
	

	

	

	

	

UN ESPAZO ESQUECIDO POLA XUNTA

Pablo, Sabela, Zaira (1º ESO)
Introdución

A	 Serra	 do	 Courel	 é	 unha	 cordilleira	
montañosa	situada	no	sueste	 	da	provincia	de	
Lugo,	 e	 un	 dos	 lugares	máis	 importantes	 de	
Galicia	en	canto	a	natureza.	Estímase	que	un	
40%	 das	 especies	 vexetais	 galegas	 atópasen	
neste	territorio	(que	supón	o	6%	da	superficie	
de	 Galicia)	 (Guitián,	 2014).	 O	 bosque	 máis	
emblemático	 do	 Courel	 é	 a	 Devesa	 da	
Rogueira.	 Este	 bosque	 é	 a	 mellor	 xoia	 que	
posúe	 Galicia:	 un	 bosque	 autóctono,	 “onde	
conviven	 a	 práctica	 totalidade	 das	 especies	
arbóreas	vexetais	naturais	de	Galicia	que	non	
ten	ámbito	costeiro”.	Destacan	os	castiñeiros,	
acivros,	 faias,	 teixos,	 carballos,	 rebolas,	
bidueiros	 e	 orquídeas	 silvestres.	 Na	 comarca	
tamén	 é	 posible	 encontrar	 especies	 como	
aciñeiras	e	 sobreiras,	 incluso	na	parte	máis	o	
sur,	 oliveiras,	 máis	 vinculadas	 o	 clima	
mediterráneo.		
Pero	 a	 súa	 riqueza	 botánica	 non	 se	 limita	
soamente	 ós	 bosques,	 xa	 que,	 debido	 ós	
afloramentos	 calcáreos	 destacan	 especies	
raras	 e	 incluso	 excepcionais	 en	Galicia	 como	
as	 orquídeas,	 das	 que	 podemos	 atopar	 24	
especies.

Quizais	 o	 que	 máis	 destaque	 na	 fauna	 do	
Courel	 é	 a	 presenza	 habitual	 de	 osos.	 Este	
animal	poder	ser	 indicativo	da	boa	saúde	dos	
nosos	bosques.	Pero	máis	 fáciles	de	observar	
son	 ás	 116	 especies	 de	 aves	 que	 voan	 nos	
nosos	ceos.	Para	os	amantes	dos	quirópteros	
(un	 tipo	de	mamíferos,	máis	coñecidos	como	
morcegos),	 aquí	 atopanse	 o	 87,5	 %	 das	
especies	 de	 morcegos	 de	 toda	 Galicia.	 Esta	
biodiversidade	non	só	atrae	a	biólogos	senon	
a	 cazadores	 doutras	 comarcas	 atraídos	 pola	
beleza	da	nosa	serra.	
Probablemente,	moitos	 falen	 da	 riqueza	 dos	
ecosistemas	que	hai	no	Courel.	Pero,	sabemos	
exactamente	 que	 é	 un	 ecosistema?	 Por	 que	
existe	 tanta	 biodiversidade?	 Neste	 traballo	
profundizamos	 nalgúns	 conceptos	 de	
Ecoloxía,	 ás	 veces	 coñecidos	 pero	 sen	 saber	
claramente	o	seu	significado.	
Por	outra	banda,	 tamén	queremos	 saber	que	
fai	 do	Courel	 un	 lugar	 tan	 especial	 e	 por	 que	
debe	conservarse.	

Obxectivos

a. Coñecer	todos	os	ecosistemas	que	hai	no	
Courel		

b. Caracterizar	 cada	 ecosistema.	 De	 cada	
ecosistema	 coñeceremos	 as	 especies	
máis	 características;	 importancia	 do	
ecosistema	 no	 Courel;	 problemas	 de	
conservación	dese	ecosistema.	



	

	
	

	

	

c. Ilustrar	algún	deses	ecosistemas.	
d. Clasificar	 os	 ecosistemas	 en:	 naturais	 ou	

produto	da	actividade	humana.	
e. Determinar	 se	 O	 Courel	 é	 un	 sitio	 que	

debería	estar	protexido	
f. Coñecer	os	valores	naturais	do	Courel	
g. Avaliar	a	 importancia	dun	ecosistema	en	

función	das	especies	exclusivas	que	viven	
nel.	 Indicar	tamén	que	especies	poderían	
vivir	en	máis	dun	ecosistema.	

h. Determinar	 os	 ecosistemas	 presentes	 na	
aldea	 de	 cada	 unha	 das	 persoas	
investigadoras	 (Folgoso,	 Vi lamor,	
Piñeira).

Material e métodos

Un	 ecosistema	 é	 “un	 sistema	 biolóxico	
constituido	 por	 unha	 comunidade	 de	
organismos	 vivos	 (biocenose)	 e	 o	medio	 físico	
onde	 se	 relacionan	 (biótopo)”	 .	 Polo	 tanto,	
forman	 parte	 do	 ecosistema	 tanto	 os	 seres	
vivos	como	a	parte	non	viva	del	 (as	condicións	
climáticas,	 o	 substrato,	 a	 orientación,	 o	
relevo…).	Ese	conxunto	de	seres	vivos	e	a	parte	
non	 viva	 forman	 o	 ecosistema.	 Pero	 tamén	
forman	parte	do	ecosistema	as	relacións	que	se	
establecen	entre	os	seres	vivos.	Un	ecosistema	
sería	 diferente	 se	 non	 houbera	 depredadores	
ou	presas.	
Pero	cal	é	a	 riqueza	do	Courel?	Para	averiguar	
isto	 o	 1º	 que	 faremos	 será	 investigar	 que	 tipo	
de	ecosistemas	existen	no	Courel	e	cales	son	os	
seus	valores.	

Resultados
Cantos	ecosistemas	existen	no	Courel?	
Poderíamos	destacar	a	presenza	dos	seguintes	
ecosistemas	no	Courel:	

1. Aldeas	
2. Granxas	
3. Hortos	
4. Prados	
5. Pastizais	
6. Soutos	
7. Piñeirais	
8. Devesas	
9. Bosque	de	ribeira	
10. Reboleiras	

11. Aciñeirais	
12. Sobreirais	
13. Matogueiras	
Pero	que	pasaría	se	desaparecera	algún	destes	
ecosistemas?	
• Diminuiría	 a	 biodiversidade	 do	 Courel	 (o	
número	 de	 especies	 e	 número	 de	 paisaxes	
diferentes)	

• Diminuirían	os	refuxios	para	animais.	
• Cada	 ecos i s tema	 ten	 o	 seu	 pape l	
irremplazable	(como	se	 indica	no	cadro).	Por	
exemplo,	 a	 desaparición	 de	 matogueiras	
sería	negativo	para	a	obtención	de	mel.	

Son	 importantes	 todas	 as	 especies?	 Todas	 as	
especies	son	importantes	porque	todas	teñen	o	
seu	 papel	 nos	 ecosistemas	 (depredador,	
c o n s u m i d o r	 p r i m a r i o ,	 p r o d u t o r ,	
descompoñedor…)



	

Ecosistema Especies	únicas Problemas	de	conservación Importancia	do	ecosistema	no	
Courel

Aldea Humanos Falta	de	traballo	
Escasez	de	servizos

Lugar	onde	viven	os	humanos.	
Prestan	servizos.

Granxas Animais	domésticos Abandono	do	rural Proporcionan	alimentos.

Horto Cultivos,	árbores	
froiteiras

Problemas	climatolóxicos;	
abuso	de	herbicidas;	
diminución	da	calidade	do	solo;	
pragas.

Proporcionan	alimentos	a	
humanos	e	gando.

Prados Gramíneas	e	gando Falta	de	gandería. Proporcionan	alimento	ó	gando.

Pastizais Orquídeas Falta	de	gando	crapino/ovino.	
Colonización	de	matogueiras	e	
perda	deste	ecosistema.

Gran	variedade	de	orquídeas	e	
outras	plantas	escasas	en	Galicia.	
Atópanse	neles	as	microrreservas	
de	orquídeas	que	son	un	reclamo	
turístico.

Soutos Castiñeiros Abandono	do	rural;	pragas. Proporcionan	alimento,	vigues,	
madeira.

Piñeirais Piñeiros Arden	con	facilidade;	pragas. Proporcionan	madeira

Devesas Faias,	acivros,	
carnabudos,	teixos…,	
lirios,	oso…

Substitución	por	especies	
alóctonas	(piñeiros)

Gran	biodiversidade	vexetal	e	
animal.	Moitas	especies	únicas	
(as	anteriores	son	só	un	
exemplo).	Atractivo	turístico.

Bosque	de	ribeira/
ríos

Truitas,	especies	
acuáticas

Contaminación	por	vertidos;	
lixo

Proporcionan	auga;	gran	
biodiversidade;	atractivo	
turístico	(pesca);	actúan	como	
cortalumes;	son	corredores	
naturais	que	comunican	
ecosistemas.

Reboleiras Rebolas Substitución	por	piñeirais. Proporcionan	madeira

Matogueiras Toxo,	uces,	xestas Incendios;	repoboación	con	
piñeiros.

Proporcionan	cama	para	o	
gando;	alimento	para	abellas.

Aciñeiral Acieñiras,	orquídeas Incendios;	repoboación	con	
piñeiros.

Habitat	de	orquídeas.

Sobreiral Sobreiras,	érbedos. Incendios;	repoboación	con	
piñeiros.

Corcho

Por	 que	 O	 Courel	 é	 un	 lugar	 que	 debe	 ser	
protexido?	
1. No	 Courel	 se	 dan	 diversas	 circunstancias	

que	 favorecen	 a	 súa	 biodiversidade	 como	
son:	 as	 diferenzas	 altitudinais	 (existen	
dende	 altitudes	 de	 600	 m	 ata	 1600	 m);	 a	
existencia	 de	 substratos	 calcáreos;	 a	
confluencia	 de	 vexetación	 mediterránea	 e	
atlántica.	Hai	especies	que	son	raras	en	

Galicia	 pero	 que	 son	 abundantes	 no	 Courel	
como	pode	ser	o	caso	das	orquídeas,	aciñeiras,	
érbedos,		bolboretas	e	morcegos.	
2. No	Courel	existen	moitos	ecosistemas,	que	

aínda	 que	 poden	 que	 existan	 noutros	
lugares	de	Galicia,	aquí	están	todos	xuntos,	
dando	 lugar	 a	 nosa	 riqueza.	 Conflúen	
ecosistemas	 naturais	 coma	 as	 devesas	 e	
ecosistemas	humanos	como	os	soutos	e	os



	

	

	

prados.	 Todos	 os	 ecosistemas	 requiren	
protección	 porque	 é	 este	 conxunto	 de	
ecosistemas,	 parte	 responsable	 da	 alta	
biodiversidade	que	existe	nas	nosas	montañas.	
3. Nos	nosos	ecosistemas	existen	especies	en	

perigo	de	 extinción	 como	é	o	 caso	do	Oso	
Pardo	que	non	só	é	escaso	en	Galicia	senón	
en	toda	a	Península.	

4. As	persoas	que	 fan	posible	que	exista	este	
mosaico	de	ecosistemas	deben	estar	tamén	
p r o t e x i d a s	 e	 a m p a r a d a s	 p o l a	
administración,	 porque	 son	 as	 principais	
defensoras	e	responsables	de	boa	parte	dos	
ecosistemas	que	coexisten	no	Courel.	

5. Especial	atención	merecen	as	persoas	cuxa	
forma	 de	 vida	 pode	 entrar	 en	 conflito	 con	
certas	 especies	 (apicultores	 e	 gandeiros).	
Se	 toda	 a	 sociedade	 desexa	 conservar	
determinadas	 especies,	 debe	 colaborar	 na	
permanencia	 da	 coexistencia	 entre	
humanos	e	especies	a	protexer.

Conclusións

1. No	 Courel	 identificamos	 14	 ecosistemas	
como	 mínimo	 que	 son:	 aldeas,	 granxas,	
h o r t o ,	 s ou to ,	 p r ado s ,	 p a s t i z a i s ,	
matogueiras,	 bosques	 de	 ribeira,	 ríos,	
reboleiras,	 aciñeirais,	 sobreirais,	 devesas	 e	
piñerais.	

2. C a d a	 e c o s i s t em a	 t e n	 e s p e c i e s	
características	 propias	 e	 en	 conxunto	 a	
maior	 número	 de	 ecosistemas	 maior	
número	de	especies	distintas.	

3. No	 Courel	 contamos	 con	 ecosistemas	
produto	 da	 actividade	 humana	 (aldeas,	
hortos,	granxas,	prados,	soutos,	piñerais)	e	
naturais	 (r íos,	 devesas,	 aciñeirais,	
reboleiras,	 matogueiras,	 pastizais,	
sobreirais).	

4. O	Courel	é	un	lugar	digno	de	ser	protexido	
tanto	 polos	 seus	 valores	 naturais	 (gran	
variedade	 de	 ecosistemas	 e	 de	 especies,	
moitas	 delas	 escasas	 ou	 en	 perigo	 de	
extinción)	 coma	 polos	 seus	 valores	
humanos	 (gran	 riqueza	 etnográfica).	 A	
combinación	 de	 ambolos	 dous	 aspectos,	
natural	e	humano,	fai	de	O	Courel	un	lugar	
único	en	Galicia.	

Aldea	de	Piñeira	entre	soutos	e	prados

Prados,	bidueiros	e	aciñeiras	en	Lousada


