxica
actual, en parte herdada e en parte modificada e neoformada nos novos procesos.
Para a zona que nos ocupa o acontecemento principal foi a formación de numerosas fracturas,
especialmente na fase final do Hercínico a través das que se mobilizaron fluídos finais dos magmas,
a temperaturas inferiores aos 600-800 ºC. Estes fluídos hidrotermais, deron orixe ao cuarzo que
forma o dique do Pico Sacro, e, tamén, a moitas mineralizacións que se presentan asociadas ás
fracturas tardihercínicas, entre eles sulfuros metálicos, como pirita, pirrotina, calcopirita, e minerais
de volframio e estaño que adoitan ir asociados a minerais caoliníticos, fluorita, e, en ocasións, a
ouro e arsenopirita, o que permite explicar todas as lendas medievais que asociaban a procura do
ouro ao risco de envelenamento por arsénico e a asociación de ambos minerais coas vetas e diques
de cuarzo, como no Pico Sacro. Neste enclave, non hai evidencias claras da presenza significativa
de ouro, inda que si moitas lendas de labores prerromanos, romanos e medievais.
O cuarzo é de extraordinaria pureza, chegando a ter unha calidade adecuada para a fabricación
de Silicio metálico ultrapuro e de aleacións de ferrosilicio e ferromanganeso nas facies de menor
pureza. O dique, que ten unha lonxitude duns 17 km de longo e un máximo de 2 km de ancho,
prolóngase cara o sur, onde é explotado na mina de Serrabal, e é posteriormente atravesado
polo río Ulla, mercé á intensa fractura de toda a zona das que destaca a denominada “fractura
ou falla marxinal” que corta o cumio do Pico Sacro e está asociada ás formacións de pequenos
canóns, covas e gretas localizados na parte alta da montaña que permitiron falar de formacións
cársticas e pseudocarst en rochas cuarcíticas (Vaqueiro, 2004).

Rochas hipabisais
Formación de diques

Situación inicial
W. Griem (1993, 2016) - www.geovirtual2.cl

1. Forzas tectónicas extensionais
2. Subida de magma en zonas débiles

Recheo total e cristalización do
magma
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A existencia deste conxunto de fallas permitiu considerar que os desniveis na contorna do Pico
Sacro son de natureza tectónica, con zonas de levantamento, (o pico) e zonas de afundimento
(a súa contorna), pero iso non explica a asimetría que presenta o Pico Sacro na pendente das
súas ladeiras, moito máis pronunciada na ladeira orientada cara as anfibolitas que na orientada
cara as formacións xistosas e gneísicas do Sur. De aí, que Río Barja considera que o relevo e
paisaxe do Pico Sacro e a súa contorna actual é “o máis claro e didáctico exemplo que hai na
Galicia Occidental dun fenómeno de erosión diferenciada”. É dicir, do distinto comportamento
e resistencia que presentan as diferentes rochas aos procesos de erosión.
O Pico Sacro é un cumio-testemuña, que marca a altura da antiga superficie de aplanamento
ao redor dos 500 m. Superficie de aplanamento principal de Galicia nesta zona que foi
doadamente desmantelada, durante o Terciario final e o Cuaternario, polo conxunto de procesos
xeomorfolóxicos e edáficos, incluíndo a erosión coluvial, torrencial e fluvial ata chegar a unha
nova superficie de aplanamento ao redor dos 300 m na zona de rochas brandas (máis nas
anfibolitas ca nos xistos e gneises), pero non no máis resistente dique de cuarzo. Aínda así,
os fríos cuaternarios aproveitaron as fracturas do cumio para producir procesos de crioclastia
colaborando a desmantelala parcialmente, formando un manto de derrubos e rochas cuarcíticas
de escaso espesor no inicio da ladeira norte.
E o mesmo sucedeu nos cumios das anfibolitas e xistos onde a rocha practicamente aflora en
superficie e produciuse nas ladeiras unha achega coluvial de novos fragmentos rochosos que
descansa sobre as alteracións antigas ou sobre a propia rocha previamente erosionada. Así, pois,
temos como materiais xeolóxicos superficiais: anfibolitas, cuarzo, xistos e gneises con diferentes
estadios e tipos de alteración producidos ao longo do tempo en condiciones climáticas variables.

Os procesos de alteración e formación de solos
As diferenzas entre os tipos de rochas metamórficas da zona son, ademais da súa orixe, de
índole mineralóxica. Así, as anfibolitas teñen minerais moi facilmente alterables: plaxioclasas
(silicatos con sodio e calcio) e anfíboles (silicatos ricos en ferro e magnesio), mentres que os
xistos e gneises teñen como minerais principais a resistentes como os feldespatos (silicatos
con sodio e potasio), cuarzo e micas. Estas diferenzas fan que a velocidade e a intensidade
da alteración das rochas e a formación de solos sexa moito máis rápida nas anfibolitas ca nos
xistos e gneises.
Desde a súa exposición á intemperie a parte superficial das rochas meteorízase e forma solos.
Máis rápida e profundamente, con maior contido de arxila e de ferro nas anfibolitas ca nos outros
materiais (xistos e gneises), mentres que o cuarzo é moi resistente e practicamente inatacable,
polo que apenas forma solo. Durante o Terciario as condicións de alteración e edafoxénese
foron moi favorables para a formación do solo, pois a temperatura e a precipitación eran
máis altas. Nesas condicións as anfibolitas alteráronse profundamente, destruíndose os seus
minerais alterables na capa de alteración e dando orixe a solos e rochas alteradas (saprolitas)
de varios metros de espesor, cuxos únicos minerais formados na alteración eran caolinita
e goethita, poñendo de manifesto que se trataba de solos desenvolvidos en condicións
tropicais ou subtropicais húmidas, que alcanzaban un elevado grao de desenvolvemento. Por
iso se designa a súa alteración como unha alteración ferralítica e aos solos como Ferralsoles
(os máis vellos).
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Nos xistos e gneises chegaron a formarse solos parecidos aínda que con menor desenvolvemento
e no cuarzo solos moi delgados nas zonas onde estaba máis fragmentado. Tras a alteración
e edafoxénese Terciaria, o clima cambiou facéndose máis seco e frío. Ademais, apareceron
os episodios fríos asociados cos períodos glaciares e os solos foron erosionados. No cuarzo,
xistos e gneises, a erosión foi practicamente completa, desaparecendo os solos terciarios, pero
nas anfibolitas, polo seu maior espesor de zona alterada e o seu contido elevado de ferro,
conserváronse partes destes solos antigos que os podemos observar e estudar como intensos e
profundos mantos de alteración.
Tras os fríos, parte das rochas foron fragmentadas (crioclastia) e formáronse coluvións nas ladeiras.
É sobre estes materiais e sobre as rochas novamente expostas que se formaron os solos actuais,
moito máis xoves e menos desenvolvidos cós Terciarios.
A natureza da rocha inflúe no tipo de solo formado. Así, sobre xistos e gneises, onde se realizou
a plantación das árbores caducifolias do monte demostrativo, fórmanse solos ácidos, pobres en
nutrientes e relativamente pouco profundos con tamaño de partícula equilibrada (franca). Teñen
un horizonte superficial ricos en materia orgánica e un horizonte de alteración en profundidade
que raramente chega ao metro de espesor. Denomínanse Umbrisoles, pola cor escura do
horizonte superficial.
Nas anfibolitas recentemente expostas, incluíndo coluvións, fórmanse uns solos moi negros,
denominados Andosoles (“An do” significa solo negro en xaponés) que ten unhas propiedades
especiais, como unha baixa densidade e unha elevada capacidade de retención de fosfatos,
auga e materia orgánica, entre outras. Ás veces estes solos descansan sobre a rocha escasamente
alterada ou fragmentada e, outras veces, sobre os solos vermellos terciarios.
Finalmente nos coluvións de cuarzo fórmanse solos moi ácidos nos que a materia orgánica pode
mobilizarse en profundidade, dando orixe a solos moi vistosos, porque teñen un horizonte branco
sobre outros negros e ocres, pero moi pobres, polo que só se desenvolven adecuadamente
plantas moi pouco esixentes en nutrientes, como as queirogas, etc. Chámanse Podosoles e son
moi pouco extensivos. Sobre a rocha dura do cuarzo só aparece, ás veces, unha delgada capa
de liques e musgos.
En síntese, a formación do Pico Sacro e a súa contorna, é extremadamente complexa, podendo
recoñecer nos diferentes tipos de rochas, formacións superficiais e solos:
ææ a pegada dos procesos xeolóxicos de formación de codia oceánica de carácter básico
(gabros con zonas ultrabásicas serpentinizadas) e a súa cobertura por sedimentos
continentais nas concas mariñas precámbrico-paleozoicas,
ææ o metamorfismo asociado ao Hercínico, coas súas diferentes facies que van desde a das
granulitas á dos xistos verdes, pasando pola das anfibolitas e gneises, a fracturación
Hercínica e o seu aproveitamento para a formación do dique cuarcítico, o aplanamento
Mesozoico, a reactivación da fracturación alpina,
ææ a intensa alteración que se observa en solos e saprolitas que parece debe atribuírse polo
menos ao Terciario e ás fases antigas do Cuaternario,
ææ a formación da superficie fundamental de Galicia finiterciaria,
ææ a erosión diferenciada das litoloxías que concorren,
ææ a crioclastia dos procesos fríos do Cuaternario e
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ææ a formación dos solos actuais, coas súas importantes diferenzas de propiedades segundo
deriven das rochas básicas con alteración antiga ou actual, dos xistos e gneises ou dos
derrubos de materiais cuarcíticos, aos que debemos engadir a evolución e dinámica da
conca do Ulla e a importante modificación da paisaxe agraria que supoñen as actuacións
antrópicas.
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3. Valores ambientais do monte
O cumio rochoso do Pico Sacro é un elemento singular cualificado pola Xunta de Galicia como
Área de Especial Interese Paisaxístico, no Catálogo Galego de Paisaxes. A súa importancia
débese, entre outras razóns, por ser un excepcional lenzo sobre o que se manifestan moitas
panorámicas da comarca de Santiago. Nese escenario encádrase o monte demostrativo,
limitando coa área catalogada do Pico Sacro ao Suroeste e a unha altitude comprendida
entre os 290 e os 360 metros.
A paisaxe predominante correspóndese cun val sublitoral con agrosistemas de plantacións
forestais, cultivos forraxeiros, matos, rochedos e mosaico agroforestal. Ao pasear e entrar
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nese espazo obsérvanse múltiples detalles en canto á vexetación como carballos vellos illados
ou en pequenos grupos, pequenos soutos de castiñeiro próximos ás vivendas, manchas de fraga
con carballos, salgueiros e outras especies frondosas caducifolias autóctonas; afloramentos
rochosos con mato e algunha árbore que, con esforzo e tempo coloniza a terra acumulada nas
gretas e espazos entre rochas. Mesmo pode contemplarse unha zona húmida con especies afíns
aos xuncos adaptadas á presenza continua de auga.
Esa paisaxe vexetal relativamente complexa atesoura unha fauna igualmente variada composta
por diferentes especies de insectos, anfibios, réptiles, mamíferos e aves. O conxunto compón
unha serie de ecosistemas onde distintos elementos vivos interactúan entre si e coas súas
contornas non vivas proporcionando importantes beneficios ambientais dos que se benefician as
persoas que habitan nas súas inmediacións e a sociedade en xeral.
Estes bens e servizos naturais son os chamados servizos ecosistémicos, aqueles que fan posible a
vida ao proporcionar alimentos nutritivos e auga limpa, regular o clima, reforzar a polinización dos
cultivos e a formación de solos, ofrecendo beneficios recreativos, culturais e espirituais. Segundo
datos da FAO (Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura), en 2014 os
servizos dos ecosistemas tiñan un valor superior a 125 billóns de dólares estadounidenses. Pero
a pesar desta importancia non reciben toda a atención que se merecen, motivo polo que non se
inviste abondo na súa protección e ordenación.

Ecosistemas fráxiles e valiosos
Os bosques atlánticos españois como os do Pico Sacro desempeñan un papel clave no benestar
dos seus habitantes. É un tipo de ecosistema que ocupa a maior parte da rexión atlántica, onde
habitan preto de seis millóns de persoas que se benefician de forma significativa dos seus
servizos ambientais. Sen embargo, o seu grao de conservación non é bo. Segundo a Avaliación
de Ecosistemas do Milenio para España o 23 % dos servizos dos bosques atlánticos empeoran
claramente. Entre os servizos ecosistémicos que mostran unha evolución negativa destacan o
abastecemento de produtos alimenticios, a identidade cultural, o coñecemento ecolóxico local
e a provisión de paisaxes culturais, todos eles en retroceso pola mesma causa: o progresivo
despoboamento do medio rural coa consecuente perda dos modelos tradicionais de xestión.
Pola contra hai servizos ambientais dos bosques atlánticos que presentan unha tendencia
positiva como a provisión de auga, madeira e outros materiais bióticos e de enerxía, múltiples
servizos de regulación (climática, hídrica, control da erosión, etc.) e outros de tipo cultural, como
as actividades recreativas ou a educación ambiental.
Un dos focos relacionados coa conservación e mellora dos servizos ecosistémicos é a
biodiversidade, que comprende tanto a diversidade dentro dunha especie ou un ecosistema
como a diversidade entre especies ou ecosistemas. Os cambios na biodiversidade poden influír
no subministro de servizos ecosistémicos. A biodiversidade, ao igual cós servizos ecosistémicos,
debe protexerse e xestionarse de forma sostible.
As principais ameazas para a biodiversidade son:
ææ Os cambios nos hábitats: a perda, fragmentación e degradación dos hábitats naturais e
seminaturais debido a cambios no uso do solo. Algúns exemplos son a fragmentación da
paisaxe rural pola expansión urbana ou a homoxeneización e perda de hábitat causada
pola intensificación agrícola, o abandono da terra ou outros usos intensivos.
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ææ A contaminación: algunhas fontes contaminantes seguen medrando. Tal é o caso do nivel
de nitróxeno na auga, que sigue superando substancialmente os límites de eutrofización1
do ecosistema na maior parte de Europa e prevese que o risco se manterá en 2020.
ææ As especies exóticas invasoras: identificáronse máis de 12.000 especies exóticas en
Europa que supoñen unha redución da biodiversidade ao competir e desprazar ás
especies autóctonas e causan un dano económico considerable á agricultura, á silvicultura
e á pesca de miles de millóns de euros cada ano.
ææ O cambio climático: está afectando á distribución, ao alcance e á interacción das
especies. Prevese que se converta nunha ameaza crecente nas próximas décadas, que
en xeral incrementa a das outras ameazas.
Todos estes perigos provocan a extinción de especies e hábitats, a degradación de ecosistemas e
a diminución da súa resiliencia (nivel de perturbación que un ecosistema pode sufrir sen cambiar
profundamente de estrutura e composición). Asemade estas ameazas sobre a biodiversidade
teñen importantes consecuencias sobre a economía. Segundo datos da Unión Europea (2011), a
perda de diversidade biolóxica a escala global tradúcese nun recorte do PIB global dun 3 % cada
ano. A FAO calcula que cada ano se perden 75.000 toneladas de solo, o que implica un custo de
arredor de 400.000 millóns de dólares anuais.

A xestión forestal responsable
Fundaméntase sobre tres aspectos principais:
ææ A xestión forestal economicamente viable implica que o coidado dos bosques resulte
rendible, sen comprometer a sostibilidade do recurso forestal, do ecosistema ou da
poboación ou doutros colectivos afectados. A necesidade de xerar unha rendibilidade
financeira axeitada, ao tempo que se asumen custos adicionais para cumprir os principios
ambientais e sociais de xestión forestal responsable, leva nalgúns casos unha mellora
dos ingresos pola venda dos produtos forestais.
ææ A xestión forestal socialmente beneficiosa contribúe a que tanto as poboacións locais
como a sociedade no seu conxunto gocen dos beneficios a longo prazo dos ecosistemas
forestais, á vez que proporciona grandes incentivos para que as comunidades locais e
outras partes interesadas se involucren na súa xestión.
ææ A xestión forestal ambientalmente apropiada garante que todas as actuacións
comprendidas desde a planificación ata despois do aproveitamento da madeira e/
ou dos produtos forestais non madeirables contribúan a manter a biodiversidade, a
produtividade e os procesos ecolóxicos dos bosques.

Zonas de conservación da biodiversidade
O Monte demostrativo do Pico Sacro, deseñouse e executouse para cumprir os máis de 40
indicadores ambientais do estándar español de xestión forestal FSC que son de aplicación a
1

Eutrofización: incremento excesivo dos nutrientes químicos nun ecosistema por contaminantes agrícolas, urbanos ou
industriais que poden xerar unha reprodución anormal do fitoplancto que reduce o osíxeno e pode provocar a morte
de peixes e doutros organismos.

20

MONTE DEMOSTRATIVO DO PICO SACRO

este caso. En concreto, executáronse os traballos de preparación do terreo e de plantación
respectando os valores ambientais presentes e considerando dúas cuestións clave:
ææ Establecer áreas de mostra representativas, cuxo propósito é conservar ou restablecer
exemplos viables do ecosistema natural.
ææ Incluír estas na rede de áreas ou zonas de conservación e custodia do monte
demostrativo, onde a conservación é principal obxectivo. Esta rede supera o 5 % da
superficie de xestión deste monte.
Para definir as zonas de conservación e custodia en función dos seus valores ambientais actuais
e o seu potencial futuro realizáronse diversos traballos de campo e gabinete coa participación
de consultores expertos en biodiversidade. Entre os especialistas que colaboraron no traballo
destacan os membros da Asociación pola Conservación do Ecosistema Forestal Galego
(ACEFGA).
Para a axeitada conservación e restauración das áreas de conservación do monte demostrativo
do Pico Sacro, ACEFGA asinou un acordo de custodia do territorio coa Asociación Forestal de
Galicia e con FSC España.
O Monte demostrativo do Pico Sacro presenta unha alteración significativa dos hábitats naturais
debido ao seu uso agrícola e forestal. A pesar disto, aínda conserva elementos con notable valor
ambiental e zonas con potencial para aumentar a calidade ambiental e o seu actual estado de
conservación.
No monte mantivéronse zonas con presenza de árbores autóctonas para establecer áreas de
conservación encamiñadas a recuperar o bosque autóctono, mediante distintas accións de
restauración ambiental xa iniciadas e que continuarán nos anos vindeiros para aumentar a súa
biodiversidade asociada.
Nesta categoría encóntranse pequenos grupos de carballos (Quercus robur), soutos de
castiñeiro (Castanea sativa) e áreas con rexenerado natural de arborado autóctono de distintas
idades. Nelas lévanse a cabo traballos de mellora ambiental como son a plantación de árbores
e arbustos autóctonos, a colocación de refuxios para aves e quirópteros ou o mantemento e
acumulación intencionada de madeira morta para o aumento das poboacións de insectos e dese
modo doutros grupos faunísticos como aves ou réptiles que se alimentan deles.
As zonas húmidas e os cursos de auga do monte serán conservados e nalgún caso recuperados
como hábitats naturais. Servirán de refuxio para fauna e flora asociada a medios acuáticos.
Tamén supoñerán unha descontinuidade das zonas produtivas, proporcionando un espazo
máis heteroxéneo e diverso que redundará nun mellor estado sanitario das especies forestais e
agroforestais, así como na conservación e mellora da biodiversidade.
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4. Monte demostrativo do Pico Sacro
Polas súas características estacionais -bo reparto de chuvias, temperaturas moderadas,
solos de calidade e suave orografía- as ladeiras e vales que rodean ao río Ulla albergan
terreos rústicos moi apropiados para a instalación de plantacións de frondosas destinadas
a obter madeira de alto valor. Á súa vez, estes enclaves xeran un ambiente forestal moi
adecuado para a obtención doutros aproveitamentos non madeireiros que na actualidade
teñen un crecente aprecio e demanda polos consumidores como son os cogomelos e os
froitos forestais.
Nesta extensa e rica comarca maniféstase con claridade a interrelación agrícola e forestal
nunha sucesión de formacións en mosaico sometidas a notables cambios nos últimos
tempos. O cese de explotacións agrarias provocou a aparición de multitude de terreos
cubertos de mato e montes sen xestión nos que se abandonou calquera forma de cultivo.

21

22

MONTE DEMOSTRATIVO DO PICO SACRO

Abondan parcelas que non xeran ingresos para os seus propietarios, que aumentan o risco
de incendio forestal e que contribúen ao deterioro dunha paisaxe plena de valores. Un dos
exemplos desta frecuente situación é a contorna do Pico Sacro, na que nunha das súas ladeiras,
se desenvolveu este proxecto.
O monte demostrativo do Pico Sacro pretende converterse nun lugar de referencia para as persoas
interesadas en coñecer técnicas silvícolas e procedementos sostibles de xestión de plantacións
de frondosas para a produción de madeira de alto valor compatibles coa conservación de valores
ambientais.

Escola de silvicultura de frondosas
O monte demostrativo do Pico Sacro foi deseñado para permitir a realización de actividades
divulgativas dirixidas aos potenciais usuarios: propietarios forestais, comunidades de montes
veciñais, xestores forestais, investigadores e expertos.
O monte foi dividido e acondicionado para permitir un acceso cómodo, sinalizáronse as parcelas
demostrativas e establecéronse itinerarios didácticos. Contarase con material didáctico de apoio para
facilitar a comprensión por parte dos visitantes. As visitas dos silvicultores serán organizadas polas
entidades colaboradoras e os visitantes estarán acompañados por expertos formados para estes fins.
A planta utilizada, castiñeiro, cerdeira, nogueira e carballo americano, procede de material
xenético mellorado polo Centro de Investigación Forestal de Lourizán no marco dos proxectos
promovidos polo Grupo INDITEX. Tamén se empregou material procedente de recoñecidos
viveiros e de centros de investigación do sur de Europa.
O monte contará cun mantemento anual acorde á súa función e un equipo de monitores
especializados organizará as actividades de formación e difusión. O manexo deste monte e os
resultados das intervencións practicadas permitirán aos visitantes:
ææ Visitar plantacións que amosen resultados das liñas de investigación de mellora xenética,
comprobando o crecemento do arborado.
ææ Informarse dos métodos de plantación e fertilización utilizados e dos seus custos.
ææ Visualizar e practicar operacións silvícolas como son as podas de formación e de calidade,
os tratamentos sanitarios preventivos, ou a recollida de froitos e cogomelos.
ææ Observar os coidados das áreas de conservación e custodia destinados a mellorar os
hábitats naturais.
ææ Coñecer as producións en madeira de alto valor, froitos e cogomelos e informarse sobre
os resultados económicos.
ææ Comprobar as vantaxes de dispoñer de certificación forestal e da venda de
aproveitamentos certificados.

Os propietarios do monte e a xestión
O monte demostrativo ocupa unha superficie de 18 ha e pertence a once propietarios forestais
que subscribiron un acordo a longo prazo coa Asociación Forestal de Galicia para a xestión das
súas propiedades. Antes de iniciar a intervención, o recinto presentaba un alto grao de deterioro,
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con masas de eucalipto procedentes de antigos incendios e moi afectadas por ataques de
goniptero, parcelas que evolucionaron de forma natural sen ningún coidado e cultivos agrarios
con baixo nivel de explotación.
A xestión do monte será realizada polo equipo técnico da Asociación Forestal de Galicia co
apoio e colaboración de expertos da Unidade de Xestión Forestal Sostible da Escola Politécnica
Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago, do Forest Stewardship Council (FSC), do
Laboratorio de Tecnoloxía Ambiental da Universidade de Santiago de Compostela e de centros
de investigación e institucións especializadas como o Centro de Investigación Forestal de
Lourizán da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia e da Asociación pola Conservación
do Ecosistema Forestal Galego (ACEFGA).

Características do monte e as plantacións e intervencións realizadas
O monte está situado na ladeira sur do Pico Sacro, en terreos característicos da interface agrícolaforestal onde na actualidade se mesturan cultivos forraxeiros, plantacións forestais e rodais de
frondosas.
As características estacionais e forestais mais relevantes son as seguintes:
ææ Altitude: 300 a 350 m
ææ Orientación: predomina solaina
ææ Precipitación anual: 1.200-1.400 mm
ææ Temperatura media anual: 13 ºC
ææ Solos: derivados de rochas gnéisicas de carácter silícico, con textura de tendencia franco
areosa a franca e baixo contido de minerais alterables.
ææ Superficie actual: 18 ha
ææ Superficie de solo forestal: 10 ha
ææ Superficie de solo agropecuario: 8 ha
ææ Propietarios participantes na iniciativa: 11
ææ Parcelas catastrais agrupadas: 14
ææ Especies utilizadas: cerdeira, nogueira, castiñeiro e carballo americano
ææ Produtos principais a obter: madeira de alto valor, cogomelos e froitos forestais
ææ Produtos secundarios: forraxe (millo e herba)

O monte está dividido en dúas zonas que responden á clasificación do solo rústico (forestal e
agropecuario) existente no conxunto da parcela. Ademais, o monte presenta, distribuída por
todo o recinto áreas de conservación e custodia cos enclaves ecolóxicos máis singulares.

2.2.5

2.2

2.2.4

Xestiona

2.2.1

2.4.3

2.4.2

2.4

2.4.1

2.3.1

2.2.3

2.3.2

2.2.2

2.3.3

2.3

2.4.1

(Escala 1:2000)

o
iñ
Ca
m

co

1.4

1.4.1

1.4.2

o
2.1.1

Pi
ao

Lestedo | Boqueixón
cr
Sa

MONTE DEMOSTRATIVO DO PICO SACRO

Camiño de Santiago

2.1.2

2.1

Colaboran

1.1.1

1.3.3

1.3

1.1.2

Promove

1.3.1

Estrada ao Pico Sacro

1.1.3

1.1.1

1.1

1.3.2

1.2

Entrada do monte

2.1.2

2.1

2.1.1

24
MONTE DEMOSTRATIVO DO PICO SACRO

MONTE DEMOSTRATIVO DO PICO SACRO

25

1. Zona forestal
1.1. Plantación de castiñeiros híbridos (C. sativa x C. crenata)
Rodal dedicado á produción de madeira de chapa de castiñeiro e cogomelos. Plantáronse dous
clons híbridos de alta resistencia á tinta e de gran produción de madeira. Está dividido en tres
subrodais, un deles plantouse con híbrido micorrizado para favorecer a produción de Boletus edulis.
1.1.1. Clon 90044. Marco real 5x5 m
1.1.2. Clon 90044 micorrizado (50 %) + Clon 90044 (50 %). Marco real 5x5 m
1.1.3. Clon 7810. Marco real 5x5 m
1.2. Souto vello
Rodal dedicado á produción de madeira de castiñeiro, castaña e cogomelos. Trátase dunha
plantación de castiñeiro realizada en 1995 que presenta un gran número de pés en mal estado en
canto a réxime de podas e calidade do fuste. Intervirase para ir formando subrodais de produción
de madeira e subrodais de produción de castaña, substituíndo os peores pés por castiñeiros
procedentes de mellora xenética.
1.3. Plantación mixta de frondosas
É un rodal dedicado á produción de madeira de chapa de alto valor. Plantáronse tres especies
formando subrodais de masas mixtas de dúas especies coa finalidade de observar a evolución
sanitaria e produtiva deste tipo de formacións.
1.3.1. Castiñeiro híbrido (Clon 7810) + cerdeira (Clon 1 Lourizán). Marco real 5x5 m
1.3.2. Nogueiras híbridas (clon Mj209xRa3 e Ng209xRa) + cerdeira (Clon 1 Lourizán). Marco
real 5x5 m
1.3.3. Castiñeiro híbrido (Clon 90044) + carballo americano. Marco real 5x5 m
1.4. Plantación de cerdeiras
É un rodal de masas puras de cerdeira dedicado á produción de madeira para chapa de alto valor
situado nun antigo eucaliptal. Establecéronse dous subrodais cos mellores clons producidos no
programa de mellora xenética de cerdeira do Centro de Investigación Forestal de Lourizán.
1.4.1. Clon 1 Lourizán. Marco 5x5 m
1.4.2. Clon 2 Lourizán. Marco 5x5 m

2. Zona agroforestal
2.1. Plantación de cerdeiras + millo
En solo de uso tradicional e clasificado como agropecuario instalouse unha parcela na que se
ensaia a produción de madeira de cerdeira en marcos amplos intercalada co cultivo de millo.
2.1.1. Clon 1 Lourizán. Marco 12x5 m
2.1.2. Clon 2 Lourizán. Marco 12x5 m
2.2. Plantación de nogueiras híbridas + millo
En solo clasificado como agropecuario instalouse unha parcela na que se ensaia a produción de
madeira de nogueira en marcos amplos intercalada co cultivo de millo.
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2.2.1. Nogueira híbrida, clon Mj209xRa3. Marco 6x5 m
2.2.2. Nogueira híbrida, Ng209xRa. Marco 12x5 m
2.2.3. Nogueira híbrida, clon Mj209xRa3. Marco 12x5 m
2.2.4. Nogueira híbrida, Ng209xRa. Marco 6x5 m
2.3. Plantación de nogueiras
En solo clasificado como agropecuario instalouse unha parcela dedicada á produción de noz que
permite comparar a produción de froito de nogueira do país coa das variedades máis produtivas
existentes no mercado.
2.3.1. Nogueira do país. Marco 7x7 m
2.3.2. Nogueira variedade ‘Franquette’. Marco 7x7 m
2.3.3. Nogueira variedade ‘Fernor’. Marco 7x7 m
2.4. Plantación de castiñeiros
En solo clasificado como agropecuario instalouse unha parcela dedicada á produción de castaña
que permite comparar a produción de catro variedades de castiñeiro adaptadas ás características
estacionais da comarca.
2.4.1. Castiñeiro variedade ‘Negral’. Marco 7x7 m
2.4.2. Castiñeiro variedade ‘Parede’. Marco 7x7 m
2.4.3. Castiñeiro variedade ‘Luguesa’. Marco 7x7 m
2.4.4. Castiñeiro variedade ‘Rapada’. Marco 7x7 m
Zonas de conservación e custodia
Distribuídos por toda a parcela existen unha serie de enclaves de interese ecolóxico que
permitirán conservar hábitats singulares, favorecendo a permanencia de numerosas especies de
fauna e flora que contribuirán a mellorar a biodiversidade e a previr a aparición de problemas
sanitarios nas plantacións. A conservación e xestión destas zonas fan posible obter a certificación
de xestión sostible para o conxunto do monte e dos seus aproveitamentos futuros.
Depósitos e punto de auga
Tres grandes depósitos de auga forman parte do dispositivo de prevención de incendios forestais
e permitirán o rego das plantacións máis esixentes no caso de períodos de forte seca.
Camiños do monte
Unha rede de camiños permite un acceso cómodo aos distintos rodais do monte. A sinalización
existente facilita aos visitantes o recoñecemento das especies e as características dos rodais.
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