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RESUMO 
 
Protexer a produtividade das terras de primeira, impedindo que poidan ser dedicadas a outros usos diferentes do 
agrícola foi o obxectivo da normativa de ordenamento do espazo de moitos países. A vocación agrícola das 
terras determínase en función de factores como a pendente e a profundidade, xunto coa climatoloxía e a 
fertilidade. En Galiza contabilízanse como terras de primeira unhas 183.000 ha, a penas o 6,2% da superficie do 
país, de tal forma que estamos a falar un recurso valioso e escaso.  
 
Unha parte das terras que se cultivaron ou aínda se cultivan en Elviña, dentro do espazo do Campus, son terras 
de primeira, sexa pola súa calidade orixinal ou como resultado dunha actividade humana que, ao longo do 
tempo, xerou esas hortas en bancais e ribazos próximas ás edificacións do núcleo de O Castro.  
 
A súa pequena dimensión non foi obstáculo no pasado para que Elviña xogase o papel de horta da Coruña e 
sostivese unha próspera sociedade rural ligada ao aproveitamento agrícola. Tampouco debe ser hoxe un 
obstáculo para que o aproveitamento agrícola destas terras se manteña e mellore co seu uso dentro do novo 
modelo de hortas urbanas, unha necesidade que as sociedades modernas fortemente urbanizadas comezan a 
demandar.  
 
A actividade agrícola e forestal con características tradicionais, baseada nos cultivos autóctonos e de tipo 
ecolóxico, é ademais a mellor garantía para unha xestión sostíbel da biodiversidade florística e faunística 
presente no campus. Unha primeira aproximación á análise da diversidade florística no Campus de Elviña e A 
Zapateira permitiu recoñecer a existencia dunhas 200 especies e establecer aquelas áreas que presentan un maior 
interese para a súa conservación e recuperación. Por outra banda, a protección dos valores agrícolas e forestais, 
así como de biodiversidade, poden ser compatíbeis e mesmo reforzarse coa promoción dunhas acertadas liñas de 
investigación, de aprendizaxe e de sensibilización. Son tamén valores de grande interese para o seu uso 
paisaxístico e social. 

 
 
 
A CAPACIDADE PRODUTIVA DOS SOLOS  
 
Seguindo a metodoloxía da FAO de avaliación de terras, Díaz-Fierros e Gil Sotres (1984)2 
elaboraron un mapa de Galicia en que se recolle unha información que permite a análise das 
diferentes alternativas de uso das terras en Galiza. Os índices de calidade agronómica 
represéntanse cartograficamente mediante unha lenda do seguinte tipo:  
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1 F.P. Miller (2003). Natural resources management and the second Copernican revolution. J. Natural Resources Life Science 
Education, 32, 43-51. (Citado en Soliva et al, 2004) 
2 Francisco Díaz Fierros Viqueira e Fernando Gil Sotres (1984). Capacidad productiva de los suelos de Galicia (Mapa 
1:200.000). Universidade de Santiago de Compostela. (ISBN: 84-7191-341-0). 



Neste índice,  
- O primeiro símbolo (letras do A ao G) indica as posibilidades de mecanización, 

enraizamento e risco de erosión. 
- O segundo símbolo (letras L, M, P, T e N) indica o período con temperaturas útiles 

para o crecemento. 
- O terceiro símbolo (números do 1 ao 9) informa do exceso ou déficit de auga. 
- O cuarto símbolo informa sobre a dispoñibilidades potencial de nutrientes. 

 
Os dous primeiros factores constitúen as características básicas, dificilmente mellorábeis na 
práctica agrícola; pola contra, sobre o terceiro factor pode actuarse en certa medida, e en 
maior grado pode actuarse sobre a dispoñibilidade de nutrientes. A presenza relativa dunha 
tipoloxía ou outra de terras no conxunto galego pode orientarnos sobre a calidade relativa e o 
interese en conservar estas áreas como recursos produtivos.  
 
Terras de primeira 
 
Protexer a produtividade das terras de primeira, impedindo que poidan ser dedicadas a outros 
usos diferentes do agrícola foi o obxectivo da normativa de moitos países.  
 
As características básicas do solo idóneas para os cultivos agrícolas correspóndense coas 
clases A, B, C (dentro do primeiro factor de clasificación), xa que teñen boas condicións de 
pendente (inferiores ao 10%) e de profundidade (normalmente superior aos 100 cm). Estas 
clases atinxen en Galiza unhas 699.000 Ha, un 24% da superficie total (Cadro I). Esta 
cantidade vese incrementada polos tipos C’ e D’ até un total de 1.247.000 ha (42,5% do total), 
xa que estes últimos tipos achegan terras cuxas condicións de pendentes e profundidades 
foron melloradas ao longo de séculos ou milenios de actividade agrícola ininterrompida e a 
construción de terrazas e ribazos. 
 
 

Cadro I. Distribución dos solos galegos segundo as súas características básicas  
(posibilidades de mecanización, enraizamento e risco de erosión) 

 CLASE Ha Porcentaxe Observacións 

A 195.000 6,7  

B 391.000 13,3  

C 100.000 3,4  

C’ 335.000 11,4 
Áreas con pendentes naturais de entre o 10 e o 20% 

(orixinariamente tipo D) en que se crearon bancais ou 
terrazas*. 

D 250.000 8,5  

D’ 200.000 6,8 
Terras con bancais en zonas con pendentes de entre o 20 

e o 35%. 

E 650.000 22,2 

E’ 50.000 1,7 

F 361.000 12,3 

F’ 3.000 0,1 

G 397.000 13,5 

Toda a superficie agrupada nas clases E, F, e G (un total 
de 1.235.807 Ha) ten limitacións serias para a súa 

utilización agrícola, ben por pendentes excesiva (máis 
do 20%) ou ben por falta de profundidade (menor de 50 

cm). 

TOTAL 2.932.000 100  

 



Porén, sobre estas características básicas compre engadir outros condicionantes agrícolas xa 
comentados mais arriba en relación cos factores de clasificación. Estes factores son os 
indicados no Cadro II, e limitan a clasificación como terras de primeira a unhas 183.000 ha, 
que se corresponde co 6,2% da superficie do país.  
 
En palabras de Díaz-Ferros e Gil Sotres, “para estas terras de primeira sería conveniente, sen 
lugar a dúbidas, que nos futuros plans de ordenamento do espazo se lle dedícase un 
tratamento especial de protección para evitar que só naqueles casos estritamente necesarios se 
derivase o seu uso cara actividades non agrarias”. 
 
 

Cadro II. Factores que permiten a clasificación do solo como terra de primeira 
Factores Clases 
Características básicas do solo idóneas A, B, C 
Risco de xeadas baixo L, M 
Déficit de auga limitado 5, 6 
Fertilidade potencial 3, 4 
Superficie de terras de primeira en Galiza (Ha) 182.956 
Porcentaxe superficie total 6,2 
Notas: 
- O clima, polo risco de xeadas, e outro dos factores que limita a produtividade, especialmente no 
interior de Galiza. Á escala do país, o 70% do mesmo ten un risco de xeadas superior aos seis meses.  
- En canto ao réxime hídrico, só un 23,3% das terras de Galiza non padecen ningún tipo de déficit 
hídrico (clase 5), un 54,4% (clases 6 e 7) soportan un déficit moderado (clases 6 e 7) e un 19.3% un 
déficit grave (clases 8 e 9). 
- En canto á fertilidade, en xeral as terras galegas son de fertilidade deficiente, e a clase 4 atinxe ao 
87,7% do total.  

 
 
O campus de Elviña da UDC 
 
No proxecto Sostauga3 podemos atopar información sobre os principais usos do solo, 
distinguindo entre os de monte, prados, terreos cultivados e incultos, hortas, edificación, 
viario con solo pavimentado, e camiños sen pavimentar. O informe deste proxecto inclúe así 
mesmo fotografías e outra moita información (pendentes, localización de zonas verdes, 
arborado, etc.) de interese para o tema do presente artigo, mais que xa aforramos repetir aquí. 
 
O mapa da Figura 1 recolle as clasificacións da area correspondente á zona de A Coruña. A 
zona baixa do campus (Elviña) ten a clasificación BL54, e inclúe os tramos baixos dos ríos de 
Castro (ou Lagar) e de Ponte da Pedra. A mesma clasificación BL54 corresponde aos tramos 
baixos dos regatos de San Cristovo e da Grela, máis ao poñente, separada esta área da de 
Elviña por unha zona elevada clasificada como EL54. Por outra banda, a zona media do 
campus da UDC (até o núcleo de Castro), forma parte dunha área máis ampla clasificada 
como CL54. A continuación, ven a zona  máis alta, por riba da Escola de Arquitectura e da 
Facultade de Ciencias, agora coñecida como A Zapateira e que corresponde ao Monte da 
Fraga, clasificada como EL74. 
 
A zona baixa do campus atópase urbanizada na súa práctica totalidade, coa excepción do 
tramo de terras situadas na marxe do río Lagares, entre o último edificio (Servizos de Apoio á 
Investigación) e o núcleo de Castro. Esta zona corresponde á clasificación BL54, ou coa zona 
                                                 
3 J. Cagiao e cols. O uso sustentábel da auga e a súa relación co territorio no Campus Universitario de Elviña da Universidade 
da Coruña. Proxecto Sostauga. Dispoñíbel en www.udc.es/vixa/medioambiente. 



de transición á clasificación CL54. O resto de  áreas aínda hoxe cultivadas do campus, 
situadas a media ladeira, correspóndense coa clasificación CL54. Con todo, as pequenas 
hortas existentes no ámbito do campus, nas inmediacións do núcleo de O castro, en zonas de 
elevada pendente, poden en realidade asimilarse á categoría C’, como resultado da creación de 
bancais e a mellora progresiva dos solos. 
 
 

 
 

Figura 1. Clasificacións agronómicas na zona de A Coruña (elaborado por J.Cagiao sobre os planos de 
Díaz Fierros e Gil Sotres, 1984 –referencia 2) 

 
 
As diferenzas entre unha zona B e outra C radican nunha maior presenza de afloramentos e en 
maiores limitacións para a rega por gravidade nesta última. Ambas correspóndense con 
pendentes menores do 10% e profundidades de 50 a 100 cm ou maiores, e permiten a 
mecanización en ambos casos, se ben en zonas da tipoloxía C poden existir algunhas 
limitacións ao uso de maquinaria pesada e aos cultivos de enraizamento profundo.  
 
Boa parte da área alta do Campus (Monte da fraga), clasificada como EL74, correspóndese 
con pendentes de até o 35%, presenza de afloramentos rochosos en menos do 25%, 
profundidades maiores de 25 cm e un risco de erosión variábel ou elevada. A profundidade do 
solo dificulta o enraizamento de especies de tipo agrícola.  
 
En canto á climatoloxía, e máis en concreto ao risco por xeadas, todas as zonas entran dentro 
da tipoloxía L, a máis benigna e coñecida como axeitada para o limoeiro. O risco de xeadas é 
inferior aos 3 meses ao ano.  
 
En canto ao réxime hídrico, as zonas de cultivo correspóndense coa tipoloxía ou clase 5, polo 
que se trata de solos ben drenados e con menos de 30 días de déficits de precipitacións. Pola 
contra, a zona alta (Monte da Fraga) está cualificada como clase 7 e 8, de tal forma que sendo 



solos ben drenados, presentan un elevado déficit de precipitacións, de entre 90 e 120 días ao 
ano.  
 
O último símbolo corresponde á clase de dispoñibilidade potencial de nutrientes, e toda a área 
está cualificada como clase 4: que indica unha mala dispoñibilidade orixinal de nutrientes. Os 
niveis de saturación son baixos (7-15%) e os pH entre 4,5 e 5. Trátase de solos derivados de 
rochas graníticas e esquistos (non pertencentes ao complexo de Ordes), e de materiais 
sedimentarios arxilosos ou limosos. 
 
Porén, a dispoñibilidade de nutrientes é unha das características que se ve fortemente 
modificada pola actividade agrícola. As terras galegas, mesmo as de mellor calidade, mostran 
orixinariamente unha baixa dispoñibilidade de nutrientes. O cultivo e as practicas de 
fertilización orgánica tradicional (esterco) incrementou notablemente estes niveis de 
nutrientes. Dentro da área de estudo, dispomos de analíticas do solo realizadas en 2007 para 
as terras do Campo de Demostración do Curso de Hortifruticultura Ecolóxica que mostran 
unha elevada dispoñibilidade de nutrientes e bos contidos en materia orgánica. 
 
Segundo esta análise, as características básicas desta terra eran as seguintes:  

Arxila (<0,002 mm)  14,8% 
Limo (0,002-0,05 mm)  26,8% 
Area (0,005-2,0 mm)  58,4% 
Materia orgánica   5,6% 
Nitróxeno total  2,1% 
pH en auga    6,1 

 
O informe conclúe que a dispoñibilidade de nutrientes é boa e que non hai outras necesidades 
de fertilización que as de mantemento. 
 
As dúas clases principais presentes no Campus de Elviña-A Zapateira (BL54 e CL54) 
correspóndense con terras de primeira. Algunhas áreas de cultivo poderían pertencer, porén, á 
clase C’ (C’L54, ver Cadro I): son as hortas en bancais ou ribazos próximas ás edificacións de 
O Castro. As súas características son tamén as de terras de primeira, co único factor limitador 
da pequena dimensión. Neste caso, o seu uso como horta tradicional intensiva, favorecida 
pola súa proximidade á unha grande urbe, fai que este factor sexa secundario á hora de 
determinar a viabilidade do seu uso agrícola. Así, se as sociedades tradicionais souberon tirar 
proveito destas terras, agora volven a telo baixo a posíbel figura de “hortas urbanas”.  
 
 
O PROXECTO HORTAS URBANAS DE ELVIÑA 
 
A expansión do tecido urbano sobre o territorio, a persistencia dos conceptos de organización 
das zonas verdes como áreas de ocio e as formas de pensar a paisaxe converteron o medio 
rural nun ámbito subsidiario do urbano, sen preocuparse por coidar, rehabilitar, consolidar os 
elementos inherentes á paisaxe: cursos de auga, capacidade de infiltración, zonas de 
produción agrícola non industrializada, pequenas hortas familiares.  
 
A contracorrente do anterior, nos últimos anos iniciouse un movemento, en moitos países e en 
distintos continentes, tendente á creación de hortas urbanas: Nos países non desenvolvidos, as 
hortas urbanas xorden como modo de paliar a imposibilidade de acceso de gran parte da 
poboación aos centros de abastecemento e consumo. Nos países desenvolvidos, as iniciativas 



móvense desde a creación das hortas en balcóns e terrazas como se fai en Nova York, ou a 
existencia de zonas de cultivo ao carón das vivendas (como no barrio Kronsberg de 
Hannover, até a creación de zonas de hortas en parques (Huelva, Sevilla, Milán), ou as hortas 
urbanas de Barcelona ou Santiago de Compostela. 
 
En Santiago de Compostela hai  unha zona de hortas urbanas, en  Belvís, preto da rúa de San 
Pedro e a Porta do Camiño, que se asignan a quen as solicite. O conxunto conta tamén cun un 
pequeno sector dedicado ás herbas aromáticas. 
 
A experiencia de Barcelona é moi interesante. Trátase da creación de hortas en todos os 
barrios, aproveitando remanentes de terras, en xeral ligadas a algunha infraestrutura de 
transporte ou áreas de tipo deportivo ou escolar. A explotación das hortas está pensada para as 
persoas da terceira idade e a aplicación de prácticas ecolóxicas de cultivo. Deste modo, 
dáselles o permiso e a responsabilidade de cultivar unha horta dentro do recinto urbano, no 
seu propio barrio. Conséguese así que estas persoas realicen un traballo socialmente produtivo 
e resulten satisfeitas, tanto por isto como polo contacto coa propia terra, o exercicio físico que 
implica, a socialización, e o labor de transmisión ás novas xeracións do coñecemento das artes 
da sementeira, o cultivo e a recolección de verduras, froitas e hortalizas. Ao mesmo tempo, 
conséguese o enriquecemento dun anaco de superficie de solo devolvéndolle a fertilidade 
orixinal. 
 
 
No caso da UDC, os campus foron até recentemente urbanizados con criterios derivados das 
necesidades de edificios e vías, pero non a partir de estratexias de sustentabilidade. A 
Universidade da Coruña, como entidade pública, educativa, ten a responsabilidade de ensinar 
co exemplo como se pode xerar un desenvolvemento que teña en conta a persistencia de zonas 
actuais de horta, sen seguir admitindo un urbanismo que só se pensa a si mesmo, sen ter en 
conta todos os elementos da paisaxe que se deben recuperar e potenciar. 
 
Es por iso que creemos de gran importancia, iniciar un traballo sistemático de rehabilitación 
da paisaxe, co obxectivo de que cidade e campo sexan redes que se entrelacen, de modo que 
dentro da cidade se aproveiten os intersticios que nos permita a trama urbana para ir sendo 
ocupados por superficies de cultivo. Como característica singular, no caso do campus, as 
hortas poderían estar explotadas, en parte, por mozos e mozas universitarios, dando desta 
forma unha experiencia práctica a unha xeración que xa é sensíbel aos problemas do medio 
ambiente. 
 
 
A XESTIÓN DOS RESIDUOS ORGÁNICOS E O SEU USO AGRÍCOLA 
 
Os sistemas agrarios producen residuos orgánicos e ao mesmo tempo teñen capacidade para 
asimilados. De feito, un solo do que se extraen as colleitas sen achegarlle emendas orgánicas 
é un solo que se vai empobrecendo paso a paso pola perda progresiva de materia orgánica. Os 
restos de vexetación (colleitas, limpezas, etc) son o primeiros candidatos a seren devoltos ao 
solo. A fracción orgánica do lixo doméstico, en concreto os restos da cociña, da preparación 
dos alimentos e de comidas son materiais que teñen a súa orixe nos solos de cultivo, e a súa 
reciclaxe pasa por devolvelos aos sistemas agrícolas, devolvéndolle aos solos materia 
orgánica e nutrientes. Os solos agrícolas teñen unha elevada capacidade para asimilar grandes 
cantidades de emendas orgánicas, como ten demostrado a agricultura tradicional galega, na 



que tanto os restos de colleitas como unha parte importante da produción vexetal dos montes 
se destinaba aos solos produtivos.  
 
No campus universitario xéranse diversos tipos de residuos orgánicos, desde os máis 
tradicionais, como son os restos de colleitas e cultivos que aínda se practican dentro do 
campus, ou as limpezas forestais (Monte da Fraga), até os residuos vexetais da xardinería 
(céspede, podas), até os residuos de cociña e comidas dos diversos comedores universitarios. 
Algúns destes residuos pódense empregar directamente no lugar onde se xeran (restos de 
colleitas ou forestais), mais outros requiren dunha xestión (recollida selectiva) e tratamento 
previo (compostaxe, etc). O conxunto deles poden ser obxecto dunha xestión e tratamento 
conxunto, co obxectivo de xeral emendas e fertilizantes orgánicos de elevada calidade. O 
cultivo ecolóxico require deste tipo de emendas, polo que xurde así unha complementariedade 
ideal entre dous obxectivo da política de sustentabilidade da UDC: a protección dos recursos e 
prácticas agrícolas existentes no campus e a xestión dos residuos. A tarefa de ensino-
aprendizaxe propia da universidade é outro aspecto a termos en conta á hora de formular unha 
proposta de traballo neste sentido. 
 
Se ben a UDC non conta con titulacións en agricultura, si conta con estudos nos aspectos 
básicos do coñecemento dos solos e dos residuos (física, química, bioloxía, ecoloxía, 
xeoloxía, enxeñaría, arquitectura, etc) e diversos mestrados con orientación ambiental, entre 
eles o mestrado en Ciencia e Tecnoloxía Ambiental. Neste sentido, diferentes realizacións no 
marco da política de sustentabilidade da entidade fornecen de aplicacións prácticas de grande 
interese para a consolidación e o deseño coherente destes estudos. Este enfoque 
interdisciplinar achegaría un interesante campo de prácticas e proxectos de demostración de 
valor incalculábel en relación coa educación para a sustentabilidade. A participación dos 
estudantes (ou investigadores, segundo se mire) sería o outro piar para un bo aproveitamento 
académico do proxecto. 
 
Estamos a falar, por tanto, dun proxecto que atende a diferentes e diversas compoñentes da 
sustentabilidade, desde a protección e o uso sostible dos recursos (o solo produtivo, o saber-
facer agrícola), a solución de problemas ambientais das sociedades modernas (os residuos), 
até a educación para a sustentabilidade4,5. En palabras de Montserrat Soliva (2004)6, trátase 
do recoñecemento do respecto para relacións simbióticas inalterábeis entre o futuro benestar 
da humanidade e a integridade dos procesos ambientais que son un requisito para un futuro 
sustentábel. Moitas destas relacións e procesos ambientais están estreitamente relacionados 
coa agricultura e, a maioría dos mesmos, tamén cos residuos orgánicos, segundo se indica no 
Cadro III. Trátase de romper as barreiras que impiden un bo uso da enorme acumulación de 
información e coñecemento co que conta hoxe a sociedade humana. Para isto, compre 
formular proxectos nos que a educación, a investigación e a demostración son facetas 
simultáneas dun proceso único de aprendizaxe. Compre superar o concepto da transferencia 
desde o informado ao desinformado, para iniciar un proceso dinámico de colaboración e co-
aprendizaxe. 
 

                                                 
4 UNESCO (2006). Capacity building for ecological sanitation. Concepts for ecologically sustainable sanitation in formal and 

continuing education. UNESCO Working Series SC-2006/WS/5. París, 2006. & GTZ, Eschborn, Germany, 2006.  
5 Novotny, V. e Brown, P. (2007). Cities of the Future: Towards integrated sustainable water and landscape management. 

IWA Publishing, London.  
6 M. Soliva e col. Organic waste management in education and research in agricultural engineering schools. International 

Conference on Engineering Education in Sustainable Development. EESD2004. D.Ferrer-Balas e col. (Eds). CIMNE and 
UPC. Barcelona. 



O mencionado Curso de Hortifruticultura foi un primeiro paso neste sentido, e tivo o valor de 
incorporar membros da veciñanza dos asentamentos existentes en Elviña e da comunidade 
universitaria a un mesmo proceso de co-aprendizaxe e práctica agrícola. A promoción da 
agroecoloxía e o mantemento da actividade agrícola no interior do campus, o 
desenvolvemento dos proxectos de hortas urbanas, e a xestión dos residuos orgánicos e o seu 
uso agrícola son elementos complementarios dun eixe único de sustentabilidade ambiental e 
social.  
 
 

Cadro III. Algúns procesos, bens e servizos fornecidos polos ecosistemas directamente 
relacionados coa agricultura (A) e os residuos orgánicos (RO) (adaptado de Soliva et al. 2004) 

Procesos:  
- Fluxos e ciclos hidrolóxicos, filtración e calidade da auga A-RO 
- Fluxos e ciclos bioxeoquímicos, almacenamento de minerais e gases A-RO 
- Produtividade biolóxica, polinización, redes alimentarias, hábitats A 
- Descomposición e ciclos temporais, formación de solo, estabilización das paisaxes  A-RO 
- Diversidade biolóxica  A 
- Contaminantes: absorción, regulación, dilución, descomposición, destoxificación... A-RO 
Bens e servizos:  
- Recursos renovábeis e non renovábeis básicos A-RO 
- Ciclos da auga, litorais, calidade da auga, chuvias, auga doce A-RO 
- Zonas climáticas: diversidade biolóxica e produtiva asociada A 
- Modulación da recarga dos acuíferos, escoamento, enchentes A-RO 
- Nichos ecolóxicos para biodiversidade e culturas humanas A 
- Biodiversidade, vida salvaxe e mariña A 
- Dinámicas biolóxicas, modulación da composición da atmosfera, retención de CO2 A-RO 
- Provisión de comida e forraxe, madeira e fibras, abrigo e refuxio, medicinas A 
- Polinización dos cultivos e outras plantas, dispersión das sementes A 
- Procesos de desenvolvemento do solo, ciclos do N e C, produtividade agrícola  A-RO 
- Almacenamento e reciclado dos nutrientes esenciais A-RO 
- Absorción e destrución de contaminantes, asimilación de residuos  A-RO 
- Estéticas naturais, atraccións naturais, turismo, lecer, inspiración A-RO 

 
 
Proponse implantar un programa de recollida selectiva e compostaxe in situ dos diferentes 
residuos orgánicos que se xeran no campus. A recollida selectiva dos residuos orgánicos ten 
dous ámbitos diferenciados: as vivendas da veciñanza do campus, e as dependencias 
(comedores) universitarias, e precisa da definición de sistemas operativos e de procesos 
educativos e de entrenamento, como tamén de mínimos equipamentos de recollida e 
transporte. A xardinería e mantemento de diversas áreas do campus (UDC) é outra fonte de 
residuos orgánicos con interese par ao seu aproveitamento in situ. Todos estes residuos 
precisan de compostaxe como tratamento previo, existindo xa pequenas instalacións e 
experiencia limitada no ámbito do Monte da Fraga. Temos aí o ámbito idóneo para un 
proxecto pioneiro en Galiza de compostaxe comunitaria, na liña do proposto polo borrador de 
Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galiza (PXRUG 2007-2017). As infraestruturas non 
requiren un investimento elevado, só condicionado pola dispoñibilidade do espazo necesario e 
as necesidades de seguimento que se decidan en función da finalidade investigadora-
educativa. O outro elemento esencial, o uso agrícola do compost, virá ligado as liñas de hortas 
urbanas e agricultura ecolóxica dentro do campus. A propia actividade de xardinería e a 
restauración de zonas e recente edificación son destino opcional para o compost que se 
produza.  
 
 
 



A XESTIÓN DA BIODIVERSIDADE FLORÍSTICA 
 
A primeira aproximación o análise da diversidade florística nos Campus universitarios  de 
Elviña e A Zapateira permitiu recoñecer a existencia de ao redor de 200 especies cuxa 
distribución ven determinada polas condicións ambientais e polo uso tradicional das distintas 
áreas que conforman os Campus Universitarios. Así mesmo, permitiu establecer aquelas áreas 
que presentan un maior interese para a súa conservación e recuperación, a priorización das 
futuras actuacións e, en definitiva, unha mellor valorización do contorna para os seus posibles 
usos docentes (aprendizaxe e sensibilización), investigadores e lúdicos. 
 
Tras as primeiras actuacións que levaron asociadas a recuperación do Monte da Fraga en 
concreto, do pequeno bosquete asociado a unha pequena surxencia de auga no contorna da 
Facultade de Ciencias, a repoboación con especies autóctonas e a eliminación das especies 
invasoras, es necesario completar os datos existentes (incluíndo fungos, briófitos e liques), 
ampliar o estudo en profundidade a outras areas do Campus universitario e elaborar un plan 
de xestión dos diferentes espazos que permita a súa mellora, conservación e uso. 
 
A restauración no Monte da Fraga 
 
A recuperación da zona de monte coñecida como Monte da Fraga, situada entre a Facultade 
de Ciencias e a de Filoloxía, na Zapateira, supón a recuperación dunha pequena masa forestal 
asociada a un manancial dominada por salgueiros (Salix atrocinerea), bidueiros (Betula alba), 
amieiros (Alnus glutinosa), con algúns carballos (Quercus robur) e castiñeiros (Castanea 
sativa) e a  reintrodución dun número significativo de especies arbóreas autóctonas. Neste 
espacio plantáronse as seguintes especies: Prunus avium (faia), Quercus robur (carballo), 
Quercus pyrenaica (rebolo), Ilex aquifolium (acivro), Fagus sylvatica (faia), Junglans 
regia(nogal), Castanea sativa (castiñeiro), Fraxinus excelsior (freixo), Alnus glutinosa 
(ameneiro), Betula pubescens (bidueiro), Sorbus aucuparia (capudre) e Acer pseudoplatanus 
(arce). 
 
A partir deste momento e necesario elaborar un plan de xestión e mantemento deste espazo e 
avaliar o potencial para o seu uso didáctico, investigador e lúdico. As actuacións que se 
levarán a cabo neste espazo ata o establecemento definitivo da vexetación deberían incluír o 
estudio da evolución das especies plantadas e das espontáneas (colonización dos espazos 
libres) e da súa sucesión a longo prazo e seleccionar aquelas especies que puidesen actuar 
como bioindicadores de calidade ambiental. Así mesmo, deberían realizarse carreiros 
botánicos, coa preparación de paneis indicadores da importancia e particularidades das 
diferentes especies e guías “interactivas”, que favorezan o uso didáctico da zona, e sirvan para 
sensibilizar sobre a importancia das masas forestais; e, do mesmo xeito, se destacará o seu 
aproveitamento como espazo lúdico. 
 
Plantas das zonas axardinadas do campus universitario da Coruña (Elviña e A 
Zapateira) 
 
O traballo realizado no Campus Universitario de Elviña-Zapateira, centrouse na identificación 
das especies presentes nas zonas axardinadas para determinar o seu valor docente ou 
ornamental. No cadro IV se mostra unha relación de plantas que están presentes nesta parte do 
Campus da Coruña da UDC, resultado dunha primeira aproximación.  
 
 



Cadro IV. Algunhas plantas presentes no campus Elviña-A Zapateira 
Substrato herbáceo (herbáceas comúns a 
todas as zonas axardinadas do campus): 
Trifolium repens 
Cerastium glomeratum 
Coniza canadensis 
Plantago lanceolata 
Lotus corniculatus 
Sonchus asper 
S.oleraceus 
Cirsium vulgare 
Vicia sativa 
Bellis perennis 
Taraxacum vulgare 
Dactylis glomerata 
Bromus hordeaceus 
Prunella vulgaris 
 
Algunhas plantas dispersas polo Campus de 
Elviña 
Euonymus japonicus (arbustos) 
Lonicera nitida (setos) 
Hebe speciosa (Hebe, de Nueva Zelanda) 
(setos) 
 
Zona Edificio Xoana Capdevielle 
Acacia dealbata 
Rhododendron (arboreo y arbusto) 
Ilex aquifolium 
Platanus hybrida 
Magnolia grandiflora 
Cotoneaster horizontalis  
 
Zona Facultade de Informática: 
Populus nigra 
Cedrus atlántica 
C.deodara 
Araucaria excelsa 
Ligustrum lucidum 
Magnolia grandiflora 
Nerium oleander (adelfa) 
Salix babilonica 
Morus alba (morera) 
Prunus cerasifera var. pisardii (P. 
atropurpurea, ameixeira ornamental) 
Chamaecyparis lawsoniana 
Thuja plicata 
Juniperus communis 
Juniperus chinensis 
Juniperus x media 
Juniperus horizontalis 
Cryptomeria japonica 
Phoenix canariensis 

Zona Facultades de Socioloxía, Dereito e Educación 
Acer campestre 
Acer negundo 
Betula pendula 
Juniperus chinensis 
Cercis siliquastrum 
Robinia pseudoacacia 
 
Arbustos e trepadoras (Zona Facultades de Socioloxía, 
Dereito e Educación): 
Rhododendro sp. 
Berberis vulgaris var. atropurpurea 
Myopurum laetum 
Lavandula stoechas 
Forsythia x intermedia 
Parthenocissus tricuspidata 
Bouganvillea sp 
Hedera hibernica 
 
Zona Facultade de Económicas 
Quercus robur (dous exemplares, un en mal estado) 
Prunus cerasifera var. pisardii (P. atropurpurea) 
Santonina chamaecyparissus 
 
Zona Facultade de Ciencias – Arquitectura 
Quercus rubra 
Q. suber 
Salix babilonica 
Prunus avium 
Ginkgo biloba 
Camelia japonica 
Jacaranda mimosifolia (jacarandá) 
Junglans regia (nogueira) 
Eryobotria japonica (níspero) 
Cydonia oblonga (marmelo) 
 
Herbáceas ornamentais (xardineiras que rodean os 
centros de Aparelladores e Arquitectura): 
Iris x germanica 
Hemerocallis fulva 
Fatsia japonica 
Pelargonium graveolens 
Alocasia macrorrhiza 
Bergenia cordifolia var. purpurea 
 
Invasoras (sen entrar nas herbáceas): 
Solanum aviculare (poroporo), nativo de Nova Zelanda e 
Australia 
Cortaderia selloana (herba das pampas), orixinaria de 
Arxentina 
Buddleja davidii, orixinaria de China 

 
 
As zonas axardinadas de ambas áreas do Campus universitario da Coruña (Elviña e A 
Zapateira) están compostas de especies exóticas, algunhas delas con certo interese didáctico 
como a colección de ximnospermas (Araucaria excelsa, Thuja ssp., Chamaecyparis 
lawsoniana, Juniperus ssp., Cryptomeria japonica, Cedrus ssp., etc.). 



 
Especies autóctonas só estaban representadas no pequeno amieiral bastante degradado 
asociada ao curso de auga entre o edificio de Servizos Xerais e as Facultades de Socioloxía e 
Económicas. Nesta zonas pódense observar especies arbóreas como Alnus glutinosa, Betula 
pendula e Salix atrocinerea, ás que se une unha pequena plantación dunha especie 
ornamental, Liquidambar styraciflua, de orixe americana. No leito do regato obsérvase unha 
mestura das especies herbáceas propias da comunidade como: Apium nodiflorum, Senecio 
aquaticus, Oenanthe crocata ou Gliceria fluitans, con outras rudeirais como: Ranunculus 
repens, Urtica dioica, Epilobium angustifolia, Lithrum salicaria, Cyperus sp. ou Chelidonium 
majus. 
 
Tamén preto da facultade de Económicas existen dous exemplares de Quercus robur, aínda 
que o seu estado fitosanitario non é o axeitado. Outras especies de interese son os exemplares 
de acivro, plantados cerca do edificio Xoana Capdevielle. No contorno da facultade de 
Ciencias plantáronse algunhas especies como o Ginkgo biloba, que ten unha utilidade 
didáctica, ou como a sobreira (Q. suber) endémico do mediterráneo occidental e de gran 
interese para a produción de cortiza  (Nota: cremos que este exemplar morreu, e non se 
repuxo). 
 
Proposta para as zonas axardinadas 
 
A organización das zonas axardinadas do campus podería ter un sentido didáctico, ademais do 
estético e visual. Poderíanse organizar zonas con grupos de especies representativas de 
distintos bosques e monte baixo galego, peninsular ou europeo;  tamén se poderían organizar 
segundo plantas de interese medicinal, culinario, etc., adaptadas a diferentes ambientes 
(cactáceas e proteáceas, etc..). Tamén poderíamos seguir unha organización evolutiva, pero 
isto pode ter menos sentido para os alleos á materia. Así, poderíase realizar unha guía de 
paseos polo campus para ver determinadas especies, xa sexa cos estudantes de bioloxía ou 
con outras persoas interesadas. 
 
O control das plantas alóctonas invasoras 
 
Compre un estudo en maior detalle da flora invasora e das medidas para o seu control e 
erradicación. De momento, e salientable a existencia no Campus de outras especies invasoras, 
ademais do eucalipto, con gran capacidade de colonización como a herba das pampas 
(Cortaderia selloana), de orixe americano e a budleia (Buddleja davidii) de orixe asiático. 
Algunhas actuacións, por descoñecemento da problemática asociada a estas plantas, teñen 
favorecido a súa propagación, sendo destacable a abundancia de buddleia no contorno da 
Facultade de Ciencias o da herba das pampas nas áreas próximas o Edificio dos Servizos 
Centrais de Investigación. 
 
 


