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AS SERPENTINITAS DO CENTRO DE GALICIA 

A zona centro de Galicia ten unha extraordinaria diversidade natural, con zonas de 

elevado interese ecolóxico e que ofrece paisaxes excepcionais. A meirande parte dos 

lugares de maior interese están incluídos dentro da Zona Especial de Conservación 

Serra do Careón da Rede Natura 2000. Esta serra forma parte da Dorsal Galega, cor-

dilleira que percorre de norte a sur o territorio galego, sendo fronteira natural das 

provincias de Lugo e A Coruña no norte e de Pontevedra e Ourense no sur. 

 

A Serra do Careón é un pequeno cor-

dal montañoso de perfís suaves e 

abundantes mesetas cunha altitude 

máxima que se sitúa próxima ós 800 

metros. Nacen nas súas ladeiras o río 

Furelos e numerosos afluentes. A tra-

vés deste río esténdese cara ó sur da 

serra unha ampla chaira de substrato 

pedregoso e de escasa profundidade 

de solo chamada Gándara de Melide. 

Cara ó sur, o ZEC Serra do Careón 

chega ó val do río Ulla, onde adquire 

un interesante carácter térmico. 

Gran parte do substrato xeolóxico 

deste espazo está formado por ofioli-

tas, rochas orixinadas no fondo oceá-

Que é a Rede Natura 2000? 

A Rede Natura 2000 é unha rede europea de áreas de conservación da biodi-

versidade. Consta de Zonas Especiais de Conservación (ZEC) e Zonas de Espe-

cial Protección para as Aves (ZEPA). O seu propósito é asegurar a supervivencia 

a longo prazo das especies e hábitats de Europa, contribuíndo a frear a perda 

de biodiversidade, sendo o principal instrumento para a conservación da natu-

reza na Unión Europea. 

Mapa no cal se sinala a ZEC Serra do Careón, situada no 

centro de Galicia. 
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nico e lanzadas sobre o continente nun dos eventos xeolóxicos máis espectaculares 

da historia da Terra: o choque dos supercontinentes Gondwana e Laurrusia que deu 

lugar ao continente único Panxea, hai máis de 300 millóns de anos. Estas rochas son 

de composición ultrabásica, é dicir, con contidos moi baixos de sílice e altas concen-

tracións de magnesio e ferro. Un exemplo destas rochas é a peridotita, a rocha máis 

abundante na parte superior do manto terrestre, pero moi escasa na superficie con-

tinental. 

Durante a elevación destas rochas desde o fondo oceánico é habitual que se trans-

formen debido ás altas presións ás que se ven sometidas e tamén pola aparición de 

fenómenos como a serpentinización, que da orixe ás serpentinitas. 

 

O proceso de serpentinización implica tamén un enrique-

cemento das rochas en metais pesados como o ní-

quel, o cromo ou o cobre. Os solos que se 

desenvolven sobre estas rochas son raquíti-

cos, cun pH alcalino e altas concentracións 

de metais pesados, o que lles confire certa 

toxicidade. Ademais, o alto contido en 

magnesio provoca unha baixa dispoñibilida-

de para a absorción de minerais esenciais 

como o calcio, o sodio, o potasio ou o fós-

foro, provocando unha baixa fertilidade. 

A toxicidade dos solos serpentínicos, principalmente a producida polo níquel, permi-

te a aparición de exemplares adaptados a estas condicións tóxicas que acaban por 

Que son as serpentinitas? 

As serpentinitas son un tipo de rochas metamórficas orixinadas a partir de 

rochas ultrabásicas como as peridotitas, que presentan unha elevada cantida-

de do mineral serpentina. Prodúcese nun proceso chamado serpentinización, 

no que augas termais, a temperaturas incluso superiores aos 200ºC, se filtran 

nas rochas  transformando en serpentina parte dos seus minerais orixinais. 

Menos do 1% da superficie terrestre está composta por serpentinitas, polo que 

se considera unha rocha escasa e moi localizada. 
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orixinar especies novas, facendo que a zona sexa un dos centros de endemismos máis 

importantes da Península Ibérica. A área de Melide alberga especies únicas no mundo 

como Armeria merinoi, Santolina melidensis e Leucanthemum gallaecicum, aínda 

que tamén están presentes moitas outras especies ou subespecies adaptadas a vivir 

nestas duras condicións. 

 

ENDEMISMOS 

Que é un endemismo? 

Unha especie endémica é aquela propia e exclusiva dun determinado lugar e que non 

se poden atopar dun modo natural en ningunha outra parte do mundo. Este lugar 

concreto pode ser moi reducido ou moi amplo. Así, podemos dicir que hai especies 

endémicas da Península Ibérica, que é unha zona moi ampla, pero tamén hai especies 

endémicas de zonas moi pequenas, como pode ser a Serra do Careón. 

Como se orixinan os endemismos? 

Moitos endemismos xorden cando algunha poboación dunha especie queda illada das 

restantes e deixa de ter contacto con elas, favorecendo a aparición de característi-

cas exclusivas desta poboación; ou cando xorden cambios nalgún aspecto da bioloxía 

desta poboación que se ven favorecidos por novas condicións ambientais e que a le-

van a illarse xeneticamente da poboación orixinal, favorecendo, de novo, a aparición 

de caracteres exclusivos en ambas poboacións. Deste xeito, poboacións dunha mesma 

especie orixinal acaban dando lugar a poboacións de dúas especies diferenciadas.  

Este illamento dáse moitas veces porque ese grupo de exemplares queda incomuni-

cado nunha illa no medio do mar, como sucede coa fauna e flora endémica das illas 

Galápagos ou das Canarias. Pero tamén se poden formar especies endémicas nos 

cumios das montañas, actuando estes cumios como “illas” de clima frío rodeadas de 

zonas máis cálidas onde a especie non pode sobrevivir. Deste modo, acaban xurdindo 

novas especies diferentes dos seus antepasados. Isto sucede, por exemplo, coas Ere-

bias, un xénero de bolboretas diúrnas que habita as montañas de toda Europa e que 

en cada un destes cordais montañosos presenta especies únicas. 
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Pero, entón, como xurdiron as especies endémicas da serra do Careón se aquí non 

temos grandes cumios nin hai mar? Como falamos antes, na serra do Careón hai un 

material xeolóxico moi característico: as serpentinitas, que produce un solo con altos 

contidos de metais pesados e, polo tanto, ten un carácter tóxico. Nesta zona, deter-

minadas poboacións fóronse adaptando a este substrato tóxico que produce un efecto 

prexudicial para elas, xurdindo novas adaptacións que permiten que estes exempla-

res se desenvolvan neste ambiente. Este efecto, chamado presión evolutiva, fai que 

determinadas poboacións afectadas por algún efecto prexudicial, como pode ser un 

solo tóxico, evolucionen para adaptarse a el e, en algunhas ocasións, chegan a ser 

tan diferentes ás poboacións orixinais que se crean novas especies. 

Se te fixas, estas pequenas zonas de solos tóxicos para as plantas son semellantes ás 

illas xa que ese novo substrato ó que están adaptadas está limitado a unha determi-

nada extensión de terreo, e por iso se chaman illas edafolóxicas, é dicir, aquelas que 

son consecuencia da composición, características e natureza do solo. 

 

AS ESPECIES 

Unha especie é un grupo de individuos (animais, plantas, fungos…) que teñen carac-

terísticas similares e son capaces de reproducirse entre si, dando lugar a unha des-

cendencia fértil. A especie é a categoría básica na que se clasifican os seres vivos e 

hai millóns de especies biolóxicas diferentes no mundo. Cada unha das diferentes 

especies que habitan na Terra vive nun determinado hábitat, que non é máis que o 

lugar que presenta unhas condicións adecuadas para que poidan sobrevivir e, deste 

xeito, poder reproducirse para xerar nova descendencia que se perpetúe no tempo. 

O conxunto de todos os seres vivos do planeta e as relacións que establecen entre si 

e co ambiente onde viven chámase biodiversidade. Isto inclúe a todos os organismos, 

desde os máis grandes ata os máis pequenos. Tamén aos ecosistemas que estes con-

forman, tanto terrestres como mariños, así como as relacións que se establecen en-

tre os seres vivos e entre estes e o ambiente no que viven.  
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A biodiversidade é moi importante para a vida e a supervivencia da natureza. Grazas 

a ela, se hai un cambio ambiental que non é bo para unha especie, sempre haberá 

outra que se beneficie, e así a natureza sobrevive desde que apareceron os primeiros 

organismos vivos. O mantemento da biodiversidade en bo estado de conservación 

favorece que sexa máis resistente a cambios no ambiente, especialmente no momen-

to actual que estamos inmersos nun proceso de cambio climático. Igualmente, estes 

ambientes complexos e únicos permítennos estudar adaptacións únicas a ambientes 

complexos que poden ser de enorme utilidade para o seu humano e os seus cultivos 

(desenvolvemento de variedades resistentes, métodos para a eliminación de conta-

minación, creación de novos fármacos, etc). Por todo isto, a conservación da biodi-

versidade resulta vital para o mantemento da natureza e para a subsistencia do ser 

humano. 

Os efectos de moitas actuacións humanas levan a unha perda de biodiversidade: a 

modificación ou a destrución dos hábitats das distintas especies; a contaminación do 

aire, auga e o solo; a introdución de especies exóticas; o cambio climático, e moitas 

outras.  
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Herba de namorar de Me-

rino (Armeria merinoi) 

A herba de namorar de Merino, Arme-

ria merinoi, é un endemismo da serra 

do Careón. O seu delicado estado de 

conservación radica nos requirimen-

tos de hábitat necesarios para a súa 

supervivencia e ás importantes trans-

formacións acaecidas no seu hábitat, 

que determinan a existencia de soamente seis poboacións de escaso tamaño. Entre as 

dúas poboacións máis distantes entre si hai menos de 16 km. A área de ocupación da 

especie é de 42,3 hectáreas, existindo unha poboación total estimada inferior a 

9.000 individuos. 

Santolina de Melide (San-

tolina melidensis) 

A santolina de Melide, Santolina me-

lidensis, tamén é unha especie en-

démica da comarca de Terra de Meli-

de e arredores. Presenta distribución 

máis restrinxida que Armeria merinoi 

xa que só está presente na zona sur 

da serra do Careón. Ten unicamente 

catro núcleos dentro dunha única poboación, moi próximos entre si e distribuídos nun 

espazo de 10 km2. Con todo, o número de individuos é maior que no caso de Armeria 

merinoi, existindo unha poboación estimada de 240.000 individuos. 
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Magarza de Barazón 

(Leucanthemum gallaecicum) 

A magarza de Barazón, Leucanthe-

mum gallaecicum, presenta un grao 

de ameaza lixeiramente inferior ó das 

especies anteriores. Existen tres pe-

quenas poboacións da especie na 

mesma zona que está presente Santo-

lina melidensis, ó sur da serra do 

Careón. Nesta zona existe unha poboación estimada duns 7.400 exemplares. Na zona 

norte existe unha cuarta poboación que convive con Armeria merinoi, e que está 

composta por só 57 individuos. Aínda que as ameazas e o estado de conservación son 

menos preocupantes que no caso de Armeria merinoi e Santolina melidensis, tamén 

debe prestarse un especial interese a esta especie endémica. 

Estas tres especies están catalogadas como En Perigo de Extinción no Catálogo Gale-

go de Especies Ameazadas e En Perigo de Extinción no Atlas e Libro Vermello da Flora 

Vascular Ameazada de España. 

Na serra do Careón tamén podemos atopar outras especies ameazadas e de presenza 

escasa en Galicia, como o cardiño das lagoas, Eryngium viviparum, especie de zonas 

húmidas endémica da costa atlántica europea e que alberga unha poboación de 18 

individuos na zona da Gándara de Melide. Recentemente foron localizados no ZEC 

dúas pequenas poboacións do lirio do Xurés, Iris boissieri, endemismo galaico-

portugués. As dúas están catalogadas como En Perigo de Extinción no Catálogo Gale-

go de Especies Ameazadas e En Perigo de Extinción no Atlas e Libro Vermello da Flora 

Vascular Ameazada de España. 

Na zona tamén se localizan poboacións da especie catalogada como Vulnerable no 

Catálogo Galego de Especies Ameazadas e na Lista Vermella de Flora Vascular Espa-

ñola, Centaurea janeri subps. gallaecica. Esta especie está presente en toda a super-

ficie de substrato serpentinítico do centro de Galicia, estendéndose a súa distribu-

ción a dous pequenos afloramentos nas zonas de Curtis e Silleda.  

Ademais, na zona podemos atopar moitas outras especies acompañantes, aínda que o 

seu estado de conservación é menos preocupante e a súa endemicidade é menos res-
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trinxida que no caso das especies das que falamos anteriormente. Todo isto, fai que 

a serra do Careón sexa unha zona de elevada riqueza de especies endémicas ou ex-

traordinariamente escasas noutras zonas do mundo, polo que a súa conservación é 

moi interesante. 

Cal é a importancia da Serra do Careón? 

Debido á rareza do material 

xeolóxico da zona centro de 

Galicia e ás diferentes especies 

que se desenvolveron na zona, 

a serra do Careón está conside-

rada como o lugar máis impor-

tante para a flora endémica de 

Galicia e ocupa o décimo posto 

na lista de áreas de importan-

cia para a flora do estado es-

pañol. A inclusión neste listado 

baséase na concentración nun mesmo espazo dun bo número de especies ameazadas, 

que no caso de Melide se atopan acompañadas doutras moitas especies endémicas ou 

case endémicas. No mapa adxunto pódese observar que Galicia destaca coa maior 

cantidade de áreas importantes para o norte da Península, sinalándose nun círculo a 

zona da serra do Careón. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN E AMEAZAS 

A pesar da importancia ecolóxica da serra do Careón, as especies obxecto de conser-

vación sofren un elevado número de ameazas.  

As transformacións agrogandeiras son as modificacións que máis afectaron ás espe-

cies da zona. Así, a transformación do terreo mediante maquinaria pesada eliminan-

do as rochas sobre as que se sitúan as plantas endémicas, o subsolado, a corrección 

do pH do solo e a adición de fertilizantes químicos converten a estes solos en lugares 

non aptos para estas especies. A destrución da vexetación e da estrutura do solo evi-
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tan unha posterior recolonización polas plantas endémicas sobre os terreos que antes 

ocupaban. 

As plantacións forestais de especies de crecemento rápido aumentaron desde o 

comezo deste século reducindo enormemente a cantidade de hábitat dispoñible para 

as especies endémicas. A sombra que produce a copa destas árbores e o efecto das 

raíces sobre o chan, fan que o substrato se modifique radicalmente, empeorando a 

súa calidade para estas plantas. 

Debemos indicar que os solos situados sobre rochas serpentiníticas non son adecuados 

para o crecemento de cultivos, xa sexan herbáceos ou forestais, polo que é moi com-

plicado obter unha rendibilidade económica debido ó elevado gasto que é necesario 

para realizar estas transformacións. Algunhas destas actuacións só son viables me-

diante a petición de subvencións que son malgastadas intentando establecer cultivos 

que presentarán unha baixa produtividade o que dificulta a súa viabilidade a longo 

prazo. 

As infraestruturas urbanas, os polígonos industriais e as pistas forestais son outras 

ameazas importantes que producen a destrución directa dalgunhas poboacións e a 

fragmentación e disgregación das remanentes. Estas infraestruturas poden provocar o 

aumento da súa descontinuidade e a diminución do intercambio de material xenético 

entre as diferentes poboacións o que pode provocar un aumento da probabilidade de 

extinción das menos abundantes. 
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ACTIVIDADES NA AULA 
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Encrucillado 

Completa o seguinte encrucillado sobre as especies de flora da serra do Careón. 

       9       

   8           

              

 6 4   1         

              

              

  5            

              

7           3   

              

             10 

2              

              

1. Xénero ó cal pertence a herba de namorar de Merino. 

2. O conxunto de todos os seres vivos do planeta, o ambiente onde viven e a re-

lación que teñen con outras especies. 

3. Catálogo que designa legalmente o nivel de ameazas das especies de flora e 

fauna galegas. 

4. Especie exclusiva dun determinado lugar. 

5. Grupo de individuos que teñen características similares ou comúns entre si e 

son capaces de reproducirse mutuamente. 

6. Xénero ó cal pertence a magarza de Barazón. 

7. Tipo de rocha que forma gran parte do substrato xeolóxico da Serra do Ca-

reón. 

8. Conxunto de individuos dunha mesma especie. 

9. Xénero ó cal pertence a santolina de Melide. 

10. Zona especial de conservación. 
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Solución: 

       S       

   P O B O A C I Ó N   

       N       

 L E U C A N T H E M U M  

  N   R  O       

  D   M  L       

  E S P E C I E      

  M   R  N       

O F I O L I T A    C   

  S   A      G   

  M         E  Z 

B I O D I V E R S I D A D E 

             C 

1. Armeria. Xénero ó cal pertence a herba de namorar de Merino. 

2. Biodiversidade. O conxunto de todos os seres vivos do planeta, o ambiente 

onde viven e a relación que teñen con outras especies. 

3. CGEA. Catálogo que designa legalmente o nivel de ameazas das especies de 

flora e fauna galegas. 

4. Endemismo. Especie exclusiva dun determinado lugar. 

5. Especie. Grupo de individuos que teñen características similares ou comúns 

entre si e son capaces de reproducirse mutuamente. 

6. Leucanthemum. Xénero ó cal pertence a magarza de Barazón. 

7. Ofiolitas. Tipo de rocha que forma gran parte do substrato xeolóxico da Serra 

do Careón. 

8. Poboación. Conxunto de individuos dunha mesma especie. 

9. Santolina. Xénero ó cal pertence a santolina de Melide. 

10. ZEC. Zona especial de conservación. 
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Sopa de letra 

S T G R A L T N R A O B S 

N E H Z M O R U S T Q V N 

S E R P E N T I N I T A S 

O N O R T L N E G N V L X 

U L T R A B A S I C A C E 

S E A A M D I Q D A B A H 

O U L Z O T O F H X V L U 

G Q M U R L V C Z E B I N 

N I Z O F D O D A H T N A 

C N C A I R S B T R I O R 

B A S T C B S M E Q E H G 

O O A E A I C O C I X O T 

Q U A F P A N I B T S B N 

Busca as seguintes palabras relacionadas coa serra do Careón. 

 Serpentinita 

 Serra do Careón 

 Níquel 

 Metamórfica 

 Tóxico 

 Rocha 

 Ultrabásica 

 Alcalino 
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Solución: 

S T G R A L T N R A O B S 

N E H Z M O R U S T Q V N 

S E R P E N T I N I T A S 

O N O R T L N E G N V L X 

U L T R A B A S I C A C E 

S E A A M D I Q D A B A H 

O U L Z O T O F H X V L U 

G Q M U R L V C Z E B I N 

N I Z O F D O D A H T N A 

C N C A I R S B T R I O R 

B A S T C B S M E Q E H G 

O O A E A I C O C I X O T 

Q U A F P A N I B T S B N 
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Caleidociclo 

Un caleidociclo é unha forma xeomé-

trica semellante a un anel tridimen-

sional articulado, composto por pi-

rámides unidas polos seus bordos. 

Pódense transformar indefinidamente 

sen romperse ou deformarse arredor 

do seu centro. 

Debuxa as diferentes especies endémicas en cada unha das liñas de rombos semellante a este esquema, 

aínda que debes ser creativo e facer as túas propias composicións. 

 

Usa este modelo para facer os teus propios debuxos. Tes unha versión para imprimir nos Anexos. 
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Comecocos 

A papiroflexia ou origami é unha arte 

que consiste no pregado do papel sen 

usar tesoiras nin cola para obter figu-

ras de formas variadas. Nesta activi-

dade, propoñémosche que fagas un 

comecocos para poñer a proba os 

teus coñecementos sobre as plantas 

endémicas do centro de Galicia. 

 

Usa este modelo e dóbrao polas liñas para facer o comecocos. 

Tes unha versión para imprimir nos Anexos. 
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Lapbook da Flora endémica do centro de Galicia 

Lapbook  = Libro de etiquetas 

Un Lapbook é un libro con etiquetas, pestanas, encartables e sobres no cal se expo-

ñen ideas, reflexións, conceptos dun modo breve e sintético. Ó mesmo tempo, póde-

se crear un documento de alta visibilidade e estética para o centro escolar, creando 

diferentes modelos nos que o alumnado expón as súas tarefas escolares. 

Propoñemos a realización dun lapbook sobre a flora endémica do centro de Galicia no 

que o alumnado debe buscar información sobre estas especies, resumila e crear tex-

tos e buscar e adaptar imaxes para crear material didáctico. 

A continuación, tes as instrucións para realizar un lapbook en papel pero tamén o 

podes realizar dixitalmente facendo unha presentación dixital. Recorda que nos Ane-

xos deste documento tes materiais para realizar o lapbook en papel, así como algún 

exemplo para realizalo de modo dixital.  

Instrucións para realizar un lapbook 

Materiais 

 Unha cartolina A3 ou A2. 

 Tesoiras. Tesoiras de formas. 

 Barra de cola. 

 Folios de cores. 

 Rotuladores de cores. 

 Perfilador negro. 

 Imaxes impresas sobre o tema a tratar. 
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1º Planificar o formato e como se vai mostrar a información 

 

 

 

 

 

 

 

2º Debuxar e recortar formas para desencartar. 

Recursos gráfico-plásticos 

1. Debuxar e decorar con liñas, texturas, debuxos ou letras. 

2.  Recortar formas que destaquen. 

3. Recortar imaxes impresas. 

4.  Utilizar recortables e desdobrables. 

 

  

Exemplo de posible formato 
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Relación con outras materias 
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ACTIVIDADES NO CAMPO 

 

  



23 

Como eran os hábitats nos que viven as especies endémicas? 

Como son agora? 

O problema máis grave ó que se enfrontan as diferentes especies de flora endémica 

da zona centro de Galicia é a transformación dos hábitats naturais en pradeiras ou 

plantacións de especies de crecemento rápido como eucaliptos ou piñeiros. Como xa 

sabes, os terreos onde aparecen estas especies teñen unha elevada cantidade de me-

tais pesados e son tóxicos para a maioría das plantas, polo que para implantar estes 

cultivos tívose que facer unha forte inversión, sendo ademais pouco rendibles debido 

ó carácter tóxico do solo, que fai que a produción sexa escasa. 

Nesta actividade, preparatoria á saída ó campo, podes ver unha serie de ortofotogra-

fías feitas desde un avión en diferentes anos. Este tipo de fotografías permítennos 

comparar diferentes situacións e entender os profundos cambios que sucederon en 

Galicia e máis concretamente na zona centro de Galicia en moi poucos anos ou déca-

das. 

Fíxate na fotografía do ano 1956, de cando teus avós tiñan a túa idade, e na de 2004, 

cando eran teus pais os que tiñan a túa idade. Compáraas entre si e fíxate nos pro-

fundos cambios que sucederon nestas últimas décadas nunha das zonas de maior pre-

senza de especies endémicas, os montes da parroquia de Barazón. 
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Na procura das especies endémicas da zona centro de Gali-

cia! 

Nesta actividade faremos unha visita ó campo, concretamente ós montes da parro-

quia de Barazón (Santiso), para observar as diferentes especies endémicas da zona 

centro de Galicia e ver os hábitats nos cales viven. Achegarémonos á ladeira do río 

Seco, unha das zonas de maior interese para a conservación das especies endémicas. 

1. Buscade as plantas endémicas nesta zona, evitando pisalas ou danalas. Estás 

nun lugar de relevancia a nivel ibérico para as plantas. Cóidaas!! 

2. Fíxate no chan? É profundo ou ves moitas rochas? 

3. Notas algo estraño na vexetación? Fíxate na súa altura e no porte das plantas. 

Non cres que son moi baixas? A que pensas que se debe? A profundidade e 

composición do solo inflúe nestas plantas? 
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Busca e describe as amezas das plantas endémicas 

Na mesma visita ó campo, faremos unha revisión das diferentes ameazas que están 

afectando ás poboacións das diferentes especies endémicas da zona centro de Gali-

cia. Como puideches ver nas diferentes fotografías aéreas, moitas parcelas tiveron 

graves alteracións mediante cultivo de especies herbáceas en praderías ou coa plan-

tación de especies forestais de crecemento rápido como eucaliptos e piñeiros. 

Fíxate nas parcelas anexas á ladeira do río Seco e analiza as diferentes ameazas que 

podes ver. 

1. Fíxate nas diferentes alteracións do hábitat da zona. Que ves? Ves praderías 

artificiais? Eucaliptais? Piñeirais? Cal é a ameaza máis habitual. 

2. Fíxate no chan das praderías. Cantas plantas diferentes podes ver? Probable-

mente vexas tres ou catro, como moito, cando debería haber moitas máis. 

3. Fíxate no chan dos eucaliptais e dos piñeirais? Que plantas ves? Algunha é 

unha das especies endémicas da zona? 

4. Dícheste conta do pequeno tamaño dos eucaliptos e que teñen moitas pólas? 

Pensas que pode ser causa dos solos tóxicos? 

5. Dícheste conta de que os piñeiros teñen as acículas amarelas? Pensas que po-

de ser causa dos solos tóxicos? 
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Comecocos 
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Lapbooks (plantillas e exemplos) 

  





As especies

Unha especie é un grupo de individuos (animais, plantas, fungos…) que 
teñen características similares e son capaces de reproducirse entre si, 
dando lugar a unha descendencia fértil. A especie é a categoría básica 
na que se clasifican os seres vivos e hai millóns de especies biolóxicas 

diferentes no mundo

Unha especie endémica é 
aquela propia e exclusiva 
dun determinado lugar e 
que non se poden atopar 

dun modo natural en 
ningunha outra parte do 

mundo. Este lugar 
concreto pode ser moi 

reducido ou moi amplo. Así, 
podemos dicir que hai 
especies endémicas da 
Península Ibérica, que é 

unha zona moi ampla, pero 
tamén hai especies 

endémicas de zonas moi 
pequenas, como pode ser 

a Serra do Careón.

Endemismos

As serpentinitas son un tipo 
de rochas metamórficas 

orixinadas a partir de rochas 
ultrabásicas como as 

peridotitas, que presentan 
unha elevada cantidade do 

mineral serpentina. Prodúcese 
nun proceso chamado 
serpentinización, no que 

augas termais, a 
temperaturas incluso 

superiores aos 200ºC, se 
filtran nas rochas  

transformando en serpentina 
parte dos seus minerais 
orixinais. Menos do 1% da 
superficie terrestre está 

composta por serpentinitas, 
polo que se considera unha 

rocha escasa e moi 
localizada.

Rochas serpentinitas

Herba de namorar de Merino
Armeria merinoi
Ten soamente seis poboacións de escaso 
tamaño. Entre as dúas poboacións máis 
distantes entre si hai menos de 16 km. A 
área de ocupación da especie é de 42,3 
hectáreas, existindo unha poboación total 
estimada inferior a 9.000 individuos.

Santolina de Melide
Santolina melidensis
Ten unicamente catro núcleos dentro 
dunha única poboación, moi próximos entre 
si e distribuídos nun espazo de 10 km2. Con 
todo, o número de individuos é maior que 
no caso de Armeria merinoi, existindo unha 
poboación estimada de 240.000 individuos.

Magarza de Barazón
Leucanthemum gallaecicum
Ten soamente seis poboacións de escaso 
tamaño. Entre as dúas poboacións máis 
distantes entre si hai menos de 16 km. A 
área de ocupación da especie é de 42,3 
hectáreas, existindo unha poboación total 
estimada inferior a 9.000 individuos.

A importancia da
Serra do Careón

A serra do Careón está 
considerada como o lugar 
máis importante para a 

flora endémica de Galicia 
e ocupa o décimo posto 

na lista de áreas de 
importancia para a flora 

do estado español.

A biodiversidade é moi 
importante para a vida e a 
supervivencia da natureza. 

Grazas a ela, se hai un 
cambio ambiental que non é 

bo para unha especie, sempre 
haberá outra que se 

beneficie, e así a natureza 
sobrevive desde que 

apareceron os primeiros 
organismos vivos. O 

mantemento da 
biodiversidade en bo estado 
de conservación favorece 
que sexa máis resistente a 

cambios no ambiente, 
especialmente no momento 

actual que estamos inmersos 
nun proceso de cambio 

climático. 

Conservación
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Ortofotografías aéreas actuais e históricas 






