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Resumo 

Cando falamos de vida salvaxe, os nosos alumnos pensan en selvas ou sabanas ou …  Non pensan 
en bosques de ribeira, ou toxeiras, ou costas de Galicia, ou na súa propia vila.  Pero eses lugares 
están cheos de vida e de aves magníficas que, para eles, non existen.   

Esta ponencia e unha pequena aportación de materiais para a aula percorrendo distintos 
ecosistemas e lembrando algunhas das cincocentas especies de aves que podemos atopar en 
Galicia. 

 

 

Montes e bosques 

• Piñeirais e eucaliptais: En A Coruña e Pontevedra, ocupan máis do 75% da superficie 
forestal.  O problema é o descontrol e falla de regulación no que se está producindo esta 
“eucaliptización”. 

• Bosques autóctonos (carballeiras, soutos, bosques de ribeira): son os ecosistemas máis ricos  
en biodiversidade e ameazados, en particular os bosques de ribeira.  A maioría vense 
reducidos a pequenos recunchos.   
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Espazos abertos 

• Mato: toxos, xestas e outra vexetación baixa.  Sen o ser humano, daríase só en lugares onde 
as árbores non poden medrar, pero na actualidade ocupa unha boa parte dos nosos montes. 

•  Herbais e cultivos: formados pola acción do ser humano e dos grandes herbívoros. 

 

 

 

 

                Carriza.             Bico de coral.                Xílgaro.                  Miñato.  

Xunqueiras e Humedais 

Aínda temos algunhas lagoas e espazos húmidos que conservan parte da súa biodiversidade.   

  

 

 

        Mergullón            Cullereiro      Pato cullerete Tartaraña das xunqueiras 

Mar e costas 

Moitas aves dependen do mar, algunhas como alcas, pardelas ou mascatos só pisan terra cando 
aniñan.  

Nas nosas costas, están lugares como a Enseada Umia-Grove ou a Ría do Burgo nos que, no 
inverno, descansan milleiros de aves. 

 

 

 

 

       Virapedras.     Mazarico colinegro.     Pillara das dunas.                Mascato.  

 

A compañía do ser humano 

As nosas vilas e cidades ofrecen oportunidades que algunhas aves son capaces de aproveitar (hai 
poucos depredadores que as ameacen, moita comida e espazos para durmir).  Algunhas son xa 
totalmente dependentes do ser humano. 
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     Falcón peregrino              Pimpín            Estorniño.                      Cirrio 

 

A modo de conclusión 

A Pedagoxía fala da importancia de empezar polo máis próximo ao alumno pero ese non é o 
modelo español.  As consecuencias son descoñecemento do entorno e falla de interese por 
coñecelo. 

Que os nosos alumnos coñezan o seu contorno é algo esencial na súa formación e o coñecemento 
das aves de Galicia debería ser unha parte dese coñecemento que, ademais, xustifícase por si 
mesmo1. 

Aquí lembramos algunhas das aves que podemos ver nun paseo pola natureza ou por un parque.  
Só poñéndolles un nome existirán  para os nosos alumnos e é, en gran parte, responsabilidade 
nosa. 

As fotos, presentacións sobre aves e enquisa coa presentación coas imaxes podes descargarse de: 
https://www.dropbox.com/sh/ctbmgfoj1uh6wgu/AADVq_qVfuhygtW8S4zVnmzka?dl=0 
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1 Sempre que teño falado de aves con alumnos, o seu interese é inmediato. É un tema que non precisa 

motivacións extras.  Na miña opinión, o mellor xeito de tratar o tema é que sexan os propios alumnos os 
que “presenten” estes magníficos animais aos seus compañeiros. 
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