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1. INTRODUCIÓN 

Un fenómeno que xera grande preocupación no territorio 

Rural “Mariñas-Betanzos” é o abandono de terras con vocación agraria, a desaparición de 

pequenas e medianas explotacións agrícolas, a falla ou mala xestión que se está a facer dos 

recursos forestais así como dos espazos con destacados valores naturais, que unido á carencia 

de ferramentas que axuden a planificar, impide aproveitar as oportunidades que se derivan da 

xestión sostible dos recursos do 

Aos procesos de abandono de terras hai que engadir unha acusada recesión das principais 

actividades económicas con maior pe

construción ou mesmo o de servizos.  

O fomento de emprego verde

propios do territorio é un dos piares fundamentais do crecemento económico sos

especial no período de crise global (económica, medioambiental, enerxética, laboral, etc

vivimos na actualidade.  

Con este traballo preténdese 

Betanzos”, que é o de acadar

calidade de vida da súa poboación mediante a valorización das súas producións, o respecto 

polo medio ambiente, o mantemento dos servizos dos ecosistemas e a diversificación da

actividades desenvolvidas.  

2. OBXECTIVOS 

Este estudo ten como obxectivo principal dotar aos traballadores, empresas, entidades, 

administracións e toda aquela persoa, ligada a sectores relacionados coa xes

territorio, dunha ferramenta para a identificación de 

xestión sostible da terra, baseada

poderían ter na área de estudo,

para cada zona.  

O presente estudo tamén busca fomentar un uso e aproveitamento da terra acorde coas boas 

prácticas agrícolas e forestais, respectuosas co medio ambiente e que teñan en conta as 

aptitudes e restricións, tanto naturais como administrativas, da mesma. Desta maneira 

información sintética sobre o territorio e sobre modelos de xestión sostibles 

desenvolvemento de novas actividades económicas. 

Para a realización deste estudo traballouse coa tecnoloxía SIX. Os Sistemas de Información 

Xeográfica (SIX) son ferramentas baseadas na tecnoloxía informática que permiten manexar 

información de carácter espacial. Os SIX son pois un elemento moi útil para a optimización na 

asignación espacial dos posibles usos e aproveitamentos que se poden asignar ao solo, posto 

que se manexan moitas variables, a maioría delas xeorreferenciadas (vexetación, 

infraestruturas, clima, solo, xeoloxía,

sistema de referencia común, cunha resolución determinada. Unha ferramenta baseada nun 

SIX permite a avaliación multicriterio, realizando unha identificación das potencialidades 

intrínsecas do territorio, producindo mapas de aptitude que amosan as zonas máis adecuadas 
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Un fenómeno que xera grande preocupación no territorio da Asociación de Desenvolvemento 

é o abandono de terras con vocación agraria, a desaparición de 

pequenas e medianas explotacións agrícolas, a falla ou mala xestión que se está a facer dos 

recursos forestais así como dos espazos con destacados valores naturais, que unido á carencia 

ramentas que axuden a planificar, impide aproveitar as oportunidades que se derivan da 

dos recursos do territorio.  

Aos procesos de abandono de terras hai que engadir unha acusada recesión das principais 

actividades económicas con maior peso na zona, coma son o sector téxtil

servizos.   

verde respectuoso co medio ambiente e que poña en valor os

é un dos piares fundamentais do crecemento económico sos

especial no período de crise global (económica, medioambiental, enerxética, laboral, etc

Con este traballo preténdese avanzar nunha das metas principais da Asociación “Mariñas

acadar un desenvolvemento sostible do espazo rural, que mellore a 

calidade de vida da súa poboación mediante a valorización das súas producións, o respecto 

polo medio ambiente, o mantemento dos servizos dos ecosistemas e a diversificación da

o ten como obxectivo principal dotar aos traballadores, empresas, entidades, 

administracións e toda aquela persoa, ligada a sectores relacionados coa xes

, dunha ferramenta para a identificación de oportunidades de emprego ligadas á 

baseada nos usos tradicionais e potenciais e n

poderían ter na área de estudo, orientando sobre os posibles aproveitamentos de interese 

amén busca fomentar un uso e aproveitamento da terra acorde coas boas 

prácticas agrícolas e forestais, respectuosas co medio ambiente e que teñan en conta as 

aptitudes e restricións, tanto naturais como administrativas, da mesma. Desta maneira 

mación sintética sobre o territorio e sobre modelos de xestión sostibles 

desenvolvemento de novas actividades económicas.  

Para a realización deste estudo traballouse coa tecnoloxía SIX. Os Sistemas de Información 

entas baseadas na tecnoloxía informática que permiten manexar 

información de carácter espacial. Os SIX son pois un elemento moi útil para a optimización na 

asignación espacial dos posibles usos e aproveitamentos que se poden asignar ao solo, posto 

anexan moitas variables, a maioría delas xeorreferenciadas (vexetación, 

infraestruturas, clima, solo, xeoloxía, cultivos históricos, etc), permitindo integralas nun 

sistema de referencia común, cunha resolución determinada. Unha ferramenta baseada nun 

permite a avaliación multicriterio, realizando unha identificación das potencialidades 

intrínsecas do territorio, producindo mapas de aptitude que amosan as zonas máis adecuadas 
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Asociación de Desenvolvemento 

é o abandono de terras con vocación agraria, a desaparición de 

pequenas e medianas explotacións agrícolas, a falla ou mala xestión que se está a facer dos 

recursos forestais así como dos espazos con destacados valores naturais, que unido á carencia 

ramentas que axuden a planificar, impide aproveitar as oportunidades que se derivan da 

Aos procesos de abandono de terras hai que engadir unha acusada recesión das principais 

, coma son o sector téxtil–confección, a 

respectuoso co medio ambiente e que poña en valor os recursos 

é un dos piares fundamentais do crecemento económico sostible, en 

especial no período de crise global (económica, medioambiental, enerxética, laboral, etc.) que 

Asociación “Mariñas-

un desenvolvemento sostible do espazo rural, que mellore a 

calidade de vida da súa poboación mediante a valorización das súas producións, o respecto 

polo medio ambiente, o mantemento dos servizos dos ecosistemas e a diversificación das 

o ten como obxectivo principal dotar aos traballadores, empresas, entidades, 

administracións e toda aquela persoa, ligada a sectores relacionados coa xestión da terra e do 

oportunidades de emprego ligadas á 

e na aptitude que 

posibles aproveitamentos de interese 

amén busca fomentar un uso e aproveitamento da terra acorde coas boas 

prácticas agrícolas e forestais, respectuosas co medio ambiente e que teñan en conta as 

aptitudes e restricións, tanto naturais como administrativas, da mesma. Desta maneira ofrece 

mación sintética sobre o territorio e sobre modelos de xestión sostibles que permiten o 

Para a realización deste estudo traballouse coa tecnoloxía SIX. Os Sistemas de Información 

entas baseadas na tecnoloxía informática que permiten manexar 

información de carácter espacial. Os SIX son pois un elemento moi útil para a optimización na 

asignación espacial dos posibles usos e aproveitamentos que se poden asignar ao solo, posto 

anexan moitas variables, a maioría delas xeorreferenciadas (vexetación, 

etc), permitindo integralas nun 

sistema de referencia común, cunha resolución determinada. Unha ferramenta baseada nun 

permite a avaliación multicriterio, realizando unha identificación das potencialidades 

intrínsecas do territorio, producindo mapas de aptitude que amosan as zonas máis adecuadas 
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para cada tipo de utilización do solo, propiedade, etc. Esta

unha ordenación dos usos e aproveitamentos na 

ordenación do territorio, que integre

obter unha estrutura espacial adecuada para o desenvolvemento de

3. METODOLOXÍA 

As fases ou etapas que se seguiron na elaboración d

Fase A: Análise do territorio obxecto de

Fase B: Estudo dos usos e aproveitamentos tradicionais da terra  (agrícolas, gande

forestais, ambientais). 

Fase C: Avaliación da aptitude dos usos tradicionais e potenciais na área de 

desenvolvemento de iniciativas económicas sostibles.

Para que a información final do 

realidade territorial, decidiuse realizar un resumo final a nivel parroquia, onde se poida 

coñecer cal é a orientación agraria o

a Asociación de Desenvolvemento Rural “Mariñas

4. ANÁLISE DO TERRITORIO

4.1. Ámbito territorial

O ámbito territorial da Asociación

total de 18 concellos, repartidos  en 71 parroquia

habitantes (IGE, 2011). 

Táboa 1. Superficie e poboación dos concellos que forman parte da

Municipio

Abegondo 

Aranga 

Arteixo 

Bergondo 

Betanzos 

Cambre 

Carral 

Cesuras 

Coirós 

Culleredo 

Curtis 

Irixoa 

Miño 

Oleiros 

Oza dos Ríos 

Paderne 

Sada 

Sobrado 

Total
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n do solo, propiedade, etc. Esta análise espacial 

unha ordenación dos usos e aproveitamentos na zona de estudo, promovendo así

que integre a planificación socioeconómica coa física

obter unha estrutura espacial adecuada para o desenvolvemento de actividades produtivas

se seguiron na elaboración do estudo foron as seguintes: 

Análise do territorio obxecto de estudo (medio natural e físico). 

dos usos e aproveitamentos tradicionais da terra  (agrícolas, gande

Avaliación da aptitude dos usos tradicionais e potenciais na área de 

desenvolvemento de iniciativas económicas sostibles. 

que a información final do estudo resultara práctica, achegada á poboación local e a 

realidade territorial, decidiuse realizar un resumo final a nivel parroquia, onde se poida 

coñecer cal é a orientación agraria ou forestal das 171 entidades de esta tipolo

Asociación de Desenvolvemento Rural “Mariñas-Betanzos”. 

LISE DO TERRITORIO 

Ámbito territorial 

Asociación localízase no norte da provincia da Coruña, abarcando un 

repartidos  en 71 parroquias e cunha poboación 

Superficie e poboación dos concellos que forman parte da Asociación 

Municipio Superficie (ha) Poboación

8.380 5.709 

11.960 2.113 

9.370 30.482 

3.270 6.722 

2.420 13.537 

4.070 23.649 

4.800 6.064 

7.950 2.225 

3.390 1.771 

6.170 29.207 

11.660 4.214 

6.860 1.502 

3.300 5.760 

4.370 34.133 

7.210 3.229 

3.980 2.628 

2.750 14.870 

12.060 2.087 

Total 113.970 189.902

o para a mellora de oportunidades de emprego a través da xestión sostible da terra e do territorio 

“Mariñas-Betanzos”        

análise espacial permite realizar 

, promovendo así unha 

a planificación socioeconómica coa física, procurando 

actividades produtivas.  

as seguintes:  

dos usos e aproveitamentos tradicionais da terra  (agrícolas, gandeiros, 

Avaliación da aptitude dos usos tradicionais e potenciais na área de estudo para o 

resultara práctica, achegada á poboación local e a 

realidade territorial, decidiuse realizar un resumo final a nivel parroquia, onde se poida 

de esta tipoloxía que forman 

localízase no norte da provincia da Coruña, abarcando un 

cunha poboación total de 189.902 

Asociación  

Poboación 

 

 

 

 

 

 

189.902 
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Figura 1. Mapa de situación da área de 

 

4.2. Medio físico e natural

4.2.1.

Os principais materiais xeolóxicos que se poden atopar na superficie de 

básicas e esquistos pobres en cuarzo, 

Bergondo”. Estes materiais ocupan a zona central do ámbito de traballo

metade da súa superficie.  

A zona oriental do territorio de estudo está ocupada na súa maioría por materiais graníticos, 

estando tamén representados na parte occidental. 

rochosos nos horizontes superiores das partes altas do relevo.

Ademais destes dous principais materiais xeolóxicos, tamén se atopan representados no 

territorio pero en menor medida: as rochas metamórficas ácidas, as rochas ultrabásicas, 

alternancia de areniscas e cuarcitas ou pizarras e esquistos ricos en cuarzo. Po

atópanse diversos depósitos sedimentarios, situados nos vales da zona, creados a partir do 

desgaste dos axentes externos sobre as zonas altas. 

4.2.2.

A área de estudo pode ser clasificada en 4 áreas segundo o seu relevo

prelitoral, os vales fluviais e as serras. 

A área identificada como espazo litoral 

tramo litoral atlántico, mesturándose

metamórficos e ultrabásicos, e 
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Figura 1. Mapa de situación da área de estudo 

Medio físico e natural 

4.2.1. Xeoloxía 

xeolóxicos que se poden atopar na superficie de estudo

básicas e esquistos pobres en cuarzo, situados dentro do complexo “esquistos de Ordes

teriais ocupan a zona central do ámbito de traballo, abarcando case a 

A zona oriental do territorio de estudo está ocupada na súa maioría por materiais graníticos, 

estando tamén representados na parte occidental. Estes materiais crean afloramentos 

rochosos nos horizontes superiores das partes altas do relevo.  

Ademais destes dous principais materiais xeolóxicos, tamén se atopan representados no 

territorio pero en menor medida: as rochas metamórficas ácidas, as rochas ultrabásicas, 

alternancia de areniscas e cuarcitas ou pizarras e esquistos ricos en cuarzo. Po

atópanse diversos depósitos sedimentarios, situados nos vales da zona, creados a partir do 

desgaste dos axentes externos sobre as zonas altas.  

4.2.2. Xeomorfoloxía 

pode ser clasificada en 4 áreas segundo o seu relevo: o

prelitoral, os vales fluviais e as serras.  

como espazo litoral caracterízase por ser unha zona de transición dentro do 

mesturándose o litoral da parte oriental modelado sobre materiais 

, e o litoral occidental desenvolvido principalmente sobre rochas 
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estudo son as rochas 

dentro do complexo “esquistos de Ordes-

, abarcando case a 

A zona oriental do territorio de estudo está ocupada na súa maioría por materiais graníticos, 

Estes materiais crean afloramentos 

Ademais destes dous principais materiais xeolóxicos, tamén se atopan representados no 

territorio pero en menor medida: as rochas metamórficas ácidas, as rochas ultrabásicas, 

alternancia de areniscas e cuarcitas ou pizarras e esquistos ricos en cuarzo. Por outro lado, 

atópanse diversos depósitos sedimentarios, situados nos vales da zona, creados a partir do 

o espazo litoral, o 

caracterízase por ser unha zona de transición dentro do 

o litoral da parte oriental modelado sobre materiais 

o litoral occidental desenvolvido principalmente sobre rochas 
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graníticas. Podemos atopar diversidade na súa morfoloxía

estuarios, marismas, lagunas, etc.) segundo os

O espazo sublitoral está constituído polas terras baixas e os tramos finais dos vales, 

abren pequenas chairas, ascendendo aos niveis de aplanamento que envolven aos pequenos 

resaltes montañosos. Caracterízase esta área por non ter unha influ

relevo descomposto por unha serie de superficies aplanadas 

Os vales fluviais están formados polos cursos dos principais ríos do territorio da 

(Mero, Barcés, Mendo, Mero

rompen as áreas aplanadas constituídas polos espazos sublitorais. 

A superficie ocupada polos sectores montañosos 

límites orientais do territorio

fluviais que definen a rede hidrográfica

4.2.3.

O ámbito territorial da Asociación

contando cun relevo e topografía 

e Aranga,ata os barrancos das ladeiras dos cursos fluviais do Mero 

Costa de Dexo e Arteixo.  

Na seguinte táboa amósanse as superficies e porcentaxe dos diferentes rangos de altitude. 

Rangos de altitude (m)

<100

100-200

200-4

400-6

600-8

 

O territorio abrangue altitudes dende

serras montañosas no Cordal de Montouto, Montes do Bocelo e na Serra da Cova da Serpe.

Aínda que existe unha  gran amplitude de cotas, cabe resaltar que cerca do 80%  da superficie 

se atopa por debaixo dos 500 m, achegándose a al

ademais, que a proporción do espazo ocupado polas cotas 

5,1 %. 
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Podemos atopar diversidade na súa morfoloxía (acantilados, illas praias, dunas 

estuarios, marismas, lagunas, etc.) segundo os factores que afectaron aos materiais orixi

O espazo sublitoral está constituído polas terras baixas e os tramos finais dos vales, 

, ascendendo aos niveis de aplanamento que envolven aos pequenos 

resaltes montañosos. Caracterízase esta área por non ter unha influencia directa do mar, cun 

relevo descomposto por unha serie de superficies aplanadas en forma de chanzo

Os vales fluviais están formados polos cursos dos principais ríos do territorio da 

(Mero, Barcés, Mendo, Mero). Os terreos encaixados de fortes pendentes que crean estes ríos, 

rompen as áreas aplanadas constituídas polos espazos sublitorais.  

A superficie ocupada polos sectores montañosos conforman as serras. Estas sitúanse n

límites orientais do territorio, onde se atopan as cotas máis altas e o nacemento dos cursos 

rede hidrográfica.  

4.2.3. Fisiografía 

Asociación comprende unha alta diversidade na súa orografía, 

contando cun relevo e topografía que van dende as planicies dos concellos de Sobrado, Curtis 

e Aranga,ata os barrancos das ladeiras dos cursos fluviais do Mero e Mandeo, ou os cantís da 

 

• Altitude 

Na seguinte táboa amósanse as superficies e porcentaxe dos diferentes rangos de altitude. 

Táboa 2. Rangos de altitude 

Rangos de altitude (m) Superficie (ha) Superficie (%)

<100 25.492 22,4 

200 21.673 19,0 

400 23.617 20,7 

600 37.321 32,8 

800 5.810 5,1 

O territorio abrangue altitudes dende os 0 metros, ao nivel do mar, ata os 800 alcanzados 

no Cordal de Montouto, Montes do Bocelo e na Serra da Cova da Serpe.

gran amplitude de cotas, cabe resaltar que cerca do 80%  da superficie 

se atopa por debaixo dos 500 m, achegándose a altitude media ponderada aos 300 m. 

ademais, que a proporción do espazo ocupado polas cotas superiores a 600 m
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(acantilados, illas praias, dunas 

factores que afectaron aos materiais orixinais.  

O espazo sublitoral está constituído polas terras baixas e os tramos finais dos vales, onde se 

, ascendendo aos niveis de aplanamento que envolven aos pequenos 

encia directa do mar, cun 

en forma de chanzo.  

Os vales fluviais están formados polos cursos dos principais ríos do territorio da Asociación 

Os terreos encaixados de fortes pendentes que crean estes ríos, 

conforman as serras. Estas sitúanse nos 

se atopan as cotas máis altas e o nacemento dos cursos 

comprende unha alta diversidade na súa orografía, 

os concellos de Sobrado, Curtis 

Mandeo, ou os cantís da 

Na seguinte táboa amósanse as superficies e porcentaxe dos diferentes rangos de altitude.  

Superficie (%) 

ata os 800 alcanzados nas 

no Cordal de Montouto, Montes do Bocelo e na Serra da Cova da Serpe. 

gran amplitude de cotas, cabe resaltar que cerca do 80%  da superficie 

titude media ponderada aos 300 m. Destaca 

a 600 m é soamente do 
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Figura 

 

Os intervalos das clases de penden

Intervalos de pendente

<2

2-5

5-10

10-15

15-20

20-25

25-35

35-50

>50

 

O territorio engloba as zonas 

dos principais ríos, nas zonas altas das serras

chans na área sublitoral, das terras baixas e os tramos finais

se estende por Aranga, Curtis e Sobrado.
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Figura 2. Mapa hipsométrico da zona de estudo 

• Pendente 

intervalos das clases de pendentes existentes recóllense na seguinte táboa:

Táboa 3. Rangos de pendentes 

Intervalos de pendente (%) Superficie (ha) Superficie (%)

2 23.693 20,8 

5 6.736 5,9 

10 25.311 22,2 

15 20.539 18,0 

20 13.380 11,8 

25 8.531 7,5 

35 9.008 7,9 

50 4.729 4,2 

>50 1.986 1,7 

 con maiores pendentes nos encaixonamentos dos

nas zonas altas das serras e nos cantís costeiros,  sitúanse 

chans na área sublitoral, das terras baixas e os tramos finais dos vales e no aplanamento que 

tende por Aranga, Curtis e Sobrado. 
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na seguinte táboa: 

Superficie (%) 

 

 

 

 

con maiores pendentes nos encaixonamentos dos tramos medios 

sitúanse os terreos máis 

vales e no aplanamento que 
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Destaca que entorno a un 80% da superficie ten unha pendente inferio

o emprego de medios mecánicos para as labores. 

 

A distribución da superficie respecto das orientacións aparece na seguinte táboa:

Tipo

Sen orientación

Orientación norte

Orientación leste

Orientación sur

Orientación oeste

 

Pódese observar como as orien

territorio, algo que pode crear certas limitacións para a implantación de cultivos agrarios 

debido á súa menor exposición á radiación solar. Non obstante, a superficie ocupada polas

orientacións sur, leste e oeste, que son as de maior aptitude para os cultivos agrarios, ocupan 

o 60% da superficie. 
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Destaca que entorno a un 80% da superficie ten unha pendente inferior ao 20%, o que facilita 

o emprego de medios mecánicos para as labores.  

Figura 3. Mapa de pendentes  

• Orientación  

A distribución da superficie respecto das orientacións aparece na seguinte táboa:

Táboa 4. Intervalos de orientacións 

Tipo Superficie (ha) Superficie (%)

Sen orientación 23.478 20,6 

Orientación norte 22.123 19,4 

Orientación leste 21.041 18,5 

Orientación sur 19.181 16,8 

Orientación oeste 28.089 24,7 

Pódese observar como as orientacións norte ocupan practicamente a quinta parte do 

orio, algo que pode crear certas limitacións para a implantación de cultivos agrarios 

menor exposición á radiación solar. Non obstante, a superficie ocupada polas

ións sur, leste e oeste, que son as de maior aptitude para os cultivos agrarios, ocupan 
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ao 20%, o que facilita 

A distribución da superficie respecto das orientacións aparece na seguinte táboa: 

Superficie (%) 

practicamente a quinta parte do 

orio, algo que pode crear certas limitacións para a implantación de cultivos agrarios 

menor exposición á radiación solar. Non obstante, a superficie ocupada polas 

ións sur, leste e oeste, que son as de maior aptitude para os cultivos agrarios, ocupan 
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4.2.4.

A gran parte do solo desenvolveuse

de Ordes-Bergondo”. Estas rochas 

alteración, sendo máis habitual a meteorización física que a química nos procesos de 

formación de solos, aínda que no caso dos 

solos evolucionados como cambisoles nas zonas menos inclinadas, sendo máis habituais

pobres como leptosoles e regosoles no resto das posición

Nas áreas ocupadas por rochas graníticas os procesos edafolóxicos deron lugar a solos de 

profundidade media ou escasa, con texturas areosas e

baixos (4,5-5). Os solos máis comunmente

leptosoles, regosoles e cambisoles. 

No que se refire ás rochas básicas e ultrabásicas presentes na área de estudo, en xeral 

caracterízanse en posuír unha composición mineralóxica escasa de cuarzo e

minerais silicatados ferromagnesianos. Esta

profundos e ricos en elementos finos. Dentro desta clase litolóxica existen algúns tipos de 

rochas que debido a un elevado grado de metamorfismo 

sendo rochas de difícil alteración
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Figura 4. Mapa de orientacións  

4.2.4. Edafoloxía 

desenvolveuse sobre rochas metamórficas clasificadas como “esquistos 

Bergondo”. Estas rochas metamórficas silíceas soen ser bastante resistentes á 

alteración, sendo máis habitual a meteorización física que a química nos procesos de 

de solos, aínda que no caso dos “esquistos de Ordes-Bergondo”

solos evolucionados como cambisoles nas zonas menos inclinadas, sendo máis habituais

leptosoles e regosoles no resto das posicións topográficas.   

upadas por rochas graníticas os procesos edafolóxicos deron lugar a solos de 

ou escasa, con texturas areosas e valores de pH considerablemente 

5). Os solos máis comunmente creados a partir deste material litolóxico son os 

tosoles, regosoles e cambisoles.  

No que se refire ás rochas básicas e ultrabásicas presentes na área de estudo, en xeral 

caracterízanse en posuír unha composición mineralóxica escasa de cuarzo e preponderante de 

minerais silicatados ferromagnesianos. Estas rochas tenden a crear solos relativamente 

profundos e ricos en elementos finos. Dentro desta clase litolóxica existen algúns tipos de 

rochas que debido a un elevado grado de metamorfismo sofren unha evolución diferente, 

sendo rochas de difícil alteración dando lugar a solos esqueléticos e pedregosos con 
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metamórficas clasificadas como “esquistos 

soen ser bastante resistentes á 

alteración, sendo máis habitual a meteorización física que a química nos procesos de 

” é posible atopar 

solos evolucionados como cambisoles nas zonas menos inclinadas, sendo máis habituais solos 

upadas por rochas graníticas os procesos edafolóxicos deron lugar a solos de 

valores de pH considerablemente 

creados a partir deste material litolóxico son os 

No que se refire ás rochas básicas e ultrabásicas presentes na área de estudo, en xeral 

preponderante de 

s rochas tenden a crear solos relativamente 

profundos e ricos en elementos finos. Dentro desta clase litolóxica existen algúns tipos de 

sofren unha evolución diferente, 

dando lugar a solos esqueléticos e pedregosos con 
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afloramentos de rochas como algúns tipos de ferralsoles, leptosoles, phaeozems, regosoles ou 

cambisoles.  

Nos sedimentos continentais cuaternarios tenden a aparecer fluvisoles asociados ás áreas de 

terrazas de inundación dos ríos e das marismas e arenosoles sobres depósitos arenosos 

costeiros.  

Entre a diversa tipoloxía de solos existente na 

cambisoles, debido a que soen presentar boas condicións para uso agro

propiedades físicas, elevada 

aireación aceptable e boa resposta á fertilización. 

4.2.5.

A hidroloxía do territorio ven marcada pola curta lonxitude e a o alto caudal 

formando unha complexa rede

principalmente entorno a dúas 

forman nas súas desembocaduras as rías de Betanzos e do Burgo

A cunca hidrográfica do río Mandeo domina a zona orienta

a norte. Dende os montes da Cova da Serpe ata a súa desembocadura en Betanzos, recorre 

unha lonxitude de 56 quilómetros, 

que verten as súas augas ao Mandeo

Mandeo, existen outros cursos fluviais que drenan ás súas augas á Ría de Betanzos, como o río 

Baxoi e o río Lambre.  

A outra bacía con gran peso n

de 46 km e dende o seu nacemento nos Montes da T

percorrendo ata 7 concellos. Co seu principal afluente, o río Barcés, forma o En

Abegondo-Cecebre, deseñado para fac

parte da súa área metropolitana

Rede Natura 2000. A parte do Barcés

Valiñas, entre outros.  

Ademais destas dúas cuncas

desembocan no mar como varios ríos existentes do concello de Arteixo, ou desaugan na bacía 

do río Tambre, caso de algúns cursos exi

Sobrado.  
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afloramentos de rochas como algúns tipos de ferralsoles, leptosoles, phaeozems, regosoles ou 

Nos sedimentos continentais cuaternarios tenden a aparecer fluvisoles asociados ás áreas de 

de inundación dos ríos e das marismas e arenosoles sobres depósitos arenosos 

Entre a diversa tipoloxía de solos existente na ámbito do estudo, teñen especial importancia os 

cambisoles, debido a que soen presentar boas condicións para uso agronómicos, dadas as súas 

dades físicas, elevada profundidade, alta capacidade de retención de humidade, 

aireación aceptable e boa resposta á fertilización.  

4.2.5. Hidroloxía 

A hidroloxía do territorio ven marcada pola curta lonxitude e a o alto caudal 

unha complexa rede hidrolóxica. Estes numerosos cursos fluviais agrúpanse 

principalmente entorno a dúas bacías: a do río Mandeo e a do río Mero

forman nas súas desembocaduras as rías de Betanzos e do Burgo, respectivamente.

do río Mandeo domina a zona oriental do territorio, atravesándo

. Dende os montes da Cova da Serpe ata a súa desembocadura en Betanzos, recorre 

unha lonxitude de 56 quilómetros, recorrendo un total de 9 concellos. Os principais afluentes

que verten as súas augas ao Mandeo son o Mendo, o Deo, o Cambás e o Zarzo.

Mandeo, existen outros cursos fluviais que drenan ás súas augas á Ría de Betanzos, como o río 

no territorio vertébrase arredor do río Mero. Este, 

de 46 km e dende o seu nacemento nos Montes da Tieira atravesa a zona central do territorio

percorrendo ata 7 concellos. Co seu principal afluente, o río Barcés, forma o En

Cecebre, deseñado para facilitar o abastecemento de auga á cidade da Coruña e 

área metropolitana, e clasificado como Lugar de Importancia Comuntaria (LIC) 

Rede Natura 2000. A parte do Barcés, o río Mero recolle as augas do Brexal, Carboeira e 

estas dúas cuncas principais, existen outros cursos fluviais 

como varios ríos existentes do concello de Arteixo, ou desaugan na bacía 

algúns cursos existentes na zona sur de Carral e Abegondo e de Curtis e 
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afloramentos de rochas como algúns tipos de ferralsoles, leptosoles, phaeozems, regosoles ou 

Nos sedimentos continentais cuaternarios tenden a aparecer fluvisoles asociados ás áreas de 

de inundación dos ríos e das marismas e arenosoles sobres depósitos arenosos 

, teñen especial importancia os 

nómicos, dadas as súas 

, alta capacidade de retención de humidade, 

A hidroloxía do territorio ven marcada pola curta lonxitude e a o alto caudal dos seus ríos, 

cursos fluviais agrúpanse 

a do río Mandeo e a do río Mero. Estes dous ríos 

respectivamente. 

do territorio, atravesándoo de sur 

. Dende os montes da Cova da Serpe ata a súa desembocadura en Betanzos, recorre 

concellos. Os principais afluentes 

s e o Zarzo. Ademais do río 

Mandeo, existen outros cursos fluviais que drenan ás súas augas á Ría de Betanzos, como o río 

o territorio vertébrase arredor do río Mero. Este, conta cun total 

ieira atravesa a zona central do territorio, 

percorrendo ata 7 concellos. Co seu principal afluente, o río Barcés, forma o Encoro de 

cidade da Coruña e 

e clasificado como Lugar de Importancia Comuntaria (LIC) – 

rexal, Carboeira e 

, existen outros cursos fluviais menores que 

como varios ríos existentes do concello de Arteixo, ou desaugan na bacía 

stentes na zona sur de Carral e Abegondo e de Curtis e 
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Figura 

  

4.2.6.

A zona de estudo posúe unha alta diversidade no que se refire ás súas condición

cunha forte dependencia das mesmas segundo a altitude. 

oceánico, caracterizado por abundantes e frecuentes precipitacións durante gran parte do ano 

e con temperaturas suaves. Así como se vai aumentando de alt

atopámonos con maiores precipitacións e temperaturas máis baixas, algo máis habitual nas 

zonas de carácter continental. 

Para un coñecemento máis prof

condicionan aos usos e aproveitamentos

diversas estacións meteorolóxicas

estudo non abarcan o amplio rango 

análise a información de estacións próximas ao mesmo 

características ambientais. Estudáronse

5).  
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Figura 5. Mapa hidrográfico do ámbito de estudo 

4.2.6. Clima 

posúe unha alta diversidade no que se refire ás súas condición

cunha forte dependencia das mesmas segundo a altitude. Nas zonas baixas prevalece o clima 

oceánico, caracterizado por abundantes e frecuentes precipitacións durante gran parte do ano 

e con temperaturas suaves. Así como se vai aumentando de altitude (máis de 500 m), 

atopámonos con maiores precipitacións e temperaturas máis baixas, algo máis habitual nas 

zonas de carácter continental.  

Para un coñecemento máis profundo das características climáticas do territorio e como estes 

e aproveitamentos do solo, decidiúse revisar os datos 

meteorolóxicas. Debido a que as estacións situadas dentro do á

estudo non abarcan o amplio rango de condicións climáticas existentes, considerou

rmación de estacións próximas ao mesmo e que gardaran similitude cas súas 

Estudáronse en total os datos de 7 estacións meterolóxicas (Táboa 
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posúe unha alta diversidade no que se refire ás súas condicións climáticas, 

Nas zonas baixas prevalece o clima 

oceánico, caracterizado por abundantes e frecuentes precipitacións durante gran parte do ano 

itude (máis de 500 m), 

atopámonos con maiores precipitacións e temperaturas máis baixas, algo máis habitual nas 

ndo das características climáticas do territorio e como estes 

revisar os datos históricos de 

estacións situadas dentro do ámbito de 

de condicións climáticas existentes, considerouse na 

e que gardaran similitude cas súas 

en total os datos de 7 estacións meterolóxicas (Táboa 
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Táboa 5. Información das diferentes estacións meteorolóxicas 

 
Coruña 

Concello A Coruña 

Lonxitude 
547859 

UTMX-29T 

Latitude 
4801512 

UTMY-29T 

Altitude (m) 50 

Temp. Media (ºC) 
14,6 

Temp. máxima  (ºC) 
33,2 

Temp. mínima (ºC) 0,3 

Temp. media das 
máximas (ºC) 

18,2 

Temp. media das 
mínimas (ºC) 

11,5 

Precipitacións  
(L/m2) 

1027 

Días de xeada (Días) 0,0 

 

No que se refire ás temperaturas, pódese comprobar como 

diminución dos valores medios conforme se vai ascendendo en altitude. Desta maneira as 

temperaturas medias das estacións 

medias superiores aos 14ºC (Coruña e Sabón), mentras que nas áreas do interior ronda os 10 

(Marco da Curra, Corno do Boi e Guitiriz), estando as intermedias (Mabegondo e O

valores entorno aos 12ºC.  

As temperaturas máximas son moi similares en todos os puntos estudiados

atopando valores lixeiramente 

máxima alcanzada en Mabegondo (35,7ºC)

como nas zonas de maior cota se rexistran valores por debaixo dos 

nas estacións cercanas ao mar con temperaturas máis suaves, entorno aos 0ºC

estas zonas baixas unha posibilidade moito menor de sufrir xea
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Información das diferentes estacións meteorolóxicas 

Mabegondo Sabón Olas 
Marco da 

Curra 
Corno do 

Abegondo Arteixo Mesía Monfero 

560019 

UTMX-29T 

540225 

UTMX-29T 

558736 

UTMX-29T 

589733 

UTMX-29T UTMX

4788103 

UTMY-29T 

4798230 

UTMY-29T 

4775147 

UTMY-29T 

4799728 

UTMY-29T 

4765782 

UTMY

94 18 401 651 

13,0 14,1 11,5 10,5 

35,7 33,5 33,4 30,2 

-1,3 -0,7 -3,6 -2,6 

17,9 17,2 16,4 14,3 

8,9 11,0 7,3 7,4 

1310 870 1171 1347 

8,0 2,0 16,0 8,0 

No que se refire ás temperaturas, pódese comprobar como existe unha tendencia marcada de 

diminución dos valores medios conforme se vai ascendendo en altitude. Desta maneira as 

temperaturas medias das estacións situadas en zona de costa manteñen unhas temperaturas 

medias superiores aos 14ºC (Coruña e Sabón), mentras que nas áreas do interior ronda os 10 

(Marco da Curra, Corno do Boi e Guitiriz), estando as intermedias (Mabegondo e O

As temperaturas máximas son moi similares en todos os puntos estudiados

atopando valores lixeiramente máis elevados nas zonas baixas e sobresaíndo a temperatura 

máxima alcanzada en Mabegondo (35,7ºC). En canto ás temperaturas mínimas

como nas zonas de maior cota se rexistran valores por debaixo dos -3ºC, algo non rexistrado 

nas estacións cercanas ao mar con temperaturas máis suaves, entorno aos 0ºC

unha posibilidade moito menor de sufrir xeadas.  

Figura 6. Diagrama de temperaturas  

14,1
11,5 10,5 10,2 10,6

33,5 33,4
30,2

32,1 32,6

1,3 -0,7
-3,6 -2,6 -3,6 -3,1

17,2 16,4
14,3 14,8 15,3

11
7,3 7,4 6,8 7,3

Temp. Media (ºC)

Temp. máxima  (ºC)

Temp. mínima (ºC)

Temp. media das 

máximas (ºC)

Temp. media das 

mínimas (ºC)
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Información das diferentes estacións meteorolóxicas  

Corno do 
Boi 

Guitiriz 

Friol Guitiriz 

590324 

UTMX-29T 

598945 

UTMX-29T 

4765782 

UTMY-29T 

4786917 

UTMY-29T 

731 684 

10,2 10,6 

32,1 32,6 

-3,6 -3,1 

14,8 15,3 

6,8 7,3 

1180 1047 

16,0 13,0 

existe unha tendencia marcada de 

diminución dos valores medios conforme se vai ascendendo en altitude. Desta maneira as 

situadas en zona de costa manteñen unhas temperaturas 

medias superiores aos 14ºC (Coruña e Sabón), mentras que nas áreas do interior ronda os 10 

(Marco da Curra, Corno do Boi e Guitiriz), estando as intermedias (Mabegondo e Olas) con 

As temperaturas máximas son moi similares en todos os puntos estudiados (30-33ºC), 

e sobresaíndo a temperatura 

En canto ás temperaturas mínimas obsérvase 

3ºC, algo non rexistrado 

nas estacións cercanas ao mar con temperaturas máis suaves, entorno aos 0ºC, tendo ademais 

 

Temp. Media (ºC)

Temp. máxima  (ºC)

Temp. mínima (ºC)

Temp. media das 

máximas (ºC)

Temp. media das 

mínimas (ºC)
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Para unha maior facilidade de análise da información meteorolóxica

climática desenvolvida por Corbelle Rico, E. (2011), mediante o procesado dos datos

meteorolóxicos do Atlas Climático de

Figura 

 

No que respecta aos valores reco

considerablemente elevados 

mínimos na área do litoral  (870

(1.347 e 1.310 respectivamente)

Esta abundancia de choivas resulta 

tendencia a aumentar conforme se 

regular ao longo de todo o ano, existindo un descenso moi marcado nos meses estivais

conxugado coas altas temperaturas rexistradas no mesmo intervalo temporal pode chegar

provocar períodos de seca. Estas 

para o establecemento e produción de determinados cultivos agrícolas e forestais. 

Incorporase un mapa coa distribución das precipitacións nas diferentes áreas

Asociación (Figura 8) para unha mellor comprensión. 
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de análise da información meteorolóxica empregouse a cartografía 

desenvolvida por Corbelle Rico, E. (2011), mediante o procesado dos datos

do Atlas Climático de Galicia  e o Modelo dixital de elevacións de Galicia. 

Figura 7. Mapa das temperaturas medias  

No que respecta aos valores recollidos de precipitacións, compróbase que 

considerablemente elevados na maioría das estacións estudiadas, alcanzando os rexistros 

(870-1.027 l/m
2
) e os máximos en Marco da Curra e Mabegondo 

(1.347 e 1.310 respectivamente).  

Esta abundancia de choivas resulta algo común nos territorios con climas oceánicos

conforme se ascende en altitude, e a distribuirse de forma pouco 

ao longo de todo o ano, existindo un descenso moi marcado nos meses estivais

conxugado coas altas temperaturas rexistradas no mesmo intervalo temporal pode chegar

eríodos de seca. Estas tempadas de déficit hídrico marcan condicións desfavorables 

para o establecemento e produción de determinados cultivos agrícolas e forestais. 

Incorporase un mapa coa distribución das precipitacións nas diferentes áreas

ra 8) para unha mellor comprensión.  
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empregouse a cartografía 

desenvolvida por Corbelle Rico, E. (2011), mediante o procesado dos datos 

odelo dixital de elevacións de Galicia.  

que existen valores 

alcanzando os rexistros 

e os máximos en Marco da Curra e Mabegondo 

común nos territorios con climas oceánicos, cunha 

ascende en altitude, e a distribuirse de forma pouco 

ao longo de todo o ano, existindo un descenso moi marcado nos meses estivais, o que 

conxugado coas altas temperaturas rexistradas no mesmo intervalo temporal pode chegar a 

marcan condicións desfavorables 

para o establecemento e produción de determinados cultivos agrícolas e forestais.  

Incorporase un mapa coa distribución das precipitacións nas diferentes áreas do territorio da 
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Figura 8. 

 

4.2.7.

A características vexetativas dun territorio resulta un dos indicadores 

as condicións naturais dunha área 

sufridas ao longo do tempo.  

Dende o punto de vista bioxeográfico atopámonos na Rexión Eurosiberian

Cantabro-atlántica. Ao mesmo tempo, 

estudo sitúase na súa maioría no piso colino, estando as partes altas de Curtis

Aranga incluídas no  piso montano. Co

formacións de vexetación potencial:

 Serie colino-montana galaicoasturiana acidofila del roble o Quercus robur (Blechno 

spicant-Querceto roboris sigmetum)

 Serie colina galaico-portuguesa acidofila del roble o Quercus robur (Rusco acule

Querceto roboris sigmetum)

 Serie montana galaico

myrtilli-Querceto roboris sigmetum)
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. Mapa das precipitacións anuais acumuladas  

4.2.7. Vexetación 

A características vexetativas dun territorio resulta un dos indicadores máis importantes sobre 

as condicións naturais dunha área e a súa propia evolución debido ás influencias antrópicas 

 

• Vexetación potencial 

Dende o punto de vista bioxeográfico atopámonos na Rexión Eurosiberian

. Ao mesmo tempo, considerando as condicións bioclimáticas

estudo sitúase na súa maioría no piso colino, estando as partes altas de Curtis

montano. Con estas condicións atopamos na territorio

formacións de vexetación potencial: 

na galaicoasturiana acidofila del roble o Quercus robur (Blechno 

Querceto roboris sigmetum) 

portuguesa acidofila del roble o Quercus robur (Rusco acule

Querceto roboris sigmetum) 

Serie montana galaico-portuguesa acidofila del roble o Quercus robur (Vaccinio 

Querceto roboris sigmetum) 
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importantes sobre 

súa propia evolución debido ás influencias antrópicas 

Dende o punto de vista bioxeográfico atopámonos na Rexión Eurosiberiana, Provincia 

imáticas a área de 

estudo sitúase na súa maioría no piso colino, estando as partes altas de Curtis, Sobrado e 

territorio as seguintes 

na galaicoasturiana acidofila del roble o Quercus robur (Blechno 

portuguesa acidofila del roble o Quercus robur (Rusco aculeati-

l roble o Quercus robur (Vaccinio 
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O ámbito territorial da Asociación de Desenvolvemento Rural “Mariñas Betanzos”

historicamente unha íntima relación coa actividade humana. Así, as actividades agrícolas e os 

aproveitamentos agrogandeiros conservaron n

territorio, adaptándose a súa xeomorfoloxía e fisiografía. Sen embargo, n

actividade humana produciu unha intensa transformación do territorio e da súa vexetación, 

mediante a realización de traumáticas concentracións parcelarias, implantacións de masas 

forestais baseadas en especies de crecemento rápido ou 

terreos pola ampliación dos núcleos de poboación. 

A vexetación existente dentro da superficie de estudo

hábitats segundo as súas características fundamentais:

vexetación do litoral ou de costa.

As zonas clasificadas como Corredores 

importancia e extensión dentro do territorio

relevante do territorio, mantendo especies exclusivas de gran singularidade bioxeográfica, 

presentando un elevado 

interconexión de ambientes acuáticos e terrestres, algo de moita importancia no c

especies de invertebrados, anfibios ou aves. Entre as principais variedades 

poden atopar nestes bosques sobresaen os ameneiros

excelsior), bidueiros (Betula), salgueiros (

con outras árbores e arbustos forman as coñecidas fragas.

As matogueiras no ámbito territorial de estudo gardan un gran valor natural debido á ampla 

diversidade de especies de flora e fauna asociadas ás diferentes formac

incluíndo variedades endémicas e en perigo. A evolución dalgunhas destas matogueiras están 

ligadas á actividade agraria, xa

cama para o gando, o que serviu para conservar comunidades e 

existentes nas uceiras podemos atopar varias 

arborea), queiroga (Daboecia cantabrica

multiflorus, C. striatus, C. scoparius

matogueiras foron transformadas en cultivos, prado

forestais.  

Na área litoral sucédense diferentes tipoloxías de comunidades que resultan fundamentais 

para a conservación dos valores naturais existentes. Podemos atopar dende a vexetación 

característica das marismas e pastizais salinos (

Juncus maritimus, Festuca rubra

glomerata, Daucus carota, Erica cinerea, Ulex europaeus

Rubia peregrina, Festuca rubra, Pulicaria odora

Eryngium maritimum, Crucianella maritima) ou matogueiras (

Erica cinerea, Erica ciliaris). 
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• Vexetación actual 

Asociación de Desenvolvemento Rural “Mariñas Betanzos”

historicamente unha íntima relación coa actividade humana. Así, as actividades agrícolas e os 

s agrogandeiros conservaron nalgunhas zonas as estruturas tradicionais do 

territorio, adaptándose a súa xeomorfoloxía e fisiografía. Sen embargo, nos últimos 

produciu unha intensa transformación do territorio e da súa vexetación, 

mediante a realización de traumáticas concentracións parcelarias, implantacións de masas 

forestais baseadas en especies de crecemento rápido ou na ocupación descontrolada do 

ampliación dos núcleos de poboación.   

vexetación existente dentro da superficie de estudo pode ser clasificada en tres tipos de 

as características fundamentais: corredores fluviais, matogueiras

vexetación do litoral ou de costa. 

orredores Fluviais acollen as áreas dos bosques 

mportancia e extensión dentro do territorio. Estes acollen a gran parte da biodiversidade

relevante do territorio, mantendo especies exclusivas de gran singularidade bioxeográfica, 

 valor paisaxístico. Nestes corredores fluviais existe unha 

interconexión de ambientes acuáticos e terrestres, algo de moita importancia no c

especies de invertebrados, anfibios ou aves. Entre as principais variedades 

estes bosques sobresaen os ameneiros (Alnus glutinosa), freixos (

), salgueiros (Salix) ou carballos (Quercus robur), que 

con outras árbores e arbustos forman as coñecidas fragas. 

As matogueiras no ámbito territorial de estudo gardan un gran valor natural debido á ampla 

diversidade de especies de flora e fauna asociadas ás diferentes formacións das mesmas, 

incluíndo variedades endémicas e en perigo. A evolución dalgunhas destas matogueiras están 

s á actividade agraria, xa que foron empregadas durante moito tempo como abono e 

cama para o gando, o que serviu para conservar comunidades e paisaxes. 

existentes nas uceiras podemos atopar varias ericas (E.ciliaris, E. tetralix, E. cinerea, E. 

Daboecia cantabrica), toxos (Ulex europaeus, U. galii) ou xestas (

multiflorus, C. striatus, C. scoparius). Moitas das zonas ocupadas de forma natural por 

ransformadas en cultivos, prados e pastos para gando ou plantacións 

sucédense diferentes tipoloxías de comunidades que resultan fundamentais 

os valores naturais existentes. Podemos atopar dende a vexetación 

característica das marismas e pastizais salinos (Salicornia ramossisima, Puccinellia maritima, 

Juncus maritimus, Festuca rubra ), acantilados vexetados (Brachypodium pinnatum, Dactylis 

glomerata, Daucus carota, Erica cinerea, Ulex europaeus), loureirais costeiros (

Rubia peregrina, Festuca rubra, Pulicaria odora), dunas móbiles (Ammophila arenaria, 

Eryngium maritimum, Crucianella maritima) ou matogueiras (Calluna vulgaris,
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Asociación de Desenvolvemento Rural “Mariñas Betanzos” gardou 

historicamente unha íntima relación coa actividade humana. Así, as actividades agrícolas e os 

algunhas zonas as estruturas tradicionais do 

os últimos anos a 

produciu unha intensa transformación do territorio e da súa vexetación, 

mediante a realización de traumáticas concentracións parcelarias, implantacións de masas 

cupación descontrolada do 

pode ser clasificada en tres tipos de 

corredores fluviais, matogueiras, e 

 naturais de maior 

. Estes acollen a gran parte da biodiversidade  

relevante do territorio, mantendo especies exclusivas de gran singularidade bioxeográfica, 

Nestes corredores fluviais existe unha 

interconexión de ambientes acuáticos e terrestres, algo de moita importancia no ciclo vital de 

especies de invertebrados, anfibios ou aves. Entre as principais variedades arbóreas que se 

), freixos (Fraxinus 

), que relacionados 

As matogueiras no ámbito territorial de estudo gardan un gran valor natural debido á ampla 

ións das mesmas, 

incluíndo variedades endémicas e en perigo. A evolución dalgunhas destas matogueiras están 

s durante moito tempo como abono e 

paisaxes. Entre as especies 

E.ciliaris, E. tetralix, E. cinerea, E. 

) ou xestas (Cytisus 

Moitas das zonas ocupadas de forma natural por 

s e pastos para gando ou plantacións 

sucédense diferentes tipoloxías de comunidades que resultan fundamentais 

os valores naturais existentes. Podemos atopar dende a vexetación 

Salicornia ramossisima, Puccinellia maritima, 

Brachypodium pinnatum, Dactylis 

costeiros (Laurus nobilis, 

), dunas móbiles (Ammophila arenaria, 

Calluna vulgaris, Ulex europaeus, 
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Dentro do territorio existen un

recursos ambientais xustificou

a diferentes niveles (internacional, estatal e autonómico)

Natural ou Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais. A continuación amósanse os 

diferentes espazos naturais con algunha figura de protección: 

Táboa

Denominación 

Betanzos-Mandeo 

Costa da Morte 

Costa de Dexo 

Encoro de Abegondo-Cecebre

 

Ademais destas zonas xa declaradas, existen outros espazos naturais que se atopan en proceso 

de aprobación para pasar a formar parte da Rede Natura 2000, 

pretenden ampliar a súa superficie

Táboa

Denominación 

Brañas do Deo 

Esteiro do Río Baxoi 

Serra da Cova da Serpe 

Costa da Morte 

Betanzos-Mandeo 

 

Por outra banda, resulta necesario analizar o sistema de zonificación establecido na Reserva de 

Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”

diferencian polas súas funcións e obxectivos 

exterior de transición. 

A Zona Núcleo ten como fin delimitar a

conservar a diversidade biolóxica, vixiar os ecosistemas menos alterados e realizar 

investigacións e outras actividades pouco perturbadoras

cos lugares actuais e futuros da Rede Natura 2000

definidos con anterioridade. 

As superficies clasificadas dentro da Reserva como 

superficies onde só se poidan desenvolver actividades compatibles cos obxectivos de 

conservación, minimizar os efectos negativos e externos das actividades humanas nas zonas 

núcleo. Funcionan ademais como conexión 

núcleo cos existentes nas zonas de transición. 
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• Espazos naturais 

Dentro do territorio existen unha serie de importantes valores naturais. A conservación destes 

ou a declaración de varias zonas como espazos naturais protexi

(internacional, estatal e autonómico): Rede Natura 2000, Monumento 

ou Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais. A continuación amósanse os 

diferentes espazos naturais con algunha figura de protección:  

Táboa 6. Espazos naturais protexidos 

 Tipoloxía 

LIC, ZEPVN 

LIC, ZEPVN 

LIC, ZEPVN, Monumento Natural 

Cecebre LIC, ZEPVN 

Ademais destas zonas xa declaradas, existen outros espazos naturais que se atopan en proceso 

de aprobación para pasar a formar parte da Rede Natura 2000, e outras xa declaradas que 

a súa superficie. Estas áreas aparecen definidas na Táboa 7.

Táboa 7. Futuros espazos naturais protexidos 

 Tipoloxía 

LIC, ZEPVN 

LIC, ZEPVN 

 LIC, ZEPVN 

Ampliación LIC 

Ampliación LIC 

, resulta necesario analizar o sistema de zonificación establecido na Reserva de 

“Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”. Na mesma, existen tres áreas que se 

cións e obxectivos establecidos: zona núcleo, zona tampón e zona 

úcleo ten como fin delimitar as áreas adicadas á protección a longo prazo, buscando 

a diversidade biolóxica, vixiar os ecosistemas menos alterados e realizar 

ións e outras actividades pouco perturbadoras. Está zona coincide 

cos lugares actuais e futuros da Rede Natura 2000 existentes dentro do territorio e que foron 

 

ficadas dentro da Reserva como Zonas Tampón buscan precisar as 

superficies onde só se poidan desenvolver actividades compatibles cos obxectivos de 

, minimizar os efectos negativos e externos das actividades humanas nas zonas 

núcleo. Funcionan ademais como conexión entre os compoñentes da biodiversidade das zonas 

núcleo cos existentes nas zonas de transición. Para conseguir os obxectivos propostos, as áreas 

o para a mellora de oportunidades de emprego a través da xestión sostible da terra e do territorio 
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. A conservación destes 

spazos naturais protexidos 

Natura 2000, Monumento 

ou Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais. A continuación amósanse os 

Superficie 
(ha) 

864,58 

261,9 

349,96 

493,41 

Ademais destas zonas xa declaradas, existen outros espazos naturais que se atopan en proceso 

e outras xa declaradas que 

7. 

Superficie 
(ha) 

3.385,2 

93,0 

3.106,9 

483,6 

1.792,1 

, resulta necesario analizar o sistema de zonificación establecido na Reserva de 

. Na mesma, existen tres áreas que se 

zona núcleo, zona tampón e zona 

a longo prazo, buscando 

a diversidade biolóxica, vixiar os ecosistemas menos alterados e realizar 

Está zona coincide xeograficamente 

existentes dentro do territorio e que foron 

ampón buscan precisar as 

superficies onde só se poidan desenvolver actividades compatibles cos obxectivos de 

, minimizar os efectos negativos e externos das actividades humanas nas zonas 

entes da biodiversidade das zonas 

Para conseguir os obxectivos propostos, as áreas 
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clasificadas como zona tampón están situadas arredor das zonas núcleo. Ademais tamén foron 

clasificados como zona tampón 

contan con ningunha figura de protección.

Por último, as Zonas de Transición son aquelas superficies onde 

maioría de actividades e usos

poboación, etc.), onde os diferentes axentes implicados deben cooperar e traballar 

conxuntamente na administración e desenvolvemento sostible dos recursos da zona

de transición delimitadas na Reserva abarcan as áreas

Núcleo ou Tampón.  

Figura 8. Zonificación da Reserva de Biosfera

 

4.3. Usos e propiedade 

Para ter un coñecemento da realidade

solo e da estrutura da propiedade, pois son o resultado da interacción dos condicionantes 

ambientais e socioeconómicos dun territorio e da súa evolución ao longo do tempo.

A análise dos usos do solo foi baseado nos datos obtidos do mapa parcelari

do Sistema de Información de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) pertencente ao Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, correspondente ao ano 2008 (Escala 1:2.000). 
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clasificadas como zona tampón están situadas arredor das zonas núcleo. Ademais tamén foron 

clasificados como zona tampón outras zonas con elevados valores ambientais pero que non 

contan con ningunha figura de protección. 

ransición son aquelas superficies onde están permitidas a gran 

maioría de actividades e usos (industriais e comerciais, agrícolas e forestais, asentamentos de 

, onde os diferentes axentes implicados deben cooperar e traballar 

conxuntamente na administración e desenvolvemento sostible dos recursos da zona

de transición delimitadas na Reserva abarcan as áreas que non foron clasificadas como 

Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”

e propiedade da terra  

ecemento da realidade resulta indispensable realizar unha análise do

solo e da estrutura da propiedade, pois son o resultado da interacción dos condicionantes 

ambientais e socioeconómicos dun territorio e da súa evolución ao longo do tempo.

análise dos usos do solo foi baseado nos datos obtidos do mapa parcelario e de coberturas 

do Sistema de Información de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) pertencente ao Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, correspondente ao ano 2008 (Escala 1:2.000). 
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clasificadas como zona tampón están situadas arredor das zonas núcleo. Ademais tamén foron 

outras zonas con elevados valores ambientais pero que non 

n permitidas a gran 

e forestais, asentamentos de 

, onde os diferentes axentes implicados deben cooperar e traballar 

conxuntamente na administración e desenvolvemento sostible dos recursos da zona. As zonas 

que non foron clasificadas como Zonas 

“Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” 

resulta indispensable realizar unha análise dos usos do 

solo e da estrutura da propiedade, pois son o resultado da interacción dos condicionantes 

ambientais e socioeconómicos dun territorio e da súa evolución ao longo do tempo. 

o e de coberturas 

do Sistema de Información de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) pertencente ao Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, correspondente ao ano 2008 (Escala 1:2.000). 
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Aínda que esta información non corresponde directamente co uso,

cartográfica cunha escala adecuada para o estudo de usos dunha maneira detallada. 

O ámbito espacial da Asociación

da superficie ocupada con 42.002 ha. Esta masa forestal

repoboacións con especies de crecemento rápido, como son o eucalipto (

E. nitens) e o piñeiro (Pinus pinaster, P. radiata

pés de carballos (Quercus robur

celtiberica). Estas áreas forestais están situada

con maior pendente e cunhas calidades de solo bastante deficientes. Os vales, terreos de 

menor altitude e con pendentes máis suaves

formados polos uso de pasto arbustivo (22.112 ha,

15,44%) e pasteiros (13.116 ha,

se considera unha zona eminentemente urbana, este uso só ocupa o 6,18

Táboa

Uso 

Correntes e superficies de auga

Viais 

Edificacións 

Forestal 

Froiteiras 

Improdutivos 

Pasto con arborado 

Pasto arbustivo 

Pasteiro 

Terra arable 

Horta 

Viñedo 

Zona concentrada 

Zona urbana 

 

A pesar do desenvolvemento dentro do territorio de numerosas concentracións parcelarias, na 

súa maioría centradas nas zonas agrarias, o tamaño medio da parcela achégase aos 2.070 m

tendo o 97% das mesmas un tamaño menor a 1 ha. 

Esta fragmentación territorial provoca que moitas das áreas rurais con potencial social, 

ambiental e económico non consig

actividades agroforestais teñan uns rendementos reducidos, o que causa un abandono dos 

usos e aproveitamentos e da terra, un despoboamento destas zonas e un aumento do risco de 

incendios forestais.  
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Aínda que esta información non corresponde directamente co uso, resulta a única información 

cunha escala adecuada para o estudo de usos dunha maneira detallada. 

Asociación atópase dominado polo uso forestal, chega

n 42.002 ha. Esta masa forestal está formada na súa maioría por 

repoboacións con especies de crecemento rápido, como son o eucalipto (Eucaliptus globulus

Pinus pinaster, P. radiata), que habitualmente se atopan mesturadas con 

Quercus robur), castiñeiros (Castanea sativa) ou bidueiros (

). Estas áreas forestais están situadas principalmente nas zonas de maior altitude, 

con maior pendente e cunhas calidades de solo bastante deficientes. Os vales, terreos de 

ndentes máis suaves están ocupados por usos agrarios, estando estes 

de pasto arbustivo (22.112 ha, o 19,47%), terras arables (17.531 ha,

15,44%) e pasteiros (13.116 ha, o 11,55%). Cabe sinalar que aínda que o ámbito da 

nsidera unha zona eminentemente urbana, este uso só ocupa o 6,18% do territorio.

Táboa 7. Distribución de usos do solo 

Superficie (ha) % Tamaño medio parcela (m

Correntes e superficies de auga 1336,22 1,18 

4573,57 4,03 

43,93 0,04 

42002,40 36,98 

482,35 0,42 

2355,55 2,07 

2022,35 1,78 

22112,21 19,47 

13116,11 11,55 

17531,19 15,44 

417,46 0,37 

83,47 0,07 

469,83 0,41 

7023,19 6,18 

A pesar do desenvolvemento dentro do territorio de numerosas concentracións parcelarias, na 

maioría centradas nas zonas agrarias, o tamaño medio da parcela achégase aos 2.070 m

tendo o 97% das mesmas un tamaño menor a 1 ha.  

territorial provoca que moitas das áreas rurais con potencial social, 

ambiental e económico non consigan un desenvolvemento axeitado, producindo que as 

actividades agroforestais teñan uns rendementos reducidos, o que causa un abandono dos 

usos e aproveitamentos e da terra, un despoboamento destas zonas e un aumento do risco de 
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resulta a única información 

cunha escala adecuada para o estudo de usos dunha maneira detallada.  

atópase dominado polo uso forestal, chegando case ao 37% 

está formada na súa maioría por 

Eucaliptus globulus, 

), que habitualmente se atopan mesturadas con 

) ou bidueiros (Betula 

principalmente nas zonas de maior altitude, 

con maior pendente e cunhas calidades de solo bastante deficientes. Os vales, terreos de 

están ocupados por usos agrarios, estando estes 

7%), terras arables (17.531 ha, o 

o 11,55%). Cabe sinalar que aínda que o ámbito da Asociación 

% do territorio. 

Tamaño medio parcela (m2) 

8979,96 

2544,41 

121,38 

2130,74 

1360,64 

659,28 

2914,05 

2074,26 

2563,69 

2012,74 

1066,05 

282,38 

4403,32 

2311,48 

A pesar do desenvolvemento dentro do territorio de numerosas concentracións parcelarias, na 

maioría centradas nas zonas agrarias, o tamaño medio da parcela achégase aos 2.070 m
2
, 

territorial provoca que moitas das áreas rurais con potencial social, 

an un desenvolvemento axeitado, producindo que as 

actividades agroforestais teñan uns rendementos reducidos, o que causa un abandono dos 

usos e aproveitamentos e da terra, un despoboamento destas zonas e un aumento do risco de 
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5. ESTUDO DOS USO E APROVEITAMENTOS TRADICIONAIS

O territorio de estudo abarcou historicamente unha serie de usos agroforestais que marcaron 

o desenvolvemento social e económico dos seu habitantes. Entre os aproveitamentos 

tradicionais de maior importancia 

 Horta: Existe unha longa tradición no territorio do cultivo de variedades hortícolas nas 

proximidades das casas, servindo para a produción de alimentos para consumo 

familiar, ou orientado cara a subministración da cidade da Coruña. Entre as prod

con unha maior traxectoria histórica podemos atopar a pataca, a cebola ou o repolo 

entre outros.  

 Lúpulo: A mediados do século XX, este 

fabricación de cervexa, era un dos principais no territorio

o agricultor, aínda que foi decrecendo a partires dos anos 60, deixándose de cultivar a 

partir dos 80.  

 Viño: Cultivo iniciado no final da Idade Media, pero que alcanza 

e difusión durante o século XVIII

de viño chegan á practica totalidade do territorio, entrando en competencia con 

outros aproveitamentos de cereais ou prados.

vide entra en decadencia debido á competencia de outros v

enfermidades e a introdución de variedades comerciais foráneas.  

 Froiteiras: Durante a Idade Media adaptáronse técnicas para o cultivo de especies 

naturais, como o castiñeiro, que significaron unha gran fonte de recursos para á 

poboación rural. Ademais introducíronse outras especies como as maceiras, as 

pereiras ou as nogueiras, q

 Cereais: O cultivo do trigo e outros cereais

con anterioridade á Idade Media. Aínda que foi o millo, introducido no século XVII, o 

que marcou a expansión, intensificación 

aproveitamento cerealeiro. 
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DOS USO E APROVEITAMENTOS TRADICIONAIS 

ritorio de estudo abarcou historicamente unha serie de usos agroforestais que marcaron 

o desenvolvemento social e económico dos seu habitantes. Entre os aproveitamentos 

tradicionais de maior importancia sobresaen: 

Existe unha longa tradición no territorio do cultivo de variedades hortícolas nas 

proximidades das casas, servindo para a produción de alimentos para consumo 

familiar, ou orientado cara a subministración da cidade da Coruña. Entre as prod

con unha maior traxectoria histórica podemos atopar a pataca, a cebola ou o repolo 

A mediados do século XX, este cultivo empregado principalmente para a 

fabricación de cervexa, era un dos principais no territorio, con gran rendi

o agricultor, aínda que foi decrecendo a partires dos anos 60, deixándose de cultivar a 

Cultivo iniciado no final da Idade Media, pero que alcanza a súa maior extensión 

e difusión durante o século XVIII. Nesta época as terras empregadas para 

de viño chegan á practica totalidade do territorio, entrando en competencia con 

outros aproveitamentos de cereais ou prados. Durante o século XIX e XX, o cultivo da 

vide entra en decadencia debido á competencia de outros viños, a afección de 

enfermidades e a introdución de variedades comerciais foráneas.   

Durante a Idade Media adaptáronse técnicas para o cultivo de especies 

naturais, como o castiñeiro, que significaron unha gran fonte de recursos para á 

poboación rural. Ademais introducíronse outras especies como as maceiras, as 

pereiras ou as nogueiras, que aportaban madeira, froitos e leñas.  

O cultivo do trigo e outros cereais como o centeo, xa era habitual 

con anterioridade á Idade Media. Aínda que foi o millo, introducido no século XVII, o 

que marcou a expansión, intensificación e explotación dos terreos para o seu 

aproveitamento cerealeiro.  
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ritorio de estudo abarcou historicamente unha serie de usos agroforestais que marcaron 

o desenvolvemento social e económico dos seu habitantes. Entre os aproveitamentos 

Existe unha longa tradición no territorio do cultivo de variedades hortícolas nas 

proximidades das casas, servindo para a produción de alimentos para consumo 

familiar, ou orientado cara a subministración da cidade da Coruña. Entre as produtos 

con unha maior traxectoria histórica podemos atopar a pataca, a cebola ou o repolo 

cultivo empregado principalmente para a 

, con gran rendibilidade para 

o agricultor, aínda que foi decrecendo a partires dos anos 60, deixándose de cultivar a 

súa maior extensión 

erras empregadas para a produción 

de viño chegan á practica totalidade do territorio, entrando en competencia con 

Durante o século XIX e XX, o cultivo da 

iños, a afección de 

Durante a Idade Media adaptáronse técnicas para o cultivo de especies 

naturais, como o castiñeiro, que significaron unha gran fonte de recursos para á 

poboación rural. Ademais introducíronse outras especies como as maceiras, as 

habitual no territorio 

con anterioridade á Idade Media. Aínda que foi o millo, introducido no século XVII, o 

e explotación dos terreos para o seu 
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6. AVALIACIÓN DA APTITUDE DOS USOS TRADICIONAIS E POTENCIAIS

Para a realización da avaliación das aptitudes dos usos 

Axuda á Decisión Espacial par

Rivera I., na súa tese doutoral (Sant

do Territorio pertencente ao D

Santiago de Compostela.  

Esta ferramenta resulta útil, fiable e práctica, xa que se basea nunha metodoloxía cuantitativa 

que reduce a subxectividade na toma de decisións, cun proceso sistemático pero

integración deste modelo nun Sistema de Información Xeográfico (SIX) permite a obtención de 

mapas de aptitude de usos espacialmente explícitos, que só 

datos axeitados. Este sistema emprega como SIX o software gra

implementado coa librería de algoritmos de análise xeoespacial SEXTANTE ®.

Para este estudo empregaremos a primeiro bloque do sistema RULES, que se centra na 

avaliación das terras obxectivo de análise. 

valorización e cuantificación da aptitude da área de estudo para os distintos usos do solo, 

entendendo por aptitude a adaptabilidade dun tipo determinado de terras par un uso 

definido. 

O resultado permite identificar as potencialidades intrínsecas

de aptitude que amosan as zonas máis adecuadas para cada tipo de utilización do solo. Estes 

mapas representan o grado de aptitude das distintas zonas mediante valores numéricos 

continuos, para poder utilizalos como informaci

das terras.  

6.1.     Definición dos usos do solo

Para a identificación dos usos agroforestais tomáronse como base os diferentes 

traballos que se citan a continuación:

 Estudio das orientacións técnico 

segundo o Censo Agrario 1999.

 Censo Agrario 2009

 Aproveitamentos da terra existentes na comarca segundo as Estatísticas Agrarias 

do SITGA (Sistema de Información Territorial de Galicia) para o ano 2009.

 Coberturas e aproveitamentos do mapa de usos do SITGA, implementado nun SIX, 

para o ano 2003. 

 Mapa parcelario e de coberturas do SIGPAC (Sistema de Información de Parcelas 

Agrícolas) para o ano 2008.

 Artigos e publicacións do Centro de Investigacións Agrarias de Ma
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Para a realización da avaliación das aptitudes dos usos do territorio empregarase o Sistema de 

Axuda á Decisión Espacial para a Planificación do Solo Rural (RULES), deseñado por Santé 

na súa tese doutoral (Santé, 2005), dentro do Grupo de Investigación do Laboratori

do Territorio pertencente ao Departamento de Enxeñería Agroforestal da Universidade de 

Esta ferramenta resulta útil, fiable e práctica, xa que se basea nunha metodoloxía cuantitativa 

que reduce a subxectividade na toma de decisións, cun proceso sistemático pero

integración deste modelo nun Sistema de Información Xeográfico (SIX) permite a obtención de 

mapas de aptitude de usos espacialmente explícitos, que só dependen da dispoñibilidade de 

Este sistema emprega como SIX o software gratuíto GvSIG 1.1.2®, 

de algoritmos de análise xeoespacial SEXTANTE ®. 

empregaremos a primeiro bloque do sistema RULES, que se centra na 

avaliación das terras obxectivo de análise. En concreto, o obxectivo deste mó

valorización e cuantificación da aptitude da área de estudo para os distintos usos do solo, 

entendendo por aptitude a adaptabilidade dun tipo determinado de terras par un uso 

O resultado permite identificar as potencialidades intrínsecas do territorio e producir mapas 

de aptitude que amosan as zonas máis adecuadas para cada tipo de utilización do solo. Estes 

mapas representan o grado de aptitude das distintas zonas mediante valores numéricos 

continuos, para poder utilizalos como información dispoñible para os propietarios e usuarios 

Definición dos usos do solo 

Para a identificación dos usos agroforestais tomáronse como base os diferentes 

traballos que se citan a continuación: 

Estudio das orientacións técnico económicas (OTEs) das explotacións agrarias 

segundo o Censo Agrario 1999. 

Censo Agrario 2009 

Aproveitamentos da terra existentes na comarca segundo as Estatísticas Agrarias 

do SITGA (Sistema de Información Territorial de Galicia) para o ano 2009.

s e aproveitamentos do mapa de usos do SITGA, implementado nun SIX, 

 

Mapa parcelario e de coberturas do SIGPAC (Sistema de Información de Parcelas 

Agrícolas) para o ano 2008. 

Artigos e publicacións do Centro de Investigacións Agrarias de Ma

o para a mellora de oportunidades de emprego a través da xestión sostible da terra e do territorio 

“Mariñas-Betanzos”        

 

o territorio empregarase o Sistema de 

a a Planificación do Solo Rural (RULES), deseñado por Santé 

nvestigación do Laboratorio 

epartamento de Enxeñería Agroforestal da Universidade de 

Esta ferramenta resulta útil, fiable e práctica, xa que se basea nunha metodoloxía cuantitativa 

que reduce a subxectividade na toma de decisións, cun proceso sistemático pero flexible. A 

integración deste modelo nun Sistema de Información Xeográfico (SIX) permite a obtención de 

da dispoñibilidade de 

tuíto GvSIG 1.1.2®, 

 

empregaremos a primeiro bloque do sistema RULES, que se centra na 

En concreto, o obxectivo deste módulo é a 

valorización e cuantificación da aptitude da área de estudo para os distintos usos do solo, 

entendendo por aptitude a adaptabilidade dun tipo determinado de terras par un uso 

do territorio e producir mapas 

de aptitude que amosan as zonas máis adecuadas para cada tipo de utilización do solo. Estes 

mapas representan o grado de aptitude das distintas zonas mediante valores numéricos 

ón dispoñible para os propietarios e usuarios 

Para a identificación dos usos agroforestais tomáronse como base os diferentes estudos e 

económicas (OTEs) das explotacións agrarias 

Aproveitamentos da terra existentes na comarca segundo as Estatísticas Agrarias 

do SITGA (Sistema de Información Territorial de Galicia) para o ano 2009. 

s e aproveitamentos do mapa de usos do SITGA, implementado nun SIX, 

Mapa parcelario e de coberturas do SIGPAC (Sistema de Información de Parcelas 

Artigos e publicacións do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM). 
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 Guías técnicas de cultivos do Proxecto de Cooperación Interterritorial Nuevos 

Horizontes. 

 Aplicación das novas tecnoloxías ao proceso do desenvolvemento rural na área 

delimitada polo calificativo “Viño da Terra de Betanzos” e concellos limí

 Propuesta de Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. 

Asociación de Desenvolvemento Rural “Mariñas

Ademais, tívose en conta que os usos cumpriran as seguintes condicións: presentar un grado 

de adaptación variable nas distintas zonas da área a avaliar, de tal modo que a avaliación da 

aptitude da terra reflexe distintos grados de adecuación ó uso, ser un uso importante na 

comarca, e dispoñer de información sobre os seus requirimentos (Boixadera e Porta, 1991).  

Os usos presentes nos anteriores traballos con maior importancia consideráronse 

individualmente, mentres que aqueles menos representativos ou con requirimentos similares 

agrupáronse en categorías. 

Finalmente os usos agroforestais considerados para a posterio

son os seguintes: 

 Millo e cereais 

Inclúe o millo cuxo destino principal é o consumo animal de gran e aquel recollido para 

consumo en verde como cultivo forraxeiro. Existen numerosas variedades galegas que se 

investigan dende o CIAM e que poden resultar interesantes para a zona.  

Outro dos cultivos que abarca esta clase de uso son os cereais, como o

avea para a produción de gran, 

ademais existe un interese crecente para a elaboración de pan

cultivos forraxeiros que corresponden ás praderías artificiais, 

por raigrás italiano, raigrás inglés, raigrás hí

Tamén resultan de interese o triticale asociado co chícharo ou a vicia, que está dando boas 

producións nas investigacións que se levaron a cabo polo CIAM.

 Horta 

Esta clase de uso abranguería tanto a horta ao aire libre como a horta cu

A horta ao aire libre contería 

carácter hortícola e se obteñen tanto de cultivo hortícola ou

comprender os cultivos de pemento, cebola, grelo

No que se refire a horta baixo cuberta, estaría formada

consumo humano pero que se cultivan baixo invernadoiro para protexer as 

producidas das condicións climatolóxicas

terían potencialidade a leituga, o pemento, o tomate ou a fresa, entre outros cultivos. 
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Guías técnicas de cultivos do Proxecto de Cooperación Interterritorial Nuevos 

Aplicación das novas tecnoloxías ao proceso do desenvolvemento rural na área 

delimitada polo calificativo “Viño da Terra de Betanzos” e concellos limí

Propuesta de Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. 

Asociación de Desenvolvemento Rural “Mariñas-Betanzos”(2012)

Ademais, tívose en conta que os usos cumpriran as seguintes condicións: presentar un grado 

e nas distintas zonas da área a avaliar, de tal modo que a avaliación da 

distintos grados de adecuación ó uso, ser un uso importante na 

comarca, e dispoñer de información sobre os seus requirimentos (Boixadera e Porta, 1991).  

usos presentes nos anteriores traballos con maior importancia consideráronse 

individualmente, mentres que aqueles menos representativos ou con requirimentos similares 

Finalmente os usos agroforestais considerados para a posterior avaliación da 

nclúe o millo cuxo destino principal é o consumo animal de gran e aquel recollido para 

consumo en verde como cultivo forraxeiro. Existen numerosas variedades galegas que se 

nde o CIAM e que poden resultar interesantes para a zona.   

Outro dos cultivos que abarca esta clase de uso son os cereais, como o trigo, cebada, centeo e 

avea para a produción de gran, que son os principais que se cultivan na zona, e nos que 

terese crecente para a elaboración de pan. Están incluídos tamén os 

cultivos forraxeiros que corresponden ás praderías artificiais, constituídas na 

iano, raigrás inglés, raigrás híbrido, dactilo, festuca, trevo violeta e trevo branco. 

Tamén resultan de interese o triticale asociado co chícharo ou a vicia, que está dando boas 

producións nas investigacións que se levaron a cabo polo CIAM. 

Esta clase de uso abranguería tanto a horta ao aire libre como a horta cultivada baixo cuberta. 

A horta ao aire libre contería aquelas especies que se destinan ao consumo humano cun 

carácter hortícola e se obteñen tanto de cultivo hortícola ou en terreo de labor

comprender os cultivos de pemento, cebola, grelo, pataca ou repolo entre outros. 

No que se refire a horta baixo cuberta, estaría formada polas especies que tamén se destinan a

consumo humano pero que se cultivan baixo invernadoiro para protexer as 

climatolóxicas adversas. Na zona de estudo xa se aproveitan ou 

terían potencialidade a leituga, o pemento, o tomate ou a fresa, entre outros cultivos. 
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“Mariñas-Betanzos”        

Guías técnicas de cultivos do Proxecto de Cooperación Interterritorial Nuevos 

Aplicación das novas tecnoloxías ao proceso do desenvolvemento rural na área 

delimitada polo calificativo “Viño da Terra de Betanzos” e concellos limítrofes.  

Propuesta de Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. 

.  

Ademais, tívose en conta que os usos cumpriran as seguintes condicións: presentar un grado 

e nas distintas zonas da área a avaliar, de tal modo que a avaliación da 

distintos grados de adecuación ó uso, ser un uso importante na 

comarca, e dispoñer de información sobre os seus requirimentos (Boixadera e Porta, 1991).   

usos presentes nos anteriores traballos con maior importancia consideráronse 

individualmente, mentres que aqueles menos representativos ou con requirimentos similares 

r avaliación da aptitude da terra, 

nclúe o millo cuxo destino principal é o consumo animal de gran e aquel recollido para 

consumo en verde como cultivo forraxeiro. Existen numerosas variedades galegas que se 

trigo, cebada, centeo e 

son os principais que se cultivan na zona, e nos que 

Están incluídos tamén os 

constituídas na área de estudo 

oleta e trevo branco. 

Tamén resultan de interese o triticale asociado co chícharo ou a vicia, que está dando boas 

ltivada baixo cuberta. 

aquelas especies que se destinan ao consumo humano cun 

en terreo de labor. Podería 

ou repolo entre outros.  

species que tamén se destinan a 

consumo humano pero que se cultivan baixo invernadoiro para protexer as variedades 

xa se aproveitan ou 

terían potencialidade a leituga, o pemento, o tomate ou a fresa, entre outros cultivos.  
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Tanto a produción de horta ao aire libre

variedades locais e cunha comercial

curtos.  

 Froiteiras 

Dentro deste grupo inclúense as froiteiras de porte arbóreo como a 

pereira, nogueira ou o castiñeiro. As dúas primeiras contan xa cun cultivo tradicional 

contrastado na zona e o castiñeiro podería ter un importante potencial.

tamén se engloba o cultivo de pequenos froitos como as amoras, os arandos, as framboesas ou 

as grosellas.  

Ademais destas froiteiras decidiuse incluír o lúpulo nesta tipoloxía de uso.

existe unha cooperativa que está recuperando o seu cultivo e que ten unhas perspectivas de 

expansión a medio prazo, con grandes posibilidades. 

 Viñedo 

Nesta categoría considérase o viñedo tradicional, 

Branco Lexítimo e Agudelo (brancas) e 

da Indicación Xeográfica Protexida “Viño da Terra de Betanzos”

Esta denominación abrangue os concellos de Bergondo, Betanzos, Coirós, Miño e Paderne, 

de algunhas parroquias de Abegondo, Oza dos Ríos e Sada. O resto do territorio poderá 

producir da mesma maneira, aínda que non poderá comercializar con esta denominaci

 Prados e pastizais

Abarca esta clase tanto aqueles pastos naturais densos e húmidos, sempre verdes, como os 

pastos de “dente” en explotación extensiva, constituído por gramíneas dominantes bastas. 

 Eucalipto 

Inclúense as especies Eucalyptus globulus

territorial da Asociación  e cunha alta produtividade. 

 Coníferas 

Comprenden entre outras as especies

 Frondosas caducifolia

As especies principais son Quercus robur

terían interese como o carballo  americano, a nogueira ou o bidueiro.

Cada un destes tipos de utilización da terra caracterizáronse a través dunha serie de atributos: 

produto, orientación comercial, nivel tecnolóx

cultivo, produción media, intensidade de capital, intensidade de man de obra, coñecementos 

técnicos e actitudes dos usuarios da terra, impacto ambiental e insumos. 
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rodución de horta ao aire libre como baixo cuberta, estaría orientada a un cultivo de 

comercialización comarcal, ca posibilidade de realizala

Dentro deste grupo inclúense as froiteiras de porte arbóreo como a maceira, a cerdeira

o castiñeiro. As dúas primeiras contan xa cun cultivo tradicional 

contrastado na zona e o castiñeiro podería ter un importante potencial. Dentro desta clase 

tamén se engloba o cultivo de pequenos froitos como as amoras, os arandos, as framboesas ou 

Ademais destas froiteiras decidiuse incluír o lúpulo nesta tipoloxía de uso.

existe unha cooperativa que está recuperando o seu cultivo e que ten unhas perspectivas de 

expansión a medio prazo, con grandes posibilidades.  

considérase o viñedo tradicional, principalmente as variedades de

gudelo (brancas) e Mencía, Brancellao e Merenzao (tintas)

da Indicación Xeográfica Protexida “Viño da Terra de Betanzos”.  

Esta denominación abrangue os concellos de Bergondo, Betanzos, Coirós, Miño e Paderne, 

de algunhas parroquias de Abegondo, Oza dos Ríos e Sada. O resto do territorio poderá 

producir da mesma maneira, aínda que non poderá comercializar con esta denominaci

Prados e pastizais 

tanto aqueles pastos naturais densos e húmidos, sempre verdes, como os 

en explotación extensiva, constituído por gramíneas dominantes bastas. 

Eucalyptus globulus e Eucalyptus nitens, moi presentes en todo o ámbito 

e cunha alta produtividade.  

omprenden entre outras as especies o Pinus pinaster e Pinus radiata. 

Frondosas caducifolias 

Quercus robur e Castanea sativa, aínda que existen outras que 

terían interese como o carballo  americano, a nogueira ou o bidueiro. 

ada un destes tipos de utilización da terra caracterizáronse a través dunha serie de atributos: 

produto, orientación comercial, nivel tecnolóxico, infraestruturas requiridas, prácticas de 

cultivo, produción media, intensidade de capital, intensidade de man de obra, coñecementos 

técnicos e actitudes dos usuarios da terra, impacto ambiental e insumos.   
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berta, estaría orientada a un cultivo de 

realizala en circuítos 

maceira, a cerdeira, 

o castiñeiro. As dúas primeiras contan xa cun cultivo tradicional 

Dentro desta clase 

tamén se engloba o cultivo de pequenos froitos como as amoras, os arandos, as framboesas ou 

Ademais destas froiteiras decidiuse incluír o lúpulo nesta tipoloxía de uso. Na actualidade 

existe unha cooperativa que está recuperando o seu cultivo e que ten unhas perspectivas de 

as variedades de Godelllo, 

erenzao (tintas) incluídas dentro 

Esta denominación abrangue os concellos de Bergondo, Betanzos, Coirós, Miño e Paderne, e 

de algunhas parroquias de Abegondo, Oza dos Ríos e Sada. O resto do territorio poderá 

producir da mesma maneira, aínda que non poderá comercializar con esta denominación.  

tanto aqueles pastos naturais densos e húmidos, sempre verdes, como os 

en explotación extensiva, constituído por gramíneas dominantes bastas.  

, moi presentes en todo o ámbito 

aínda que existen outras que 

ada un destes tipos de utilización da terra caracterizáronse a través dunha serie de atributos: 

ico, infraestruturas requiridas, prácticas de 

cultivo, produción media, intensidade de capital, intensidade de man de obra, coñecementos 
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Estes coeficientes proveñen do “Estudio de o

Comunidade Autónoma de Galicia” (LaboraTe

sobre os diferentes cultivos. 

Considerase unha gran oportunidade para as producións agrarias do territorio, que estas sex

realizadas seguindo a normativa da agricultura ecolóxica. Está, pode constituír un método 

diferenciador da calidade dos produtos, cumprindo coa conservación e respecto polo medio 

ambiente. 

6.2. Definición das unidades cartográficas de avaliación

A utilización do SIX permite o emprego das celas dun mapa ráster como unidades cartográficas 

básicas, aproveitando a elevada resolución dos datos. 

Utilizouse para a análise espacial

saída da cartografía producida foi de 50 x 50m para unha mellor comprensión da mesma

6.3. Descrición das

Cada tipo de utilización da terra esixirá diferentes condicións agronómicas, ambientais, 

socieconómicas e de manexo par

Tradicionalmente, a análise de aptitude da terra realizouse exclusivamente sobre a base de 

factores agronómicos, sen embargo, na actualidade, os factores s

demográficos ou instituciona

zona para un determinado uso do solo.

Entre os requirimentos inicialmente identificados para unha caracterización óptima dos usos, 

seleccionáronse aqueles cuxa avaliación é posible coa informació

as variables finalmente seleccionadas e agrupadas segundo os requirimentos 

usos, de manexo e ambientais, son os seguintes:

 Factores agronómicos

• Pendentes (SITGA, 2003)

Resulta un dos maiores condicionantes á 

hora de realizar labores no terreo. A 

valoración será moi diferente en función 

da actividade que se considere, os 

intervalos máis baixos son aptos para a 

maioría dos usos, en cambio os 

intervalos altos terán máis potencial 

para arborado e praderías ou past
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Estes coeficientes proveñen do “Estudio de ordenación produtiva agraria en 17 comarcas da 

Comunidade Autónoma de Galicia” (LaboraTe-Eido Galicia, 2003) e de bibliografía revisada 

 

Considerase unha gran oportunidade para as producións agrarias do territorio, que estas sex

realizadas seguindo a normativa da agricultura ecolóxica. Está, pode constituír un método 

diferenciador da calidade dos produtos, cumprindo coa conservación e respecto polo medio 

Definición das unidades cartográficas de avaliación 

A utilización do SIX permite o emprego das celas dun mapa ráster como unidades cartográficas 

básicas, aproveitando a elevada resolución dos datos.  

análise espacial un tamaño de cela de 10 x 10 m, aínda que o tamaño de 

cartografía producida foi de 50 x 50m para unha mellor comprensión da mesma

Descrición das calidades da terra e factores de avaliación 

Cada tipo de utilización da terra esixirá diferentes condicións agronómicas, ambientais, 

socieconómicas e de manexo para unha explotación sostible e economicamente viable.  

Tradicionalmente, a análise de aptitude da terra realizouse exclusivamente sobre a base de 

factores agronómicos, sen embargo, na actualidade, os factores s

institucionais son os que condicionan en maior medida a adecuación dunha 

zona para un determinado uso do solo. 

Entre os requirimentos inicialmente identificados para unha caracterización óptima dos usos, 

seleccionáronse aqueles cuxa avaliación é posible coa información actualmente dispoñible. Así, 

as variables finalmente seleccionadas e agrupadas segundo os requirimentos 

usos, de manexo e ambientais, son os seguintes: 

Factores agronómicos 

Pendentes (SITGA, 2003) 

Resulta un dos maiores condicionantes á 

hora de realizar labores no terreo. A 

valoración será moi diferente en función 

da actividade que se considere, os 

intervalos máis baixos son aptos para a 

maioría dos usos, en cambio os 

intervalos altos terán máis potencial 

ou pastizais. 

o para a mellora de oportunidades de emprego a través da xestión sostible da terra e do territorio 

“Mariñas-Betanzos”        

rdenación produtiva agraria en 17 comarcas da 

, 2003) e de bibliografía revisada 

Considerase unha gran oportunidade para as producións agrarias do territorio, que estas sexan 

realizadas seguindo a normativa da agricultura ecolóxica. Está, pode constituír un método 

diferenciador da calidade dos produtos, cumprindo coa conservación e respecto polo medio 

A utilización do SIX permite o emprego das celas dun mapa ráster como unidades cartográficas 

, aínda que o tamaño de 

cartografía producida foi de 50 x 50m para unha mellor comprensión da mesma. 

alidades da terra e factores de avaliación  

Cada tipo de utilización da terra esixirá diferentes condicións agronómicas, ambientais, 

a unha explotación sostible e economicamente viable.  

Tradicionalmente, a análise de aptitude da terra realizouse exclusivamente sobre a base de 

factores agronómicos, sen embargo, na actualidade, os factores sociais, políticos, 

son os que condicionan en maior medida a adecuación dunha 

Entre os requirimentos inicialmente identificados para unha caracterización óptima dos usos, 

n actualmente dispoñible. Así, 

as variables finalmente seleccionadas e agrupadas segundo os requirimentos agronómicos dos 
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• Orientacións (SITGA, 2003)

Condiciona a cantidade de radiación que 

chega ao terreo, así as zonas con 

orientación norte presentan maiores 

problemas de xeadas, mentres que a 

exposición sur suaviza o efecto destas, 

determinando tanto ós cultivos 

asentamentos humanos. As áreas que 

teñan algunha compoñente norte son 

fortemente desvalorizadas no presente 

traballo, para un aproveitamento 

agrícola.  

 

• Altitudes (SITGA, 2003)

As cotas presentes na área de 

son moi diversas, así as zonas b

terán maior aptitude para a maioría dos 

usos, mentres que as zonas altas serán 

aptas sobre todo para usos forestais ou 

de pasto. 

 

 

 

 

• Aptitude para a mecanización

Segundo a clase de capacidade 

produtiva que teña cada solo 

D, d, E, e, F e G) será máis ou menos 

apto para os usos propostos. 
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Orientacións (SITGA, 2003) 

Condiciona a cantidade de radiación que 

chega ao terreo, así as zonas con 

orientación norte presentan maiores 

problemas de xeadas, mentres que a 

exposición sur suaviza o efecto destas, 

determinando tanto ós cultivos coma os 

As áreas que 

teñan algunha compoñente norte son 

fortemente desvalorizadas no presente 

traballo, para un aproveitamento 

Altitudes (SITGA, 2003) 

As cotas presentes na área de estudo 

son moi diversas, así as zonas baixas 

terán maior aptitude para a maioría dos 

zonas altas serán 

aptas sobre todo para usos forestais ou 

Aptitude para a mecanización  (Díaz-Fierros e Gil, 1984) 

Segundo a clase de capacidade 

produtiva que teña cada solo (A, B, C, c, 

, F e G) será máis ou menos 

para os usos propostos.  
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• Xeoloxía 

A maioría dos materiais xeolóxicos d

territorio clasifícanse entre 

básicas e esquistos pobres en cuarzo e 

materiais graníticos. Dependendo

categoría específica pertenzan dentro 

destes grupos, a capacidade agraria e 

forestal variará en gran medida.

 

 

 

 Factores de manexo

• Proximidade a núcleos de poboación

Co fin de promover os usos que 

precisan maior man de obra a menor 

distancia dos núcleos, e para crear áreas 

libres de biomasa nas proximidades das 

edificacións, as parcelas máis próximas 

aos núcleos rurais serán máis aptas para 

usos agrarios e, as que se atopen máis 

lonxe, terán unha aptitude maior para 

os usos forestais.   

 

 

• Área de interese das explotación gandeiras 

Realizouse unha clasificación a nivel 

concello segundo o número de 

unidades de gando por superficie  

(UG/km
2
) baseándose nos datos do 

Censo Agrario 2009. Así, os concellos 

con maior UG/km
2
 terán unha maior 

aptitude en canto aos usos forraxeiros 

(millo e cereais, prados e pastizais

dándolle unha maior orientación 

forraxeira ás parcelas que aproveitan as 

explotacións e poidan desenvolver unha 

maior eficiencia no seu traballo diario. 
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 (SITGA, 2003) 

dos materiais xeolóxicos do 

clasifícanse entre rochas 

básicas e esquistos pobres en cuarzo e 

. Dependendo a que 

categoría específica pertenzan dentro 

idade agraria e 

en gran medida. 

de manexo 

Proximidade a núcleos de poboación (SIGPAC, 2008) 

Co fin de promover os usos que 

precisan maior man de obra a menor 

distancia dos núcleos, e para crear áreas 

nas proximidades das 

edificacións, as parcelas máis próximas 

s núcleos rurais serán máis aptas para 

usos agrarios e, as que se atopen máis 

lonxe, terán unha aptitude maior para 

Área de interese das explotación gandeiras (Censo Agrario, 2009)

Realizouse unha clasificación a nivel 

concello segundo o número de 

unidades de gando por superficie  

) baseándose nos datos do 

. Así, os concellos 

terán unha maior 

os usos forraxeiros 

(millo e cereais, prados e pastizais), 

dándolle unha maior orientación 

parcelas que aproveitan as 

desenvolver unha 

traballo diario.  
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(Censo Agrario, 2009) 
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• Tamaño das parcelas (SIGPAC, 2008)

As parcelas catastrais con maior tamaño 

terán unha aptitude maior para tódolos 

cultivos xa que facilitan a mecanización 

e o aproveitamento. Para unha mellor 

facilidade de análise, os resultados 

foron avaliados a nivel de parroquia. 

 

 

 

 

• Ámtito territorial

Debido a que non todo o ámbito 

territorial da Asociación se atopa dentro 

da denominación “Viño da Terra de 

Betanzos”, decidiuse potenciar as zonas 

incluídas na actualidade, cun aumento 

na aptitude que estas teñen no que se 

refire ao uso de viñedo. 

 

 

 

 Factores de manexo

• Uso actual do solo (

O uso actual do solo influirá na aptitude 

do mesmo para un posible tipo de 

utilización da terra, debido 

de transformación derivados de 

calquera cambio de uso do solo e a que 

as terras tradicionalmente dedicadas a 

uso agrícola, son normalmente as máis 

adecuadas para o mesmo. 
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Tamaño das parcelas (SIGPAC, 2008) 

As parcelas catastrais con maior tamaño 

terán unha aptitude maior para tódolos 

cultivos xa que facilitan a mecanización 

Para unha mellor 

facilidade de análise, os resultados 

parroquia.  

Ámtito territorial da denominación “Viño da Terra de Betanzos” 

Debido a que non todo o ámbito 

se atopa dentro 

da denominación “Viño da Terra de 

Betanzos”, decidiuse potenciar as zonas 

un aumento 

na aptitude que estas teñen no que se 

de manexo 

Uso actual do solo (SITGA, 2003) 

O uso actual do solo influirá na aptitude 

do mesmo para un posible tipo de 

utilización da terra, debido aos custes 

transformación derivados de 

calquera cambio de uso do solo e a que 

as terras tradicionalmente dedicadas a 

uso agrícola, son normalmente as máis 

o para a mellora de oportunidades de emprego a través da xestión sostible da terra e do territorio 
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da denominación “Viño da Terra de Betanzos”  
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• Mapa forestal (Mapa Forestal España III, 2003)

Os usos do mapa forestal de España 

reclasificáronse en: agrícola, 

matogueira, produtor rápido, produtor 

lento e protector. Este factor só inflúe 

nos usos forestais propostos. 

 

 

 

 

• Espazos naturais

Os espazos clasificados dentro da 

Reserva de Biosfera como Zona Núcleo, 

só terán aptitude para os usos de 

conservación: frondosas caducifolias ou 

prados e pastizais. As áreas clasificadas 

como Zona Tampón terán maior 

interese para cultivos menos intensivos, 

e nas Zonas de Transición 

realizar a totalidade dos usos propostos

 

  

• 

Para promover unha conservación e 

protección dos recursos hídricos que 

existen no área de estudo, búscase 

incentivar os usos menos intensivos e 

ambientalmente máis interesantes 

(frondosas caducifolias e prados e 

pastizais) nas proximidades dos ríos.
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Mapa forestal (Mapa Forestal España III, 2003) 

Os usos do mapa forestal de España 

reclasificáronse en: agrícola, 

matogueira, produtor rápido, produtor 

Este factor só inflúe 

nos usos forestais propostos.  

Espazos naturais (Mapa Forestal España III, 2003) 

Os espazos clasificados dentro da 

ona Núcleo, 

de para os usos de 

frondosas caducifolias ou 

As áreas clasificadas 

como Zona Tampón terán maior 

cultivos menos intensivos, 

 poderanse 

dos usos propostos.  

 Zona de protección de augas  

promover unha conservación e 

protección dos recursos hídricos que 

área de estudo, búscase 

os usos menos intensivos e 

ambientalmente máis interesantes 

(frondosas caducifolias e prados e 

pastizais) nas proximidades dos ríos. 

o para a mellora de oportunidades de emprego a través da xestión sostible da terra e do territorio 

“Mariñas-Betanzos”        
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Cada un destes factores foron introducidos como unha capa independente no sistema como 

coberturas ráster. A maior parte

6.4. Restricións legais

A mellora xenética e a capacidade de 

que actualmente os factores máis restritivos para a implantación dun cultivo ou 

aproveitamento sexan de carácter social, económico ou político. Desta maneira, antes de 

comezar a análise de aptitude de usos é preciso realizar unha serie de restricións, dependendo 

do uso, debidas ao marco legal existente na área de 

Despois de realizar un estudo

dos diferentes usos, decidiuse eliminar as superficies ocupadas polas seguintes proteccións:

 Lei de montes de Galicia

crecemento rápido

 Zonificación da Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”. 

Restrición da Zona Núcleo para os usos intensivos. 

 Usos actual do solo segundo o 

núcleos de poboación, praias, dunas e areais, rochedos costeiros e urbanizacións.

Dependendo do uso analizado, deberanse restrinxir máis ou menos superficies. Desta maneira 

agrupamos os usos segundo as restricións 

froiteiras, prados e pastizais

coníferas). Desta maneira obtéñense mapas de restricións

6.5. Método empregado

Das tres técnicas propostas polo RULES para a avaliación de terra

punto ideal, xa que é o que presenta unha distribución máis equitativa da superficie (Santé e 

Crecente, 2005). Este método resulta unha das técnica

operativa (Barredo, 1996), e basease no cálculo da distancia de cada alternativa (cela) ó punto 

ideal. 

O primeiro paso para a realización da análise foi a normalización dos factores de avaliación, de 

modo que un valor de 0 representa a mínima aptitu

continuación asignouse un peso a cada factor de avaliación, aplicando o proce

analítica (AHP). Este método implica a comparación de pares de factores nunha matriz. O AHP 

proporciona un método matemático para tr

factores nun peso numérico para cada factor. 

Para o cálculo da distancia ó punto ideal empregouse como parámetro métrico 

euclidiana), xa que este permite obter mapas de aptitude intermedios, 

situación con compensación parcial entre criterios, cun grado de risco intermedio (Santé, 

2005). 
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Cada un destes factores foron introducidos como unha capa independente no sistema como 

arte desta información atopábase dispoñible en formato 

Restricións legais 

A mellora xenética e a capacidade de transformar as condicións naturais dos s

os factores máis restritivos para a implantación dun cultivo ou 

aproveitamento sexan de carácter social, económico ou político. Desta maneira, antes de 

comezar a análise de aptitude de usos é preciso realizar unha serie de restricións, dependendo 

o marco legal existente na área de estudo. 

estudo da lexislación sectorial vixente que podería afectar a localización 

dos diferentes usos, decidiuse eliminar as superficies ocupadas polas seguintes proteccións:

es de Galicia (30 metros arredor das edificacións para usos forestais 

crecemento rápido). 

Zonificación da Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”. 

Restrición da Zona Núcleo para os usos intensivos.  

Usos actual do solo segundo o SITGA: encoro e ríos, lagoas, marismas, minas, 

núcleos de poboación, praias, dunas e areais, rochedos costeiros e urbanizacións.

Dependendo do uso analizado, deberanse restrinxir máis ou menos superficies. Desta maneira 

agrupamos os usos segundo as restricións que sufre en: agrarios (millo e cereais, 

prados e pastizais e frondosas caducifolias), forestais produtivos (eucali

. Desta maneira obtéñense mapas de restricións para cada grupo de usos

Método empregado 

técnicas propostas polo RULES para a avaliación de terras, utilizouse o método de 

punto ideal, xa que é o que presenta unha distribución máis equitativa da superficie (Santé e 

Crecente, 2005). Este método resulta unha das técnicas multicriterio de maior po

operativa (Barredo, 1996), e basease no cálculo da distancia de cada alternativa (cela) ó punto 

O primeiro paso para a realización da análise foi a normalización dos factores de avaliación, de 

modo que un valor de 0 representa a mínima aptitude e un valor de 1 a máxima. A 

continuación asignouse un peso a cada factor de avaliación, aplicando o proce

Este método implica a comparación de pares de factores nunha matriz. O AHP 

proporciona un método matemático para traducir estas matrices de comparación de pares de 

factores nun peso numérico para cada factor.  

Para o cálculo da distancia ó punto ideal empregouse como parámetro métrico 

euclidiana), xa que este permite obter mapas de aptitude intermedios, que representan unha 

situación con compensación parcial entre criterios, cun grado de risco intermedio (Santé, 
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Cada un destes factores foron introducidos como unha capa independente no sistema como 

dispoñible en formato dixital. 

as condicións naturais dos solos provocaron 

os factores máis restritivos para a implantación dun cultivo ou 

aproveitamento sexan de carácter social, económico ou político. Desta maneira, antes de 

comezar a análise de aptitude de usos é preciso realizar unha serie de restricións, dependendo 

da lexislación sectorial vixente que podería afectar a localización 

dos diferentes usos, decidiuse eliminar as superficies ocupadas polas seguintes proteccións: 

para usos forestais de 

Zonificación da Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”. 

encoro e ríos, lagoas, marismas, minas, 

núcleos de poboación, praias, dunas e areais, rochedos costeiros e urbanizacións. 

Dependendo do uso analizado, deberanse restrinxir máis ou menos superficies. Desta maneira 

cereais, horta,  viñedo 

forestais produtivos (eucalipto e 

para cada grupo de usos. 

, utilizouse o método de 

punto ideal, xa que é o que presenta unha distribución máis equitativa da superficie (Santé e 

multicriterio de maior potencia 

operativa (Barredo, 1996), e basease no cálculo da distancia de cada alternativa (cela) ó punto 

O primeiro paso para a realización da análise foi a normalización dos factores de avaliación, de 

de e un valor de 1 a máxima. A 

continuación asignouse un peso a cada factor de avaliación, aplicando o proceso da xerarquía 

Este método implica a comparación de pares de factores nunha matriz. O AHP 

aducir estas matrices de comparación de pares de 

Para o cálculo da distancia ó punto ideal empregouse como parámetro métrico p=2 (distancia 

que representan unha 

situación con compensación parcial entre criterios, cun grado de risco intermedio (Santé, 
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6.6. Resultados

6.6.1.

Como resultado desta análise multicriterio son producidos unha serie de 

continuos con valores comprendidos entre 0 e 1

Estes mapas de aptitude considéranse de gran utilidade xa que se obtiveron

territorial técnica e obxectiva

a maior ou menor idoneidade dun uso nunha superficie ou 

podería servir de orientación a propietarios ou xestores 

realizar en cada parcela. 

Figura 9. Mapas de aptitude finais de coníferas e millo e ce

 

Esta cartografía entrégase en formato dixital co fin de que poida facilitar a

de cara aos usuarios dos terreos ou poida s

ou visores cartográficos ligados ao t

6.6.2.

En busca dunha mellor interpretación dos resultados obtidos, decidiuse realizar unha 

caracterización  temática a nivel parroquial do territorio, tratando de identificar unha 

produtiva de cada unidade de esta tipoloxía

Para esta zonificación tomáronse

para cada parroquia aquel aproveitamento cunha maior adecuación á zona, é dicir, cun valor 

cuantitativo medio maior.  

Para unha maior facilidade de comprensión desta caracterización realizouse un

de usos segundo as súas similitudes: 

- Cultivos forraxeiros e cereais:

- Agricultura intensiva:

- Viñedo 

- Forestal de crecemento rápido:
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Resultados 

6.6.1. Mapas de aptitude 

análise multicriterio son producidos unha serie de mapa

con valores comprendidos entre 0 e 10 para cada uso do solo.  

Estes mapas de aptitude considéranse de gran utilidade xa que se obtiveron

a. Estes mapas axudarán a coñecer dunha maneira rápida e sinxela 

u menor idoneidade dun uso nunha superficie ou parroquia determinada

podería servir de orientación a propietarios ou xestores á hora de analizar e 

Mapas de aptitude finais de coníferas e millo e cereais respectivamente

gase en formato dixital co fin de que poida facilitar a súa dispoñibilidade 

de cara aos usuarios dos terreos ou poida ser aplicada a futuros estudos, plans de usos do solo

ou visores cartográficos ligados ao territorio da Asociación. 

6.6.2. Mapas temáticos da vocación produtiva por parroquia

ca dunha mellor interpretación dos resultados obtidos, decidiuse realizar unha 

temática a nivel parroquial do territorio, tratando de identificar unha 

de cada unidade de esta tipoloxía.  

tomáronse como base os mapas de aptitude de cada uso, seleccionando 

aquel aproveitamento cunha maior adecuación á zona, é dicir, cun valor 

Para unha maior facilidade de comprensión desta caracterización realizouse un

de usos segundo as súas similitudes:   

Cultivos forraxeiros e cereais: Millo e cereais e prados e pastizais. 

Agricultura intensiva: Horta e froiteiras. 

Forestal de crecemento rápido: Eucalipto e coníferas. 
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mapas de aptitude 

Estes mapas de aptitude considéranse de gran utilidade xa que se obtiveron dunha análise 

. Estes mapas axudarán a coñecer dunha maneira rápida e sinxela 

parroquia determinada. Isto 

analizar e decidir que usos 

reais respectivamente 

súa dispoñibilidade 

plans de usos do solo 

vocación produtiva por parroquia 

ca dunha mellor interpretación dos resultados obtidos, decidiuse realizar unha 

temática a nivel parroquial do territorio, tratando de identificar unha vocación 

como base os mapas de aptitude de cada uso, seleccionando 

aquel aproveitamento cunha maior adecuación á zona, é dicir, cun valor 

Para unha maior facilidade de comprensión desta caracterización realizouse unha agrupación  
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- Frondosas caducifolias

Mediante esta clasificación podemos comprobar como o uso que aparece como prioritario nun 

maior número de parroquias é o de “Agricultura intensiva”

“Frondosas caducifolias” (42 parroquias)

“Viñedo” (29 parroquias). Cabe sinalar que a clase “Forestal de crecemento rápido” non 

resulta como uso principal en ningunha das entidades parroquias do territori

Para obter un maior detalle desta información pódese consultar o Anexo 

Figura 10. Mapa de orientación produtiva a nivel parroquial

 

Esta clasificación realizouse co fi

dentro da parroquia. Isto no implica que este uso sexa o má

mesma, xa que pode existir unha diversidade nas súas características
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Frondosas caducifolias 

esta clasificación podemos comprobar como o uso que aparece como prioritario nun 

maior número de parroquias é o de “Agricultura intensiva” (61 parroquias)

(42 parroquias), “Cultivos forraxeiros e cereais” (39 parroquias) 

. Cabe sinalar que a clase “Forestal de crecemento rápido” non 

principal en ningunha das entidades parroquias do territorio. 

Para obter un maior detalle desta información pódese consultar o Anexo 1.  

Mapa de orientación produtiva a nivel parroquial

Esta clasificación realizouse co fin de coñecer de modo orientativo o uso de maior idoneidade 

dentro da parroquia. Isto no implica que este uso sexa o máis adecuado para todo

unha diversidade nas súas características.  

o para a mellora de oportunidades de emprego a través da xestión sostible da terra e do territorio 

“Mariñas-Betanzos”        

esta clasificación podemos comprobar como o uso que aparece como prioritario nun 

(61 parroquias), seguido de 

(39 parroquias) e 

. Cabe sinalar que a clase “Forestal de crecemento rápido” non 

o.  

Mapa de orientación produtiva a nivel parroquial 

o uso de maior idoneidade 

is adecuado para todo o ámbito da 
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ANEXOS 

 ANEXO 1. Táboa de detalle da vocación produtiva por parroquia 
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CONCELLO 

Abegondo Abegondo (Santaia)

Abegondo Cabanas (San Xi

Abegondo Cerneda (San Salvador)

Abegondo Cos (Santo Estevo)

Abegondo Crendes (San Pedro)

Abegondo Cullergondo

Abegondo Figueroa (San Miguel)

Abegondo Folgoso (Santa Dorotea)

Abegondo Leiro (Santaia)

Abegondo Limiñón (San Salvador)

Abegondo Mabegondo (San Tirso)

Abegondo Meangos (Santiago)

Abegondo Montouto (Santa Cristina)

Abegondo Orto (San Marti

Abegondo Presedo (Santa Mar

Abegondo Sarandó

Abegondo Vilacova (San Tom

Abegondo Viós (San Salvador)

Abegondo Vizoño (San Pedro)

Aranga Aranga (San Paio)

Aranga Cambás (San Pedro)

Aranga Feás (San Pedro)

Aranga San Vicente de Fervenzas (San Vicente)

Aranga Muniferral (San 

Aranga Vilarraso (San Lourenzo)

Arteixo Armentó

Arteixo Arteixo (Santiago)

Arteixo Barrañán (San Xi

Arteixo Chamín (Santaia)

Arteixo Lañas (Santa Mar

Arteixo Larín (Santo Estevo)

Arteixo Loureda (Santa Mar

Arteixo Monteagudo (San Tom

Arteixo Morás (Santo Estevo)

Arteixo Oseiro (San Tirso)

Arteixo Pastoriza (Santa Mar

Arteixo Sorrizo (San Pedro)

Arteixo Suevos (San Marti

Bergondo Santa Marta de Bab

Bergondo Bergondo (San Salvador)

Bergondo Cortiñán (Santa Mar

Bergondo Guísamo (Santa Mar

Bergondo Lubre (San Xo
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NOME VOCACIÓN PRODUTIVA

Abegondo (Santaia) Agricultura intensiva

Cabanas (San Xián) Agricultura intensiva

Cerneda (San Salvador) Agricultura intensiva

Cos (Santo Estevo) Viñedo 

Crendes (San Pedro) Agricultura intensiva

Cullergondo (Santa María) Frondosas caducifolias

Figueroa (San Miguel) Agricultura intensiva

Folgoso (Santa Dorotea) Cultivos forraxeiros e cereais

Leiro (Santaia) Cultivos forraxeiros e cereais

n (San Salvador) Viñedo 

Mabegondo (San Tirso) Agricultura intensiva

Meangos (Santiago) Agricultura intensiva

Montouto (Santa Cristina) Cultivos forraxeiros e cereais

Orto (San Martiño) Agricultura intensiva

Presedo (Santa María) Cultivos forraxeiros e cereais

ós (Santa María) Agricultura intensiva

Vilacova (San Tomé) Frondosas caducifolias

s (San Salvador) Cultivos forraxeiros e cereais

o (San Pedro) Cultivos forraxeiros e 

Aranga (San Paio) Frondosas caducifolias

s (San Pedro) Frondosas caducifolias

s (San Pedro) Frondosas caducifolias

San Vicente de Fervenzas (San Vicente) Frondosas caducifolias

Muniferral (San Cristovo) Frondosas caducifolias

Vilarraso (San Lourenzo) Cultivos forraxeiros e cereais

ón (San Pedro) Agricultura intensiva

Arteixo (Santiago) Agricultura intensiva

n (San Xián) Agricultura intensiva

n (Santaia) Agricultura intensiva

as (Santa María) Agricultura intensiva

n (Santo Estevo) Agricultura intensiva

Loureda (Santa María) Frondosas caducifolias

Monteagudo (San Tomé) Agricultura intensiva

s (Santo Estevo) Frondosas caducifolias

Oseiro (San Tirso) Agricultura intensiva

Pastoriza (Santa María) Agricultura intensiva

Sorrizo (San Pedro) Frondosas caducifolias

Suevos (San Martiño) Agricultura intensiva

Santa Marta de Babío (Santa Marta) Viñedo 

Bergondo (San Salvador) Viñedo 

n (Santa María) Viñedo 

samo (Santa María) Agricultura intensiva

Lubre (San Xoán) Agricultura intensiva
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PRODUTIVA 

Agricultura intensiva 

Agricultura intensiva 

Agricultura intensiva 

Agricultura intensiva 

Frondosas caducifolias 

Agricultura intensiva 

Cultivos forraxeiros e cereais 

Cultivos forraxeiros e cereais 

Agricultura intensiva 

Agricultura intensiva 

Cultivos forraxeiros e cereais 

Agricultura intensiva 

Cultivos forraxeiros e cereais 

Agricultura intensiva 

Frondosas caducifolias 

Cultivos forraxeiros e cereais 

Cultivos forraxeiros e cereais 

Frondosas caducifolias 

Frondosas caducifolias 

Frondosas caducifolias 

Frondosas caducifolias 

Frondosas caducifolias 

Cultivos forraxeiros e cereais 

Agricultura intensiva 

Agricultura intensiva 

Agricultura intensiva 

Agricultura intensiva 

Agricultura intensiva 

Agricultura intensiva 

Frondosas caducifolias 

Agricultura intensiva 

Frondosas caducifolias 

Agricultura intensiva 

Agricultura intensiva 

Frondosas caducifolias 

intensiva 

Agricultura intensiva 

Agricultura intensiva 
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Bergondo Moruxo (San Vicente)

Bergondo Ouces (San Xo

Bergondo Rois (Santa Mari

Bergondo Vixoi (San Fiz)

Betanzos Brabío (San Marti

Betanzos Piadela (Santo Estevo)

Betanzos Pontellas (Santa Mar

Betanzos Requián (Santiago)

Betanzos Tiobre (San Marti

Betanzos San Pedro das Vi

Betanzos Betanzos

Cambre Anceis (San Xo

Cambre Andeiro (San Marti

Cambre Brexo (San Paio)

Cambre Bribes (San Cibr

Cambre Cambre (Santa Mar

Cambre Cecebre (San Salvador)

Cambre Cela (San Xuli

Cambre Meixigo (San Lourenzo)

Cambre Pravio (San Xo

Cambre Sigrás (Santiago)

Cambre O Temple (Santa Mar

Cambre Vigo (Santa Mar

Carral Cañás (Santa Baia)

Carral Paleo (Santo Estevo)

Carral Quembre (San Pedro)

Carral Sergude (San Xi

Carral Sumio (Santiago)

Carral Tabeaio (San Marti

Carral Beira (Santa Mari

Carral Vigo (San Vicente)

Cesuras Filgueira de Barranca (San Pedro)

Cesuras Borrifáns (San Pedro)

Cesuras Bragade (San Mamede)

Cesuras Carres (San Vicenzo)

Cesuras Cutián (Santa Mar

Cesuras Dordaño (Santa Mar

Cesuras Figueredo (Santa Mar

Cesuras Loureda (Santo Estevo)

Cesuras Mandaio (San Xiao)

Cesuras Paderne

Cesuras Probaos (Santaia)

Cesuras Filgueira de Traba (San Miguel)

Cesuras Trasanquelos (San Salvador)
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Moruxo (San Vicente) Viñedo 

Ouces (San Xoán) Agricultura intensiva

Rois (Santa Mariña) Viñedo 

Vixoi (San Fiz) Viñedo 

o (San Martiño) Viñedo 

Piadela (Santo Estevo) Viñedo 

Pontellas (Santa María) Viñedo 

n (Santiago) Viñedo 

Tiobre (San Martiño) Viñedo 

San Pedro das Viñas (San Pedro) Viñedo 

Betanzos Viñedo 

Anceis (San Xoán) Agricultura intensiva

Andeiro (San Martiño) Agricultura intensiva

Brexo (San Paio) Agricultura intensiva

Bribes (San Cibrán) Agricultura intensiva

Cambre (Santa María) Agricultura intensiva

Cecebre (San Salvador) Agricultura intensiva
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Plano 3: Mapa de aptitude de Froiteiras

Restriccións

0 (Moi baixa)

10 (Moi alta)

Sistema de referencia: U.T.M. Datum ETRS 89, fuso 29
Escala: 1:180.000 Data: xuño 2013
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Plano 4: Mapa de aptitude de Viñedo

Restriccións

0 (Moi baixa)

10 (Moi alta)

Sistema de referencia: U.T.M. Datum ETRS 89, fuso 29
Escala: 1:180.000 Data: xuño 2013
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Plano 5: Mapa de aptitude de Prados e pastizais

Restriccións

0 (Moi baixa)

10 (Moi alta)

Sistema de referencia: U.T.M. Datum ETRS 89, fuso 29
Escala: 1:180.000 Data: xuño 2013
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Plano 6: Mapa de aptitude de Eucalipto

Restriccións

0 (Moi baixa)

10 (Moi alta)

Sistema de referencia: U.T.M. Datum ETRS 89, fuso 29
Escala: 1:180.000 Data: xuño 2013
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Plano 7: Mapa de aptitude de Coníferas

Restriccións

0 (Moi baixa)

10 (Moi alta)

Sistema de referencia: U.T.M. Datum ETRS 89, fuso 29
Escala: 1:180.000 Data: xuño 2013
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Plano 8: Mapa de aptitude de Frondosas caducifolias
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Sistema de referencia: U.T.M. Datum ETRS 89, fuso 29
Escala: 1:180.000 Data: xuño 2013
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Plano 9: Mapa da vocación produtiva por parroquia

Sistema de referencia: U.T.M. Datum ETRS 89, fuso 29
Escala: 1:180.000 Data: xuño 2013Vocación produtiva
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