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Flora no castro de Vigo

Ficha Didáctica FLORA NO CASTRO DE VIGO
DESTINATARIOS DA VISITA
3º, 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria

OBXECTIVOS
• Observar, identificar e recoñecer as características das árbores da contorna e clasificalas a partir de características observables.
• Fomentar actitudes positivas de afecto e respecto cara ao medio natural
• Valorar unha das zonas verdes urbanas máis importantes de Vigo.
• Coñecer as funcións e importancia dos parques urbanos.
• Apreciar a riqueza natural do Castro de Vigo dunha forma lúdica e didáctica.
• Reflexionar e extraer conclusións sobre a intervención do home nun medio natural
coma o Castro

PREPARAMOS A VISITA
Enlaces de interese que axudarán a preparar a visita:
• http://www.turismodevigo.org/es/monte-de-o-castro-en-100-minutos
• http://www.cameliagalicia.com/img/plano_castro.pdf
• Vídeo Natureza galega.O bosque: https://vimeo.com/120368046

DESCRICIÓN DO ESPAZO
Visitarase o Monte do Castro facendo nesta ocasión fincapé no parque desde o punto de vista
botánico e natural. Os parque posúe un alto potencial como aula ao aire libre onde desenvolver  accións de educación ambiental.
Cando falemos dunha especie en concreto faremos referencia tanto ao seu nome vulgar coma
ao científico explicando neste caso o seu significado. O nome científico soe ter orixe latina, e
é moi útil xa que garante que unha árbore ou planta sexa coñecida en todo o mundo co mesmo
nome, independentemente da lingua que se fale no pais.
SUPERFICIE TOTAL: 21 ha.
SERVICIOS: Zona para merendar, Xogos infantis, Aparcamiento.

GUIÓN DA VISITA
O Monte do Castro de Vigo pode ser considerado, xunto co Parque de Castrelos, un dos
espazos naturais máis importantes da cidade de Vigo. A día de hoxe é un magnífico parque
botánico, con gran variedade de especies tanto autóctonas como foráneas, pero hai pouco máis
dun século era un monte practicamente desértico, no que predominaba a vexetación típica de
monte baixo costeiro: breixos, toxos, xestas,...

Foto: Arquivo Pacheco

A partir de 1934, momento no que o Goberno de España cede a Vigo o dominio do monte do
Castro, comezan as labores de reforestación coa idea de crear un parque para uso da cidadanía. A día de hoxe, ademais de garantir a existencia de natureza no centro da cidade, cumpre
diversas funcións:  é un espazo recreativo e de expansión, mellora as condicións microclimáticas da cidade, contribúe a reducir a contaminación ambiental e inflúe de forma positiva na
saúde dos seres humanos que viven no entorno cada vez mais urbanizado.
Comezaremos a visita na zona de parada dos autobuses e baixaremos polo Paseo de Rosalía
de Castro cara ao Parque infantil Charlie Rivel. O primeiro que se observa é un paseo flanqueado por unha árbore moi semellante ao castiñeiro, especie que abunda nos bosques galegos. Trátase do castiñeiro de indias, tamén chamado castiñeiro das bruxas, debido a que o
seu froito se usou tradicionalmente como amuleto, ou falso castiñeiro xa que os seus froitos
presentan unha gran semellanza cos do castiñeiro.

Nome científico: Aesculus hippocastanum. Aesculus é o nome latino dunha
aciñeira. Hippocastanum significa literalmente “castaña para cabalos”, quizás
porque o froito desta especie se utilizou como forraxe para cabalos

Observade o froito así como a cápsula que o envolve, é parecida aos ourizos dos
castiñeiros? Que diferenzas observades? Recollede algún exemplar se a visita se
fai na época propicia para establecer comparacións futuras.
Unha cousa que se debe ter en conta é que o froito do castiñeiro de indias non é comestible,
xa que ademais do seu  sabor amargo, pode chegar a ser tóxico. Así e todo, ten moitos usos
medicinais, sobre todo para enfermidades circulatorias.
Esta árbore ten un rápido crecemento e pode chegar a alcanzar uns 20 metros de altura.
Trátase dunha especie caducifolia, e dicir, que perde a súa folla durante unha época do ano,
normalmente coa chegada do frío do inverno. Observade as súas follas. Se tedes posibilidade
recollede algunha do chan para comparar máis adiante coas do castiñeiro.

Baixamos polo paseo ata chegar a altura do parque infantil. Na marxe esquerda do camiño
que baixa cara ao circuíto de educación viaria, xusto no inicio atopamos un exemplar centenario de loureiro.

Nome científico: Laurus nobilis. Laurus significa en latín verde. O nome nobilis
faría mención ao porte e á elegancia destas árbores, que pode chegar aos vinte
metros de altura.

Sabemos que para os gregos e romanos o loureiro era unha árbore sagrada. O deus Apolo
é representado frecuentemente cunha coroa de
loureiro, como deus que purifica, alumea e trunfa. De aí que os gañadores dos xogos olímpicos
foran coroados con loureiro.
Esta planta é orixinaria do Mediterráneo e vexeta
ben nos terreos húmidos e sombríos das costas,
polo que se dá moi ben en Galicia. A súa copa
é baixa e densa, o tronco acostuma ser dereito
e ramificado xa dende o chan. A casca é de cor
parda que co tempo torna agrisada e lisa. Os froitos son bagas de forma de ovo, dun centímetro
de grosor, primeiro verdes e cando maduran de
cor negra brillante. A madeira é moi dura e cun
arrecendo característico.

Collede unha folla e observade o seu tacto
e aroma. Recoñecedes o olor? Úsase como
condimento dalgún prato na vosa casa?
Investigádeo
O loureiro é moi apreciado polas súas propiedades medicinais e polo seu uso culinario. É básico
na cociña galega, sobre todo para cocer marisco,
nos escabeches, ou incluso para afumar os produtos da matanza do porco.

Continuamos cara o parque infantil e no centro observamos unha curiosa árbore á que lle caen
as polas ata o chan, xusto ao carón dunha escultura dunha nai co seu meniño en brazos. É un
salgueiro chorón ou simplemente chorón.
Nome científico: Salix Babylonica. Salix é o nome xenérico en latín para os
salgueiros. Babylonica fai referencia a Babilonia (Mesopotamia), de onde se cría
nativo. O nome vulgar de chorón pénsase que fai referencia a un episodio bíblico. Nabucodonosor, rei babilónico, invadiu Israel, cativou aos seus habitantes e
levounos consigo a Babilonia onde foron escravizados, prohibíndoselles mostrar calquera rastro de nostalxia pola súa patria. Dise que ao estarlles prohibido chorar pola súa patria perdida, escondíanse baixo as ramas destas árbores
para chorar, ocultos ao seu amparo. Desde fóra ouvíanse prantos e queixumes
que parecían saír dos salgueiros, parecendo que eran eles os que choraban e se
lamentaban.

Esta árbore é orixinaria de Asia e soe atoparse preto dos ríos. De folla caduca pode chegar a
alcanzar alturas de 8 e 12 metros. As súas delgadas polas en cascada son moi características
e destaca a súa flexibilidade e lonxitude. Isto fixo que foron usadas como materia prima para
facer cestos, igual que outra especie da mesma familia, o vimbio.
Ten tamén propiedades medicinais, sendo xa usada a súa casca na antigüidade contra os dores
e a febre tal e como reflicten os antigos textos asirios, sumerios e exipcios. De feito, do salgueiro extráese o ácido salicílico, un dos principais compoñentes da coñecida Aspirina.

Seguimos avanzando cara o circuíto de educación viaria. Nas inmediacións deste atopamos
dous exemplares de castiñeiro.
Nome científico: Castanea sativa. A palabra latina Castanea parece derivar da
grega kastanon, nome dunha vila de Tesalia sonada na antigüidade pola calidade
das súas castañas . Sativus significa cultivado.

O castiñeiro é unha árbore moi típica da nosa xeografía, pero é natural de Asia Menor. Os
primeiros exemplares trouxéronos os romanos, e a súa adaptación foi tan boa que case a podemos considerar unha árbore autóctona. A excelente calidade do seus froito e da súa madeira
propiciou que o home fixera plantacións desta árbore que coñecemos co nome de soutos.
O castiñeiro pode alcanzar os 30 metros de altura. O seu tronco é ancho e vaise volvendo oco  
coa idade, e a súa madeira é moi apreciada para a construción, carpintería e ebanistería. É
unha árbore moi lonxeva que pode chegar a vivir varios centos de anos.
De folla caduca, conta cun froito envolto por unha cuberta con espiñas, chamada ourizo, que
se abre cando madura.O froito, a castaña, utilízase como alimento humano e para o gando.
Florece a finais da  primavera, e as castañas maduran durante o  outono. Ata a chegada da
pataca de América, a castaña foi base fundamental na alimentación dos galegos.
Fixádevos nas follas, castañas e ourizos do castiñeiro, parécense aos do castiñeiro
de indias? Sinalade similitudes e diferenzas

Pódense comer crúas, asadas, cocidas
ou secas. Estas castañas secas tamén
se poden triturar para obter fariña coa
que preparar pan, galletas ou pasteis.
En torno a este froito celébrase unha
festa tradicional estendida por toda
Galicia, o Magosto.

Esta árbore é tan importante en Galicia que está moi presente na nosa cultura
popular. Coñecedes algún refrán ou cantiga que faga referencia ao castiñeiro ou
ao seu froito? Aquí tedes unha mostra dalgúns refráns, sabedes que queren dicir?
Investigade en casa para ver se coñecen algún diferente.
A castaña que está no camiño é do veciño.
O que non sabe a maña, non come castaña.
Temperá é a castaña que por setembro regaña.

Continuamos polo camiño que vai por encima das pistas de skate. Ao principio do camiño,
atopamos a man esquerda unha árbore moi coñecida por todos, o piñeiro bravo ou piñeiro do
país.

Nome científico: Pinus Pinaster. Pinus nome clásico latino do piñeiro. Pinaster,
do latín pinus, pino. A terminación aster que indica certo parecido pero de rango
inferior.

Esta é unha árbore moi característica da paisaxe galega, tanto que é a especie arbórea que
máis superficie ocupa, sendo moi abondoso na provincia de Pontevedra e no norte das de Coruña e Lugo. Aguanta perfectamente a secura pero non lle gustan as xeadas, os ventos fortes e
as nevadas.
O piñeiro é unha árbore que pode alcanzar 20 metros, e excepcionalmente pode chegar aos
40. O tronco está cuberto cunha casca de cor parda escura e negra, grosa, dividida por fendas
moi profundas en pequenas placas. As follas son aciculares, con forma de agulla, moi longas e
duras, verdes, punzantes, sempre reunidas en grupos de dúas de 15 a 25 cm.
As follas desta árbore teñen moitos usos desde fai séculos en Galicia, sendo o principal o de
acender lumes ou coma combustible. Reciben o nome común de frouma, agulla ou arume,
así coma unha infinidade de variedades dialectais: bruma, garfa, lesta, padumeiro, pica, pilro,
piñuca, pulazo, rama etc.
As flores son de cor amarela, formando grupos que parecen espigas. Pódense ver entre finais
de marzo e primeiros de maio. Os froitos do piñeiro son as piñas, que teñen forma cónica e
presentan cor verde ao principio para tornárense a un castaño avermellado aos 24 meses. No
seu interior atópanse os piñóns.

Dependendo da época do ano na que se faga a visita, recoller follas, flores e froitos para despois analizar e comparar coas do cedro e piñeiro insigne. Se as piñas
están abertas, probar a sacar os piñóns.

A escasos metros, a man dereita, atopamos tres nogueiras.

Nome científico: Juglans regia. O nome latino juglans deriva de Jovis glans,
“noces de Xúpiter”. Regia, significa real.
Esta árbore, procedente da antiga Persia, foi transportada a Grecia e logo a Italia e desde aí
aos demais países de Europa. Pode alcanzar entre os 24 e 27 m de altura, cun tronco que pode
ter de 3 a 4 m de diámetro. Este é dereito, cuberto cunha casca cincenta e grosa. Nas polas novas a casca é lisa e de cor vermello escuro e nas vellas agretada e parda. As follas son grandes,
de cor verde opaco e de olor desagradable.
Na primavera a nogueira cóbrese de flores que darán paso aos froitos, de forma ovoide e coa
pel lisa e verde, que gardan no seu interior o que coñecemos como noz. O froito vai engordando ata que ao chegar o outono, cando a noz que está no interior xa está madura, a capa verde
vaise rompendo e a noz cae ao chan. O resultante é un froito de aspecto rugoso e duro de madeira. Dentro está a semente da árbore, que presenta unha forma curiosa, moi parecida a dun
cerebro, e que é a parte comestible. Trátase dun alimento moi nutritivo, cun alto valor calórico
e con importantes cantidades de vitaminas e de ácidos graxos omega-3, o que as converte  nun
alimento eficaz para a redución do colesterol. Normalmente, a noz consúmese en cru.

Se facemos a visita no outono estudar o froito e abrir algunha noz para ver como
é o seu interior.

Continuamos polo camiño que nos leva ao monumento aos galeóns de Rande. Neste treito
atopamos a ruta da camelia, na que podemos atopar diferentes variedades sinalizadas.  
Nome científico: Camellia. Pénsase que foi un pai xesuíta do século XVII, Gregorius Josephus Camellus, quen transportou plantas de camelias a Europa e, no
seu honor, déuselles o nome.

O xénero Camellia agrupa entre 100 e 250 especies orixinarias das rexións tropicais e subtropicais de Asia sudoriental, China e Xapón. En Galicia cultivamos sobre todo a variedade
camellia japónica desde o s. XVIII. Nas Rías Baixas, clima e chan son perfectos para a longa
floración desta planta, o que fai que a día de hoxe contemos con espectaculares xardíns de
camelias que son visitados por especialistas de todo o mundo.
No Castro atopamos ata 11 variedades diferentes da camellia japónica, que podemos diferenciar tanto pola súa cor como pola forma das súas flores.
Se a visita se fai durante a época da floración é interesante coller diferentes flores, a poder ser das que caen ao chan, e estudar as diferenzas entre elas. Este
traballo pode facerse in situ ou na aula. Achegamos o enlace a unidade didáctica
elaborada polo Concello de Vedra e que pode ser de moita utilidade.
http://concellodevedra.com/ficheiros/UllaElementalACamelia.pdf

Seguindo a ruta das camelias cruzamos o miradoiro onde se atopa o Monumento aos Galeóns
de Rande. É unha obra do arquitecto Desiderio Pernas de 1967 que conmemora a Batalla de
Rande. As áncoras, canóns e cadeas son pezas sacadas do fondo do estreito de Rande, lugar
onde tivo lugar esta famosa batalla en outubro de 1702 entre  as coaliciones anglo-holandesa e
hispano-francesa, durante la Guerra de Sucesión Española.

Cruzando o miradoiro chegamos á ladeira orientada ao mar. Esta ladeira presenta unha vexetación menos frondosa, probablemente debido a súa orientación.
Durante o paseo continuamos a ver diferentes variedades de camelias e pouco a pouco imos
descendendo ata atoparnos cos restos arqueolóxicos do poboado castrexo.

O Castro
Castro de Vigo situado na ladeira noroeste do monte estivo habitado no período que vai dende
o s. II a.C. ata o s. III d.C.
Por que construirían o Castro neste lugar? Que tipo de construcións vedes? Que
materiais utilizan? Parécevos que as casas seguen algún trazado urbanístico? De
que poderían vivir os poboadores desta zona?
Aquí aparecen construcións de planta redonda  feitas de pedra, que terían as cubertas de colmo. Máis tarde, por influencia romana, vanse facer novas edificacións de planta cuadrangular
nas que se van a utilizar novos materiais como o later , os ímbrices e as tegulae. A día de hoxe
podemos ver tres casas reconstruídas dos dous tipos mencionados.
A simple vista a distribución das edificacións non parecen seguir unha orde establecida. As
vivendas están moi xuntas separadas por rueiros estreitos e sinuosos. Isto débese en parte á
adaptación do poboado á topografía do terreo.
Se nos fixamos máis detidamente, podemos apreciar que esa distribución é ortogonal e ordenada. O poboado organizábase en núcleos familiares que constaban de dúas ou tres vivendas,
cos seus respectivos alpendres e cortes, en torno a un espazo común a modo de patio e cunha
única entrada.
Nunha das edificacións consérvase un fogar en pedra pegado ao seu muro. Esta é unha estrutura que  se usaba para cociñar e quentar a vivenda. Tamén podemos topar algún depósito de
auga escavados na rocha.

Continuamos o camiño cara o monumento a Martín Códax. Xusto antes de chegar a el atópase
un cedro de grandes dimensións e detrás do monumento un piñeiro insigne, árbores das que
falaremos máis adiante. Continuamos cara a parte máis alta do Castro e entramos pola porta
da antiga fortaleza defensiva, máis coñecida co nome de Castelo do Castro.

O castelo do Castro
A mediados do século XVII, debido á guerra hispano-portuguesa e as continuas incursións de
corsarios e piratas, decídese amurallar a cidade para a súa mellor defensa.  A fortaleza do Castro foi edificada sobre as ruínas do antigo castelo medieval do Penso. Debido á súa posición
elevada, xa dende época medieval o lugar fora utilizado como refuxio pola poboación. Era
pois un emprazamento propicio para crear unha fortaleza, aínda que tamén presentaba certos
inconvenientes, como que estaba demasiado lonxe do porto para protexelo.
Orixinalmente, o proxecto de fortificación preveía crear un terceiro recinto amurallado no
Castro, que se uniría á muralla da cidade a través do forte de San Sebastián, pero finalmente
non se levou a cabo. A principios do s.XVIII o Castelo do Castro estaba formado por un dobre
recinto amurallado (estás diante do primeiro), en cuxo interior so existía unha capela, dous
vellos cuarteis con almacén e unha cisterna, polo que as tropas se instalaban en tendas de
campaña.

Unha vez entramos na fortaleza,  atopámonos na marxe esquerda do camiño cunha árbore
moi peculiar, co tronco totalmente retorcido, trátase dunha Melaleuca armillaris, unha árbore
orixinaria de Australia e que se usa como planta ornamental.

Na outra beira hai unha árbore da familia dos piñeiros de grandes dimensións, trátase dun
cedro.

Nome científico: Cedrus. Palabra latina que provén do grego κέδρος (“kédros”)
que podía designar tanto ao cedro coma ao cimbro

Os cedros poden chegar a vivir ata dous mil anos e medir de vinte e cinco a cincuenta metros de alto. E unha árbore de folla perenne, e dicir, que conserva as  follas durante todas
as estacións. As follas son curtas e puntiagudas. As piñas son similares ás do piñeiro, aínda
que con aspecto mais compacto cando están verdes. Dentro medran piñóns delgados, que se
separan antes da súa caída da árbore. Localizamos unha piña do cedro e comparámola coa dun
piñeiro. Que diferencias apreciades?

Xusto ao lado do cedro, á nosa dereita observamos dous bidueiros. Son dúas variedades diferentes, o pendula e o alba. Aínda que son moi semellantes, existen trucos para poder diferencialos. O bidueiro alba ten peliños na parte posterior das follas e no pecíolo. No bidueiro
pendula o tronco é máis branco neve.

Nome científico: Betula. O termo galego bidueiro ou bido vén do latín betūlario,
adaptación do nome céltico betu.

É unha árbore moi fácil de identificar xa que se
caracteriza por ter a casca do tronco abrancazada.
A casca, á que se lle atribúen propiedades medicinais, é anelada, lisa e exfoliable en láminas transversais, e a folla é dentada e con forma romboidal.
Abunda en toda Galicia, e pode atoparse con
frecuencia nas ribeiras dos ríos. A súa madeira,
dura e resistente, úsase para carpintaría e foi tradicionalmente utilizada polos zoqueiros para facer
zocas, uso que o fai protagonista desta cantiga
popular.
Miña nai quere unhas zocas
branquiñas de abidueira;
Mándemas vir de Villalba,
daquilas que hai de chinela.

Seguindo o sendeiro, viramos á dereita e metémonos polo paseo flanqueado por setos que nos
leva a pasar por encima da porta da muralla. Neste paseo atopamos cunhas árbores exuberantes que son da familia dunha autóctona galega. Falamos do carballo americano.

Nome científico: Quercus rubra. Quercus é o nome xenérico do latín para designar ao carballo e a aciñeira. Rubra significa vermello.

Árbore frondosa de folla caduca que pode chegar aos 40 m de alto, crecendo con gran rapidez
nos primeiros anos da súa vida. A cor da súa casca é agrisada con vetas horizontais abrancazadas. As follas poden ter unha cor acastañada ou avermellada, sobre todo no outono. Os
seus froitos son as landras parecidas ás do carballo galego pero máis pequenas e bianuais.  A
madeira é de cor avermellada, menos resistente que o carballo do país. Aínda así úsase normalmente con fins madeireiros.
Observa ben esta árbore para buscar diferenzas entre ela e o carballo galego que
atoparemos máis adiante. Collede algunha folla e reservádea para facer logo a
comparativa.

Continuamos o percorrido e dirixímonos ao miradoiro que hai a esquerda, desde onde se divisa a Serra do Galiñeiro. Alí atopamos unha árbore monumental coñecida coma piñeiro insigne, piñeiro de Monterrey ou piñeiro americano.

Nome científico: Pinus radiata. Pinus é o nome xenérico dado en latín ao Piñeiro. Radiata significa “radial, con raios”.

A esta especie tamén se lle chama piñeiro de repoboación, xa que foi usado con este fin en Galicia.  É da
mesma familia que o piñeiro do pais, polo que observamos moitas similitudes con el. A súa característica distintiva principal é que as súas follas se presentan en grupos
de tres acículas (cada un dos aguillóns), no canto de dúas
como ocorre no piñeiro bravo, e as piñas son máis cativas.
Se continuamos bordeando a caseta das antenas de radio atoparemos un exemplar pequeno de
carballo.

Nome científico: Quercus robur. Quercus significa en latín carballo. Robur significa forte, de madeira resistente.

É a nosa árbore autóctona máis abundante nos bosques. De máis tamaño que o carballo
americano, pode medir ata 50 metros e distribúese por toda Europa. Ten folla caduca, simple,
alterna e lobulada, e máis pequena e cos lóbulos menos marcados que a especie americana, de
cor verde. O seu froito é unha landra, parecida á da aciñeira, pero co rabiño moito máis longo.
Nalgunhas épocas do ano podemos observar os chamados  bugallos, carrabouxos ou cocas,
unha reacción de defensa da árbore fronte a determinados insectos véspidos que depositan os
seus ovos baixo a casca nos gromos novos dos carballos. A forma que usualmente adopta o
bugallo é esférica, coa superficie lisa ou cunha coroa de picos

No seu hábitat é de salientar a importancia ecolóxica do carballo pola cantidade de especies
asociadas ao mesmo, especialmente insectos. Asociadas ao carballo viven máis de 400 especies de insectos. As landras son unha boa fonte de alimento para moitos mamíferos pequenos
e paxaros. Os mamíferos, especialmente os esquíos, que tenden a apañar landras e outras
noces e agochalas, soterrándoas, acotío favorecen a reprodución do carballo.
Se recollestes follas do carballo americano, comparádeas coas do carballo autóctono.

Dirixímonos á entrada do castelo situado na parte superior. Alí atoparemos  xusto antes de
entrar varias palmeiras canarias especie das Illas Canarias que se utiliza en Galicia  con fins
ornamentais, polo que a podemos atopar en diferentes parques e xardíns.
Entramos ao xardín do interior do Castelo. No estanque central atopamos diferentes plantas
acuáticas entre as que destacan os xuncos, os lirios acuáticos e os nenúfares. Estes últimos
teñen a característica de que dan sombra e impiden o desenvolvemento de algas que necesitan
sol para proliferar, e así axudan a manter a auga clara.

PROPOSTAS DE ACTIVIDADES DURANTE E DESPOIS DA VISITA
A idade dunha árbore

• Ao longo do itinerario realizado seguro que veredes algunha árbore cortada.
Os troncos das árbores fanse máis grosos cada ano, ao engadir un novo anel
de madeira xusto baixo a casca. Cando se corta unha árbore vense moi ben
estes aneis. Se os contas poderás saber cantos anos ten unha árbore. Cada anel
corresponde a un ano.
• Recollede follas e flores que vos permitan facer un herbario clasificando as diferentes especies arbóreas do Castro
• Investigade na casa sobre as diferentes árbores que atopastes durante o percorrido. Completade o herbario con lendas, contos, cantigas, refráns,… nos que
estas árbores sexan as protagonistas.

