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As paisaxes actuais son o reflexo da interacción dos procesos erosoivos-acumula-
tivos acaecidos ao longo das eras xeolóxicas. Mais, as formas e sinais que hoxe se poden
observar na superficie da terrra son moi recentes no marco da escala temporal das eras
xeolóxicas. A esta idea global crítica, débeselle engadir outra que non o é menos, coma é
a posición límite na que se atopan os medios litorais. A súa condición de ambente de inter-
fase entre o mar, a terra e atmosfera, confírelle un gran interese para a evolución xeomor-
folóxica, ao que se lle debe sumar as variacións do nivel do mar ao longo das eras
xeolóxicas. 

Tendo en conta todos estes elementos é complexo abordar un estudio sobre o Cua-
ternario e máis especificamente sobre os medios costeiros. Unha das trabas máis difíciles
de resolver é a falta de rexistros sedimentarios, polo que é necesario enfrentarse ao estu-
dio dos medios litorais, tanto a nivel global coma particular, integradamente e baixo unha
perspectiva interdisciplinar.

1.1. Que se entende por Cuaternario

O período Cuaternario é o máis curto dos períodos xeolóxicos. Representa apro-
ximadamente os últimos 1.7 millóns de anos e os depósitos deste período están xeralmen-
te ben preservados e consérvanse preto da superficie da terra. O desenvolvemento de
diferentes técnicas de datación, permite enmarcar estes materiais con certa fiabilidade cro-
nolóxica, ao contrario do que sucede cos máis antigos. A información sobre este período
é polo tanto máis voluminosa e detallada que para os períodos xeolóxicos que o preceden.

O inicio do período Cuaternario coincide coa base da época Pleistocena, aínda que
sempre resultou moi problemático definilo. Xeralmente, sitúase nas columnas estratigrá-
ficas de diferentes localidades, nas que se rexistrou o primeiro enfriamento da idade do
xeo, así coma reflictido pola presencia dos primeiros fósiles con afinidades a ambientes
fríos. Pero, o inicio do Cuaternario definido deste xeito non queda moi claro, xa que varía
dunhas localidades a outras. No International Geological Congress en 1948, para obter un
límite temporal claro, recomendouse que se tivese coma base a aparición de moluscos de
augas frías que se localizan por vez primeira nunha secuencia estratigráfica en Italia, polo
que quedaría definida a base do Cuaternario e Pleistoceno. Esta decisión non rematou coas
discusións sobre a posición estratigráfica do inicio do Cuaternario, e formouse un comité
para chegar a unha mellor solución. Despois dunha década de intenso traballo o comité
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recomendou que a base dos rexistros de Sicilia na estratigrafía no sur de Italia definirían
o comezo do Cuaternario e o Pleistoceno, o que se aceptou pola Internacional Union of
Geological Sciences en 1986.

O novo límite definido está xusto sobre a zona paleomagnética Olduvai, que ten
un límite máis alto radiometricamente definido en torno a 1.77 millóns de anos. Polo tanto
o límite  máis baixo para o Cuaternario é sobre 1.7 millóns de anos. Moitos científicos do
Cuaternario non quedaron moi satisfeitos con esta definición, xa que consideraron o Cua-
ternario máis ou menos parello ao tempo das glaciacións nas latitudes medias do Ceno-
zoico, que cubre aproximadamente os últimos 2.5 millóns de anos. Ademáis, moitos
xeólogos consideraron o Cuaternario coma a "Era dos Humanos" e os restos humanos
máis antigos parecen ser de fai 2.5 millóns de anos. Todas estas consideracións e moitas
máis están vivas porque aínda existen tentativas para redefinir este límite. 

1.1.1. Subdivisión do Período Cuaternario e da Época Pleistocena

O período Cuaternario subdivídese na época Pleistocena e Holocena, do que o
Holoceno representa os últimos 10.000 anos. Este límite temporal foi determinado polo
troco acaecido no clima, xa que se pasa do frío glacial ao cálido interglacial que se da de
forma xeralizada sobre todas as áreas do mundo.

O Pleistoceno subdivídese no Pleistoceno Temprán (1.6 a 0.7 millóns de anos), no
Medio (0.7 a 0.13 millóns de anos) e no Tardío que comprende o último ciclo glacial-
interglacial (130.000 a 10.0000 anos).

3

Táboa 1.1. Cadro do tempo xeolóxico. As idades presentadas das zonas límite poden variar segun-
do as diferentes publicacións. Tomado de Bjorn G. Andersen & Harold W. Borns Jr. (1992).
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1.2. A variación climática

Os grandes especialistas comezaron denominando o Cuaternario coma a "Idade
dos xeos", xa que as latitudes medias e altas do hemisferio estaban cubertas de xeo, polo
que os procesos xeomorfolóxicos de gran parte de Europa está marcada polas pegadas que
deixaron as glaciacións. Unha característica definitoria do Cuaternario, en relación aos
demáis períodos xeolóxicos, segue a ser as variacións climáticas. A aparición de fósiles de
ambientes fríos nos rexistros sedimentarios, verifica que se camiña cara a condicións cli-
máticas máis frías, que as que de deran ata ese momento. O cambio climático prodúcese
a nivel global pero as variacións latitudinais e altitudinais, de forma xeral, crean cambios
bruscos a nivel local. Segundo Lowe & Walker (1984) e Bell Senior & Walker (1992) o
que caracteriza o Cuaternario, ademáis da persistencia de climas fríos, é que os cambios
son moi rápidos, en relación a escala xeolóxica, entre fases glaciares e interglaciares, con
gran número de oscilacións climáticas ao longo de todo este último período da historia da
Terra. As fases frías caracterízanse por temperaturas medias de ata 15º máis baixas que as
dos períodos interglaciares. Nas latitudes medias e altas fórmanse extensos inlandsis e
consolídase a presencia de fenómenos periglaciares en latitudes e cotas onde hoxe non se
forman (Petit et al.,1999).

O Cuaternario divídese en períodos fríos e cálidos. Os primeiros denomínanse
glaciares e os segundos interglaciares. Un período glaciar non é constante ao longo de toda
a súa duración, as fases máis atemperadas dos períodios glaciares reciben o nome de inte -
restadiais e as máis frías de estadiais. Pero tampouco as condicións de precipitación,
húmidade e sequía serían as mesmas para todo o período. As fases pluviais e interpluviais
sucederíanse segundo a latitude e altitude. 

Parece ser que as primeiras glaciacións foron menos acentuadas que as últimas,
do mesmo xeito sucedería cos interglaciares. E de novo son as condicións e factores locais
as que marcan as diferencias entre sectores relativamente cercanos. Por exemplo, o factor
- exposición -, favorecería a existencia de fenómenos glaciares a altitudes nas que en
outros sectores cercanos non existirían ditos procesos (Coudé et al.,1983).

Acompañando aos cambios climáticos déronse variacións no nivel do mar, que
provocan reaccións isostáticas nos continentes e modificacións moi importantes na liña de
costa. A diversidade temporal e espacial destes procesos condiciona o estudio do Cuater-
nario e fai tremendamente difícil a análise dos depósitos sedimentarios, a nivel de corre-
lación de facies sedimentarias, onde o clima parece ser o gran controlador da evolución da
paisaxe.

1.3. A dificultade de datar os procesos e as novas técnicas de investigación cuaterna-
ria

O Cuaternario caracterízase pola súa complexidade. As formas e os depósitos cua-
ternarios son auténticos arquivos dos ambientes sedimentarios pasados, a partir dos que se
comeza a definir a reconstrucción paleoambiental. En xeral, é un rompecabezas difícil de
reconstruir, onde os depósitos sedimentarios xogan un papel fundamental para a datación
dos procesos.
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Mentres que os rexistros estratigráficos dos acontecementos cuaternarios soen ser
imperfectos nas áreas continentais, porque son dicontínuos, existen zonas sobre os fondos
oceánicos onde si son bastante completos e amplos. O estudio de numerosos sondeos, no
fondo oceánico, datados por diferentes métodos (14 C, paleomagnetismo, series de Uranio,
etc.), mostrou que as correlacións de detalle entre sondeos, son posibles en función das
súas características isotópicas, micropaleontolóxicas e magnéticas. Estas correlacións
puxeron en evidencia o feito de que a sedimentación nestas áreas oceánicas é esencial-
mente contínua (Bowen, 1984). Os sedimentos dos fondos mariños están compostos prin-
cipalmente polos restos dos esqueletos dos pequenos seres vivos que habitan nestes
ambientes - foraminíferos -. Estes, ao longo da súa vida, fixan no seu esqueleto o osíxeno
isotópico presente no seu ambiente. O 16O  é maís lixeiro que o 18O e proporcionalmente
máis abundante na auga que se evapora. Se esta auga que se evapora queda retida nos con-
tinentes en forma de xeo, a concentración do isótopo lixeiro no océano descende. Emilia-
ni (1955) foi o primeiro investigador que se decatou de que a relación isotópica 18O/ 16O
localizada nas augas oceánicas estaba en relación coa auga que se encontraba en forma de
xeo nos continentes, polo que dividíu o rexistro en estadios estratigráficos numerados, que
son utilizados na actualidade como referencia temporal absoluta (estadios isotópicos). Así
os períodos extremos de concentración definen os estadios isotópicos.

Os métododos, técnicas ou sistemas de datación aplicables os depósitos cuaterna-
rios poden englobarse segundo Walker (1992) en catro tipos: (i) métodos que permiten cal-
cular idades absolutas ou radiométricos, (ii) métodos incrementativos (dendrocronoloxía,
liquenometría, estudio das varvas), (iii) métodos que establecen equivalencias de idades a
través da utilización de horizontes característicos, (iv) métodos que establecen a antigüi-
dade relativa - datación de artefactos -.

1.3.1. Métodos que permiten calcular idades absolutas ou radiométricos

As datacións radiométricas están baseadas na desintegración radioactiva dos ele-
mentos químicos fundamentalmente inestables ou isótopos que emiten partículas atómi-
cas para conseguir unha forma atómica máis estable. O máis usado destes isótopos nos
traballos sobre o Cuaternario é o radiocarbón 14 C, átomos que son absorbidos por tódo-
los organismos vivos a través do ciclo do dióxido de carbono. A idade determinada a par-
tir do 14C reflicte o tempo durante o que este se desintegra dun resto vexetal ou animal, sin
que se de unha substitución dos átomos radioactivos por outros que proveñan do ambien-
te. Dende o momento da morte, os procesos orgánicos que ligan ao ser vivo co ambiente
cesan, e o equilibrio entre o 14 C atmosférico e o existente no organismo vivo interrúmpe-
se. É por iso que a relación 14 C / 12 C pasa a ser inferior a existente na atmosfera e a medi-
ción do 14C que permanece nun fósil proporcionará a idade da morte do organismo. Este
método é aplicable a todo o material orgánico e pódese retroceder para datar ata os 40.000
anos BP (Bowman, 1990). Existen dificultades técnicas na medición da actividade radio-
carbónica no laboratorio, que se traducen na datación, sempre da idade media cunha des-
viación estándar. Así, por exemplo a datación de 10.000±500 fai referencia a que hai un
68 por cen de posibilidades, de que o rango da cronoloxía esté entre un 10.500 - 9.500 BP.
Un progreso recente das datacións radiocarbónicas é a aplicación dun acelerador de espec-
trometría de masa (AMS) para determinar o número de átomos de 14 C nunha mostra. Este
tipo de datación presenta unha dificultade que é que as cantidades de 14 C na atmosfera
variaron ao longo do Holoceno, sendo os niveis significativamente máis altos fai 6.000

5
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anos que no presente. Por estas causas é necesario calibrar as mostras mediante outros
métodos, coma poden ser por exemplo as secuencias dendrocronolóxicas. As aplicacións
recentes na técnica AMS facilitou grandes melloras e inclúen, a datación de plantas, o
momento da domesticación animal, a primeira colonización humana de América e Aus-
tralia, os cambios do nivel do mar e oceanográficos no Norte Atlántico durante a última
deglaciación, etc. 

Neste traballo utilizouse o 14 C (AMS) e o 14 C (MS)  coma método para calcular
as idades absolutas ou radiométricas dos niveis orgánicos dos diferentes depósitos litorais. 

Outras técnicas radiométricas son as series de uranio e a termoluminiscencia. O
método de uranio ten un rango que vai dende os 1.000 ata os 350.000 anos BP, aínda que
coa alta precisión das técnicas de AMS, pode ampliarse. As datacións das series de uranio
son aplicables aos corais, cunchas de moluscos, calizas, osos, dentes e  posiblemente tur-
beiras.

Outros métodos radiométricos para datar o pasado recente implica o uso de isó-
topos de vida curta, tales coma o 210Pb (rango de 1 a 150 anos) e o 137Cs (rango de 1 a 30
anos), e recentemente tamén se comeza a prestar certa atención a outros isótopos coma o
32Si e 39Ar.

1.3.2. Métodos incrementativos

Este grupo de técnicas de datación baséase na adición de material ou tecido orgá-
nico ou secuencias sedimentarias, comprende a dendrocronoloxía, liquenometría e sedi-
mentos lacustres laminados.

Dendrocronoloxía (datación dos aneis das árbores) inclúe a medición do aumen-
to da madeira que se engade anualmente ao perímetro do tronco da árbore. O espesor dos
aneis anuais varía co clima, polo que é posible reconstruir os cambios climáticos antigos
a partir das variacións no grosor dos aneis (Hughes et al., 1982). Esta técnica pode abar-
car centos e nalgúns casos miles de anos, proporcionando a base para a escala temporal da
calibración radiocarbónica e utilízase nun rango amplo nos contextos holocenos. Recen-
temente, refinamentos na técnica fixo que se convertira nun importante método arqueoló-
xico en Europa e América do Norte.

Liquenometría é a técnica de datación de superficies expostas, usando as varia-
cións no tamaño dos liques. A medición do tamaño dos liques en substratos rochosos, de
idades coñecidas, permite reconstruir unha curva de crecemento para unha localidade con-
creta. Este método foi empregado en estudios de recesión glaciar, en praias Holocenas
levantadas (Thompson & Jones, 1986), en material arqueolóxico situado en areas costei-
ras, etc.

As laminacións nos sedimentos dos lagos son coñecidas coma ritmitas. Cando
estas reflicten as variacións anuais na sedimentación denomínanse varvas. Estas lamina-
cións anuais nos sedimentos lacustres fórmanse coma consecuencia da estacionalidade,
dos cambios rítmicos na produción bioxénica, na química da auga e na entrada do fluxo
da materia mineral. As varvas glaciolacustres (alternancia de capas de sedimentos grosos
e finos) desenvólvense en lagos proglaciares debido aos contrastes entre o verán e o inver-
no na entrada de sedimento. 
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1.3.3. Métodos que establecen equivalencias de idades a través da utilización de hori -
zontes característicos

Este método aproximado para datar o Holoceno usa os horizontes coma rexistros
distintivos dentro das secuencias sedimentarias, ou outras características dos marcadores
estratigráficos, para establecer a cronoloxía dos eventos. Os marcadores pódense dividir
en microfósiles e xeoquímicos. Poden correlacionarse os horizontes chave dentro dunha
sucesión estratigráfica entre diferentes lugares e polo tanto reconstruir a base para unha
cronoloxía relativa, é dicir si un depósito é máis antigo que outro. As secuencias sedi-
mentarias poden integrarse no marco das datacións absolutas. Tres exemplos deste tipo de
datación aproximada son: tefrocronoloxía, paleomagnetismo e a análise de polen. 

A tefrocronoloxía utiliza como horizontes de referencia os niveis de cinza (tefra)
espalladas polas áreas afectadas por unha erupción volcánica para establecer a cronoloxía
dos eventos. A cinza dispérsase amplamente e chega a incorporarse aos sedimentos terres-
tes e mariños así coma tamén ao xeo glaciar. Esta técnica foi moi útil en estudios de his-
toria vexetal, formación de solos e erosión de solos fluviais, investigacións arqueolóxicas,
análises de sedimentos do fondo do océano, etc., 

O  estudio do paleomagnetismo refírese ao rexistro dos cambios no campo mag-
nético da terra que poden conservarse nun corpo sedimentario. Este inclúe a declinación
(o ángulo entre o magnético e o norte verdadeiro), a inclinación (ángulo de inclinación) e
a intensidade (forza do campo magnético). Este método é moi utilizado no estudio dos
sedimentos mariños, en ambientes tranquilos, nos que os sedimentos máis finos adoptarí-
an a dirección do campo magnético no momento da deposición. 

Os rexistros de polen foron usados ao longo do tempo en estudios sobre o Cua-
ternario, adicándose aos cambios da vexetación a escala local ou sub-rexional que serían
en xeral sincrónicos, e polo tanto a unión das zonas límite nos diagramas de polen repre-
senta máis ou menos horizontes paralelos no tempo. Esta técnica foi moi usada para datar
cambios na vexetación e clima en espacios arqueolóxicos. O alcance nas datacións radio-
carbónicas suplantou ás análises de polen na provisión da escala temporal para o Holoce-
no, aínda que as datas de polen poden servir para demostrar o significado da utilidade das
datacións relativas dentro de áreas xeográficas restrinxidas (West, 1977).  

Un marcador innovador, baseado en datos xeoquímicos, é o desenvolvido por
Martínez Cortizas et al., (1999). A partir das variacións de Hg que se extrapolan da análi-
se dunha turbeira, realizan a interpretación dun núcleo-rexistro sedimentario, o que lles
permite interpretar con moita precisión, a reconstrucción paleoambiental dos últimos
4.000 BP. A variabilidade da acumulación do mercurio e a súa maior ou menor concen-
tración, leva aos investigadores a determinar que os climas fríos quedan reflictidos nun
aumento da acumulación e a preservación do mercurio cunha estabilidade termal baixa, e
os cálidos quedan caracterizados por unha acumulación máis baixa é o predominio de
mercurio cunha estabilidade termal moderada a alta. Este rexistro permite a separación en
compoñentes naturais e antropoxénicos, polo que non so se pode utilizar para cuantificar
os efectos da actividade humana, senón que tamén coma unha nova ferramenta para cuan-
tificar a reconstrucción das paleotemperaturas. 
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1.3.4. Métodos que establecen a antigüidade relativa -datación de artefactos- . 

A existencia de artefactos de cerámica, pedra, metal, etc, producidos polo ser
humano, e localizados nas secuencias sedimentarias cuaternarias, proporcionaron unha
base importante para poder ser datados. Os períodos arqueolóxicos caracterízanse polas
similitudes na utilización de diferentes artefactos, trocando os estilos a través do tempo.
Así, se nun espacio determinado se superpoñen varios horizontes arqueolóxicos, estes
poden reflictir cambios que se traducen no tipo de artefacto. A posición relativa dos dife-
rentes tipos dentro dunha secuencia establece unha cronoloxía relativa. Esta técnica é moi
importante para enmarcar a nivel cronolóxico os espacios arqueolóxicos, e particularmen-
te importante no contexto de relacionar e conexionar as secuencias ambientais e a activi-
dade humana. 

1.4. Estratigrafía e correlación espacial

A estratigrafía ocúpase do estudio das rochas estratificadas e dos sedimentos, con-
tido de fósiles, ambiente deposicional, idade e correlación. Pódense diferenciar tres ramas
principais dentro da estratigrafía: litoestratigrafía, bioestratigrafía e cronoestratigrafía. 

A litoestratigrafía baséase na litoloxía dos sedimentos e na interpretación dos
ambientes nos que se depositaron. Varios elementos litolóxicos tales coma o tamaño, tipo
de grano, redondez, morfoloxía, orientación, petroloxía / mineraloxía, textura, así coma
diferentes tipos de estratificación, etc, son analizados e observados a fin de interpretar os
ambientes sedimentarios. Para describir a estratificación nunha sección sedimentaria uti-
lízanse diferentes termos coma: capa, estrato, unidades, subunidades, nivel sedimentario,
etc.

A bioestratigrafía céntrase no estudio do contido de fósiles nos sedimentos. En
bioestratigrafía unha sección estratigráfica divídese en biozonas, onde cada zona presenta
unhas características determinadas de flora e fauna. Mais hai que dicir que a maior parte
dos depósitos cuaternarios están desprovistos de fósiles. Establecer unha estratigrafía
baseada nos artefactos humanos é difícil, debido a que estes non están in situ, senón que
se localizan misturados cos diferentes depósitos sedimentarios, xa que respostan a un
comportamento natural na dinámica da paisaxe.

Táboa 1.2. Cadro do tempo xeolóxico. As idades presentadas das zonas límite poden variar segundo as dife-
rentes publicacións. Tomado de Bjorn G. Andersen & Harold W. Borns Jr. (1992).
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A cronoestratigrafía divide as secuencias sedimentarias en sectores limitados por
horizontes da mesma cronoloxía, e os límites de tempo fixados para cada unidade son os
que a definen. Estes non se observan tan facilmente coma sucede coa litoestratigrafía ou
bioestratigrafía, senón que as unidades e a cronoestratigrafía final extrapólanse a partir das
características comúns de moitas secuencias sedimentarias.

Na área de estudio moitos destes sistemas de correlación espacial non son aplica-
bles. Ademáis, a utilización de secuencias establecidas, con base a criterios diferentes,
complica a realización dunha correlación de depósitos ou niveis sedimentarios. As difi-
cultades increméntanse cando a sucesión de climas ao longo da historia xeolóxica, xeran
a formación de depósitos similares, pero cunha cronoloxía ben diferente.

Nesta investigación utilizouse un tipo de correlacións, que seguindo a Araújo
(1991) estarían marcadas polo uso dos paleosolos e das formas litorais relictas, funda-
mentalmente, aínda que na costa Atlántica galega tamén é significativo salientar a presen-
cia, de xeito moi esporádico de praias fósiles cementadas sobre a plataforma litoral. Estas
formas litorais, enmarcadas no seu contexto evolutivo, hai que consideralas coma autén-
ticos rexistros paleoambientais, que corroborarán en moitos casos outro tipo de métodos
de datación absoluta.

Os paleosolos constitúen unha unidade edafoestratigráfica de gran importancia. A
súa situación no depósito e a relación que acadan coas formas litorais que fosilizan, che-
gan a ser en moitos casos auténticos marcadores paleoambientais. O seu significado hai
que valoralo dentro dun contexto amplo da secuencia sedimentaria.

As forma litorais chegan a ser un elemento clave para o enmarque cronolóxico
tanto a nivel de procesos coma pola sensibilidade que presentan frente as variacións do
nivel do mar. Neste senso as plataformas litorais, os paleocantís e as paleofurnas son indi-
cadores excepcionais (Costa Casais et al., 1994; Pérez Alberti et al., 1997). A existencia
de praias de cantos cementadas localizadas en puntos moi concretos do nivel actual da
marea alta, poden chegar a definir un momento determinado e un proceso concreto, en
relación coas variacións do nivel do mar acaecidas durante o Cuaternario.

1.5.  Clasificación do Cuaternario segundo as zonas

A terminoloxía que se utiliza para definir as fases interglaciares e glaciares non é
homoxénea, senón que varía segundo as rexións. A existencia dunha nomenclatura varia-
da xera a dificultade de localizar e globalizar os procesos nun determinado momento do
Cuaternario. Para facilitar  a explicación da evolución dos eventos máis salientables nun
marco temporal coñecido, emprégase para definir os períodos do último interglaciar a
periodización segundo os Estadios Isotópicos, división moi utilizada nos estudios paleo-
ambientais litorais. De forma correlativa tamén se fai referencia á nomenclatura do Norte
de Europa (Norte de Alemania e Holanda), denominando o último interglaciar coma
Eemian e a máxima transgresión Holocena Flandriense. 
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1.6. Interpretación do Cuaternario en Galicia: bibliografía xeral sobre depósitos
sedimentarios antigos na costa galega e referencias específicas ao ámbito de estudio.

En grande medida o tema dos depósitos sedimentarios antigos estivo pouco trata-
do na literatura xeomorfolóxica. Os primeiros traballos que fan referencia a aspectos que
condicionan  e interveñen directamente na xénese dos depósitos é o de Mensching (1961)
e os xa considerados clásicos de Delibrias et al. (1964), Nonn (1966), Franz (1967) e But-
zer (1967). Estes traballos que se poden definir coma pioneiros ou "clásicos", se ben é
certo que adolecen dunha visión edáfica, non o é menos que intentan acercarse a esa pers-
pectiva ao abordar a análise dos depósitos de forma detallada e coa axuda das datacións
(Costa Casais, 1995). Este enfoque amplo acadado a finais dos 60 irase perdendo e será
na década dos 90 cando acade de novo interese. 

Mensching (1961) é un dos investigadores pioneiros que intenta buscar unha res-
posta a xénese das rías e destaca unha serie de niveis mariños antigos na ría de Muros-
Noia. 

Delibrias et al. (1964), son os primeiros que advirten da existencia dun depósito
con horizontes limo-arxilosos humíferos (acumulacións detríticas) que recubren a "rasa"
cantábrica occidental (Galicia do NE). Esta investigación precisa o momento durante o
que se formou dito depósito (13.600±450 anos)  gracias a utilización do 14 C e a análise
polínica corroborará as condicións climáticas existentes no momento da súa formación. 

Nonn (1966), ademáis do enfoque xeomorfolóxico, advirte no seu traballo da
existencia de depósitos localizados ao longo de toda a costa galega. Estudia en profundi-
dade algún deles, como por exemplo o de Mougás (ao sur de Baiona). Realiza a nivel
macro descriptivas xeomorfolóxicas e a nivel de detalle dos depósitos, así coma tamén
introduce a utilización de técnicas coma as datacións radiocarbónicas e a análise polínica.

Táboa 1.3. Nomes dos glaciares e interglaciares segundo as diferentes rexións do Norte de Euro-
pa. (Tomado de Andersen & Borns, 1992).
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Encadra dito depósito no final do Würm, a parte superior no 11.650 BP (Dryas Superior),
e a media no 18.200±900, correspondéndose xa co finiglaciar. De novo as análises políni-
cas corrobóranlle as condicións climáticas. 

Franz (1967), céntrase no desenvolvemento dos solos no NO de España, e basea
a investigación na análise comparativa dos solos fósiles, o que lle permite establecer a súa
hipótese sobre os cambios do clima e dos solos no pasado máis próximo, vinculando os
máis recentes na costa galega, desenvolvidos sobre granitos, co tipo ranker atlántico pro-
fundo. 

Butzer (1967), en cambio toma coma base da súa investigación a estación paleo-
lítica de Budiño, no val do río Louro (Sudoeste de Galicia). O estudio de útiles prehistó-
ricos, a interpretación paleoecolóxica, as evidencias xeomorfolóxicas e as datacións
radiocarbónicas, permítenlle establecer unha idade entre 26.000 e 18.000 anos para a etapa
de ocupación prehistórica. Butzer aborda unha interpretación estratigráfica e paleoclimá-
tica. A comparación con outros depósitos localizados no litoral (Mougás, Sanxián, Praia
de Fedorento) sírvelle para relacionar as distintas facies encontradas e establecer unha
reconstrucción xeomorfolóxica do Pleistoceno no Sudoeste da provincia de Pontevedra.
Identifica tres ou máis facies de coluvión durante o Würm. A primeira está tipificada por
unha secuencia concordante que recobre o banco litoral no norte de Mougás, ten unha cro-
noloxía superior aos 40.000 anos, podéndose vincular ao Würm temprán e correspondén-
dose co depósito de Mougás estudiado por Nonn (1966). A segunda unidade, denominada
Sanxián, por localizarse nesa localidade, inclúe unha secuencia concordante de detritus
basais orgánicos, que poden ter 28.000 anos coma data máis antiga e pouco menos de
16.000 coma máis recente, e posiblemente rexistran unha transción xeomorfolóxica den-
den un interestadio húmido e frío ao máximo frío do Würm. A unidade final está composta
polo recheo moderno da praia de Fedorento (A Garda), que por comparación con outros
datos obtidos na parte basal dunha secuencia similar no Norte de Galicia (Delibrias et
al.,1964), asocia dita unidade ao Würm tardío. Para Butzer a verdadeira magnitude na
diferenciación climática rexional entre o Noroeste e o Sudeste de Galicia permañece incer-
ta porque os mesmos depósitos mostran claramente que os entornos nos que se formaron
foron completamente diferentes. 

Brosche (1983) estudia os depósitos pleistocenos e terrazas mariñas localizadas na
praia de Barañán ao oeste da Coruña, e de Cangas de Foz ao oeste de Ribadeo. Varias data-
cións radiocarbónicas, indican que en ámbolos dous casos existe unha diferenciación no
Würm, na que se poden diferenciar solos fósiles de cor marrón e delgados horizontes Ah
entre os que quedan embutidos fragmentos rochosos. 

Na década dos 80 os estudios sobre depósitos sedimentarios antiguos veuse redu-
cido, xa que agora escomeza a prestárselle máis atención aos estudios sedimentolóxicos
de distintos ámbitos litorais. Pódense citar deste momento os traballos sobre depósitos
antigos de Vidal Romaní (1979). Este fai unha análise do estado de coñecementos sobre a
variación do nivel do mar en Galicia durante o Cuaternario, centrándose na explicación
dos niveis mariños localizados nas marxes da ría de Muros-Noia, o que o leva a falar de
cambios do nivel do mar durante o Cuaternario. Santos Fidalgo & Vidal Romaní (1993) a
partir dunha secuencia sedimentaria no "lagoon de Seselle", intentan reconstruir unha
parte da transgresión holocena nun tramo da ría de Ares. As datacións radiocarbónicas per-
mítenlles asignar este período aoSubboreal. Na mesma zona, Santos Fidalgo et al., (1993)
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realizan o estudio micropaleontolóxico dunha turbeira litoral Holocena. A partir das aná-
lises de polen, diatomeas e foraminíferos chegan a unha reconstrucción paleoambiental
común, permitíndolles establecer catro etapas na formación do sedimento, continuando a
última na actualidade. A análise micropaleontolóxica deste nivel e as datacións absolutas
sitúan a formación do mesmo nun período Sub-boreal. 

A partir dos anos 80 tamén se escomeza a aportar información sobre os sedimen-
tos que recobren a plataforma litoral, mediante a utilización de perfís sísmicos. Acosta &
Herranz (1984), Somoza & Rey (1991) e Rey & Somoza (1993) contribúen mediante a uti-
lización desta técnica  ao coñecemento do Cuaternario na ría de Muros e Noia. 

A partir da década dos 90 o estudio dos depósitos litorias ten coma finalidade a
reconstrucción paleoambiental. Polo que se aborda dende unha perspectiva interdiscipli-
nar, relacionando os depósitos coas demáis formas litorais e utilizando métodos e técnicas
de datación tanto absolutas coma relativas (Costa Casais et al., 1994; Costa Casais, 1995;
Costa Casais et al., 1996a, 1996b; Martínez Cortizas et al.,1996; Martínez Cortizas &
Costa Casais, 1997; Martínez Cortizas et al .,1997; Pérez Alberti et al.,1997,1998; Tren-
haile et al.,1999). O estudio detallado dos depósitos localízase principalmente entre Baio-
na e A Garda, na ría de Muros-Noia e na Costa da Morte, no sector de Arnela de Lourido,
situado ao sur de Muxía.

Nestes traballos combínase o estudio xeomorfolóxico, edafo-sedimentario, a uti-
lización de datacións absolutas -radiocarbónicas- e de datación relativas -artefactos líticos.
A obtención de idades para distintos depósitos - Caamaño (Porto do Son), Arnela (Muxía)
e Mougás (Oia) - permite enmarcar a súa evolución dende o 40.000 BP. As bases orgáni-
cas, desenvolvidas sobre a plataforma de forma moi regular en casi tódolos depóstos tra-
ballados, presentan unha idade en torno aos 40.000 anos BP, e a secuencia deposicional
pódese seguir ata o Holoceno, con niveis de detalle moi claros, que se intensifican cos
datos aportados polos depósitos localizados na parte interna da ría de Vigo -depósito de
Hospital e Mirambel-. O estudio destes depósitos compleméntase co realizado sobre os
sectores rochosos e en concreto sobre as plataformas litorais (Blanco Chao et al.,1994,
Blanco Chao & Pérez Alberti 1996a, 1996b e Pérez Alberti et al., 1998), xa que o mate-
rial sedimentario case que sempre está apoiado sobre a plataforma litoral, polo que a súa
evolución nalgúns intres pode camiñar parella no tempo. 

1.7. A modo de conclusión 

Calquer tipo de estudio sobre o Cuaternario implica unha certa dificultade, ben
pola datación dos procesos, da estratigrafía, da correlación espacial ou simplemente pola
propia clasificación do Cuaternario segundo as zonas de estudio.

As novas técnicas de investigación, permiten obter unha cronoloxía tanto absolu-
ta coma relativa do Cuaternario o que significa un gran avance no enmarque dos procesos
morfoxenéticos principais sucedidos durante os períodos glaciares e interglaciares, e polo
tanto poder extrapolar as condicións paleoclimáticas dominantes. A información que se
pode obter a partir dos rexistros sedimentarios non é o ampla que se quixera, xa que cada
período glaciar novo tende a erosionar os rexistros sedimentarios do anterior, e polo tanto
a eliminar a información  paleoclimática.



II. PRESENTACIÓN 

XERAL DA ÁREA DE ESTUDIO 
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2.1. Introdución

2.1.1. Presentación xeral 

Este estudio intégrase dentro dunha liña de investigación máis ampla, que se
enmarca no seo dun grupo de traballo cunha traxectoria que comezou a labrarse fai varios
anos. Un dos temas principais é a reconstrucción de ambientes sedimentarios e condicións
climáticas do pasado. Neste senso englóbase esta investigación que baixo un enfoque
interdisciplinar tenta dar resposta a moitas cuestións sobre o ámbito costeiro a partir dos
depósitos sedimentarios antigos. Non é por tanto un traballo illado e puntual, senón que
está integrado nun grupo máis amplo, no que comparten opinión especialistas de distintas
disciplinas. No intento de dar resposta a moitas inquedanzas suscitadas ao longo do estu-
dio, plantéxanse novas cuestións que abren liñas de traballo  a investigacións futuras.

Esta investigación compleméntase coa tese de Blanco Chao (1999), sobre "A mor -
fodinámica e evolución dun sector de costa rochosa, situado entre Cabo Silleiro - A Garda
(Pontevedra)", polo que os resultados obtidos sempre serán máis enriquecedores.

Para axilizar a lectura do traballo vaise facer referencia a estructuración e com-
partimentación do mesmo. Pódese dicir que a nivel xeral ten unha estructura moi sinxela.
A tese consta de oito apartados, nos que se inclúen as conclusións e a bibliografía. Cada
un deles é independente do seguinte e en conxunto presentan unha secuenciación clara.
Cada un dos capítulos divídese a súa vez en varios apartados, podendo chegar ata catro.
Cada capítulo leva asociado figuras é táboas. Cada un destes elementos recoñécese no
texto porque se indica a partir do número do capítulo correspondente, seguido dun punto
e do número de orde correlativo. Sempre que sexa posible as figuras e táboas van ir inter-
caladas no texto, para facilitar a súa comprensión. A relación de tódalas figuras e táboas
aparece ao final do texto nun apartado especial, do mesmo xeito que o material gráfico
tanto se trate do anexo fotográfico coma dos mapas xeomorfolóxicos.

En xeral, inténtase que cada apartado forme parte dunha unidade independente
entre sí, e que se poida entender sin a necesidade de recurrir a lectura obrigatoria de todo
el. Este feito pode levar a que se tenda a utilizar de forma reiterativa algúns aspectos. Este
é un risco que se asume de forma consciente.

Presentación xeral da área de estudio



2.1.2. Que se entende por depósitos litorais antigos

Esta investigación adícase ao estudio dos depósitos litorais antigos, polo que é
necesario facer unha pequena referencia a estas formas. 

A nivel xeral enténdese por depósito ao conxunto de materiais sedimentados, que
despois de someterse a un transporte máis ou menos longo, a cargo de algúns axentes (cur-
sos de auga, xeo, vento, ondas, et.) conforman unha acumulación. O modo de transporte
e deposición, o réxime do fluxo e os eventos postdeposicionais son os que conforman o
depósito. Este presentará un aspecto ou apariencia determinada, que ven dada pola facies.
Xa Haug (1907) definía a facies coma "a suma das características paleontolóxicas e lito-
lóxicas dun depósito nun lugar determinado".

Denomínanse estes depósitos litorais, pola súa situación, xa que actualmente loca-
lízanse na liña de costa, sen por iso querer dicir que cando se orixinaron o mar estivese tan
preto. Están no litoral e compórtanse coma cantís activos. Ademáis se lles engade outro
calificativo: antigo. Este fai referencia a que, é un material que non se está fomando na
actualidade, senón que presenta unhas características que o definen coma un material cre-
ado ao longo do tempo, nun espacio determinado e baixo unhas condicións ambientais
diferentes ás actuais.  

2.1.3 .Obxectivos

Esta investigación quere achegarse a un maior coñecemento da costa galega e das
formas litorais que presenta. A análise detallada de depósitos litorais antigos, reflicten a
evolución da costa dende o Pleistoceno final ata os nosos días. Para elo o obxectivo prin-
cipal é a interpretación e reconstrucción paleoambiental a partir da información extrapo-
lable do estudio detallado dos depósitos.

A nivel de detalle, e desglosando o traballo en capítulos, pódese dicir que na pri-
meira parte preténdese facer un achegamento ao coñecemento do Cuaternario (clasifica-
ción do Cuaternario, variación climática, dificultade de datar os procesos, técnicas de
investigación, estratigrafía e correlación espacial,...).

O capítulo dous céntrase na presentación xeral da área de estudio, na metodoloxía
empregada para o traballo de campo, a análise e técnicas de laboratorio, as datacións
radiocarbónicas e a realización da cartografía xeomorfolóxica. 

O capítulo tres está adicado ao estudio das formas e dos depósitos costeiros anti-
gos dende unha perspectiva xeomorfolóxica. O coñecemento das formas litorais e da súa
dinámica, a integración de aspectos estructurais e litolóxicos cos procesos litorais e a des-
criptiva detallada dos depósitos, engloban o marco de actuación da investigación.

No capítulo catro, mediante o apoio da análise edáfica, lévase a cabo a caracteri-
zación físico-química de diferentes tipos de depósitos costeiros. Os resultados obtidos a
partir das características texturais, mineralóxicas, morfométricas, propiedades físico-quí-
micas e datacións radiocarbónicas permiten realizar un achegamento aos procesos edáfi-
cos, xénese dos depósitos e enmarque cronolóxico.

No capítulo cinco, realízase a secuencia morfosedimentaria e comézase a discu-
sión  paleoambiental, facendo fincapé nos procesos que afectaron aos depósitos -conti-
nentais, mariños e eólicos-  definindo as facies sedimentarias, depósitos, formas asociadas
e o medio sedimentario no que se configuraron. 
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O capítulo seis divídese en duas partes. Na primeira efectúase unha revisión da
bibliografía máis significativa sobre o Atlántico Europeo e a partir do estudio de depósi-
tos sedimentarios costeiros realízase a intepretación e a hipótese cronolóxica de formación
dos depósitos. Na segunda plantéxase a interpretación e a hipótese cronolóxica de forma-
ción dos depósitos no ámbito de estudio. Para elo preténdese, despois de  chegar a un
coñecemento das formas anteriores a deposición, caracterizar e diferenciar sedimentoló-
xica e espacialmente os depósitos pleistocenos, finipleistocenos e holocenos, e a evolución
xeomorfolóxica correlativa. O obxectivo primordial é polo tanto, a reconstrucción das
condicións ambientais a partir dos datos xeomorfolóxicos e edafo-sedimentarios, para
concluir coa cronoloxía dos procesos e integralos dentro do marco da costa atlántica euro-
pea. 

No capítulo sete faise un resumo das ideas principais desenvolvidas ao longo do
traballo, extrapolables tanto o ámbito de estudio coma a toda a costa galega, intentando
sempre  enmarcalas nun contexto máis amplo como é a costa Atlántica Europea.

O capítulo oito recolle a bibliografía citada ao longo da investigación, o nove o
índice de figuras e táboas citadas no texto e o dez un anexo fotográfico.

2.2. Área de estudio e metodoloxía

2.2.1. Área de estudio

A área de estudio divídese en dous sectores. O primeiro localízase na marxe sur
da ría de Muros-Noia entre Pta. Aguieira e Pta. Bacán, no concello de Porto do Son (Fig.
2.1). O segundo, está situado no SO de Galicia, entre Cabo Silleiro e A Guarda (Fig. 2.2).
O sector da ría caracterízase por presentar unha costa en planta moi recortada, na que se
misturan tramos rochosos con outros acumulativos. Pola contra, o localizado ao sur de
Galicia, fóra da influencia das rías, está dominado por unha costa rochosa baixa na que a
rectilinealidade da liña de costa é a forma dominante. Dende un punto de vista xeomorfo-
lóxico pode dicirse que son dous tramos moi contrastados, o primeiro marcado pola sinuo-
sidade da liña de costa, con gran número de entrantes e saíntes, e o segundo constitúe o
tramo rectilíneo máis longo da costa de Galicia. Ámbolos dous teñen en común a existen-
cia de serras litorais moi próximos a liña de costa, O Barbanza na ría de Muros-Noia e A
Groba e o Argallo, no da costa sur.

A nivel de detalle realízanse análises edafo-sedimentolóxicas de distintos depósi-
tos litorais situados na área de estudio como son os de Caamaño e Ventín na ría de Muros-
Noia e o de Mougás na costa sur. Pero, tamén se analizan outros non situados na área de
estudio e que son dunha gran complementariedade, como o de Figueiras (Illas Cíes- Ría
de Vigo) e Mirambel (Ría de Vigo).  
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Figura 2.1. Localización e mapa xeral da área de estudio situada entre Pta. Aguieira e Pta. Bacán
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Figura 2.2. Localización e mapa xeral da área de estudio situada entre Cabo Silleiro e a Guarda.



2.2.2. Metodoloxía

A metodoloxía empregada non é sinxela, xa que este tema require que se enfoque
o traballo dende unha óptica interdisciplinar, polo que a metodoloxía a seguir tamén se
multiplica. En primeiro lugar, hai que citar o traballo de campo, coma a base de toda a
investigación, e a utilización de material gráfico existente que se resume en: mapas a esca-
la 1:10.000 e fotográmas aéreos a escala aproximada 1:18.000 (voo 1981-1983) e a cor a
escala aproximada 1:5.000 (voo de 1989). Este material é un utensilio fundamental, de
recoñecemento das formas do terreo, necesario para a realización da cartografía de deta-
lle.

En segundo lugar, débese mencionar as descriptivas de detalle realizadas -in situ-
de cada un dos depósitos localizados. Naqueles, que resultan máis interesantes dende o
punto de vista xeomorfolóxico e edafo-sedimentario, recóllense mostras, en moitos casos
cada 5 centímetros, para coñecer con precisión as variacións en profundidade das propie-
dades do depósito. Sobre estas mostras, fanse unha serie de análises físicas e químicas,
non determinadas no campo. A análise de laboratorio lévase a cabo nos "Laboratorios do
Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola da Facultade de Bioloxía " da Universi-
dade de Santiago de Compostela. 

En terceiro lugar, pódese citar, non coma metodoloxía, pero si coma técnica com-
plementaria, a utilización das datacións radiométricas. As datacións por 14C efectúanse
sobre material rico en materia orgánica e sobre carbóns, ben naqueles depósitos que mos-
tran unha secuencia morfosedimentaria ampla ou nos que se decide analizar con máis
detalle.

2.2.2.1. O papel do traballo de campo

O traballo de campo en calquera estudio xeomorfolóxico é un dos pilares funda-
mentais da investigación polo que se necesita coñecer a área de estudio e dominala a per-
fección. A base fundamental para chegar a un bo control das formas e dos procesos
xeomorfolóxicos está neste primeiro contacto coa investigación. Este consiste no recoñe-
cemento previo das áreas de estudio, que son os sectores de Pta. Aguieira - Pta.Bacán (ría
de Muros-Noia) e Cabo Silleiro - A Guarda. O desenvolvemento desta fase pasa por catro
etapas:

a) Diferenciar as grandes unidades do relevo e as principais formas litorais.

b) Localizar os depósitos sedimentarios e relacionalos cas demáis formas litorais.

c) Descripción de cada un dos depósitos litorais.

d) Descriptivas sucesivas de detalle naqueles depósitos estudiados en profundidade.

2.2.2.2. A cartografía existente e a interpretación da foto aérea: A cartografía xeomorfo -
lóxica

Para a realización da cartografía xeomorfolóxica utilízase coma base topográfica
os mapas a escala 1:10.000 da Xunta de Galicia. A cartografía de detalle realízase a partir
da restitución dos fotogramas do I.G.N. de 1981-1983, a escala aproximada 1:18.000, así
como dos fotogramas a cor de 1989-1991, a escala aproximada 1:5.000 da Dirección Xeral
de Costas. Fundamentalmente para a cartografía e a análise xeomorfolóxica de detalle pro-
cédese a restitución dos fotogramas aéreos dos diferentes voos dispoñibles. Dita restitu-
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ción efectúase en transparentes xeoreferenciados que posteriormente son dixitalizados en
formato vectorial. As bases dos mapas xeolóxicos faise a partir da dixitalización das follas
119, 151, 260 e 298 do Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 do IGME. A inte-
gración dos datos de campo, da cartografía de base e da fotointerpretación realízase
mediante o uso do CAD MicroStation. A edición final da cartografía lévase a cabo no pro-
grama Corel Draw. Os mapas xeomorfolóxicos de ámbalos dous sectores sintetizan as for-
mas principais que se localizan na costa e nas vertentes que miran a esta e que son
recoñecidas coa axuda do traballo de campo e da fotointerpretación (Mapa 2.1 e Mapa
2.2).

2.2.2.3. Descriptiva dos depósitos: análise sedimentolóxica

Para a realización das descriptivas sedimentolóxicas detalladas, tense en conta
unha serie de variables, que seguindo a Francouu & Hétu (1989) divídense en: textura,
estructura, disposición do material, granoclasificación, morfoloxía dos fragmentos e incli-
nación.

- Textura. Inglés:Texture / Francés: Fabric 

Enténdese por textura dun nivel determinado dun depósito, o modo de amañarse
os seus elementos, dependendo da porcentaxe ocupada pola matriz fina e das fraccións
granulométricas grosas. A textura é a relación entre o esqueleto a matriz e os ocos que
pemanecen. O tamaño e a clasificación dos seus elementos depende do modo de transporte
e da velocidade do fluxo -competencia-. Para facer unha análise minuciosa da textura hai
que ter en conta o tamaño, forma - angulosidade, redondez, esfericidade -, e rasgos super-
ficiais do material. 

A nivel xeral pódese falar de catro tipos de textura:

- Textura aberta. Inglés: Openwork texture (fabric) / Francés: Texture ouverte. O
material principal é a compoñente grosa (bloques, cantos e gravas).

- Textura semiaberta. Inglés: Partially openwork / Francés: Texture semi-ouverte.
Parte dos ocos ou vacíos que quedan entre os elementos grosos comezan a ser reempraza-
dos por unha matriz fina.

- Textura pechada a clastos soportados. Inglés: Clast-supported texture / Francés:
texture fermée à support clastique. Os vacíos que quedan entre os elementos grosos reem-
prázanse totalmente con matriz fina, aínda que o material groso pode tocarse entre el.

- Textura pechada a matriz soportada. Inglés: Matrix-supported texture. Francés:
texture fermée à support matriciel. Desaparece practicamente o material groso (bloques,
cantos e gravas) e os ocos reemprázanse totalmente por unha matriz fina.

Estas definicións da textura son utilizadas no capítulo cinco, mentres que no tres,
reemprázanse por descriptivas detalladas que presentan unha mesma estructura e base.
Defínese a compoñente principal de cada nivel diferenciable no depósito, ben sexan gro-
sos -blocos, cantos e gravas- ou finos -areas, limos e arxilas- e si presentan matriz ou pola
contra dominan os materiais grosos. Ademáis, na descriptiva engádese a forma que pre-
sente e a natureza do material sobre todo no tamaño groso. Por exemplo, para definir un
nivel no que hai material groso misturado con areas de granito, realízase da seguinte
maneira: "Nivel formado por cantos e gravas (tamaño) angulosas (forma) de granito (natu-
reza), embutidos nunha matriz fina inorgánica de natureza granítica". Sempre se segue
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unha orde na descripción: materiais máis abundantes, tamaño, natureza, forma e matriz
envolvente. 

- Estructura. Inglés: Structure / Francés: Structure.

Fálase da estructura dun nivel sedimentario, cando se caracteriza o modo de orga-
nizar os elementos visibles a escala macroscópica. Así, pódese falar de estructuras sinxe-
néticas e epixenéticas. As primeiras conservan as estructuras acadadas no transporte do
fluxo e son as derivadas do fluid flow e mass flow (sediment gravity flow) e as máis
salientables son as estructuras estratificadas, as lenticulares e as cruzadas que se opoñen
as amorfas ou diamicton. As estructuras epixenéticas proporcionan información das con-
dicións finais dos ambientes sedimentarios e os procesos e eventos postdeposicionais. As
estruturas resultantes dependen do modo de transporte e deposición así coma do réxime e
correntes de fluxo en cada evento deposicional.

- Disposición e ordenamento do material. Inglés: Fabric, arrangement / Francés: Dispo -
sition, arrangement, fabrique.

Está en relación coa orientación e coa inclinación. Estas son duas variables que
van unidas. A orientación é a medición paralela a superficie deposicional. Os blocos, can-
tos e gravas están xeralmente orientados perpendicular ao fluxo, e os grans de areas están
xeralmente orientados paralelos ao fluxo. As orientacións dos fragmentos úsanse para
determinar as direccións do paleofluxo.

- Inclinación. Inglés: inclination / Francés: inclinaison.

Analízase tendo en conta o valor do ángulo sobre o plano que ten o eixo dun bloco
orientado según a pendente, con relación á pendente xeral da superficie do depósito ou dun
nivel sedimentario determinado. Segundo a inclinación que acadan os fragmentos con
relación á pendente pode falarse de: 

- fragmentos levantados: pouco inclinados ou en sentido inverso a pendente.

- fragmentos prolongados: moi inclinados en relación a pendente.

- fragmentos conformados: paralelos á pendente.

Outro tipo de orientación dos fragmentos é a imbricación. Consite no engranaxe
duns fragmentos con outros coma si se tratasen das tellas dun tellado.

- Granoclasificación. Inglés: sorting / Francés: granoclassement

Está en relación co tamaño dos sedimentos que compoñen un depósito ou un nivel
sedimentario. Pódese falar dunha granoclasificación ou granulometría homoxénea ou gra-
dual. Dentro deste segundo tipo hai que distinguir: granoclasificación vertical (inglés: gra-
ded bedding / francés: granoclassement vertical) cando o tamaño dos sedimentos aumenta
ou diminúe de muro a teito; lonxitudinal (inglés: fall sorting / francés: granoclassement
longitudinal) cando o tamaño dos sedimentos aumenta ou diminúe ao longo de todo o seu
desenvolvemento; e lateral cando o tamaño dos sedimentos aumenta ou diminúe tan so nos
bordes do depósito (inglés: lateral sorting / francés: granoclassement latéral). 

- Morfoloxía dos fragmentos. Inglés: debris shape / Francés: morphologie des fragments

Fai referencia a forma dos fragmentos. A forma, segundo esté máis ou menos tra-
ballada, reflicte o modo de transporte, a lonxitude deste, as condicións baixo as que foi
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transportado e o material transportado. Os materiais tamaño bloque, canto, grava e os finos
poden estar angulosos, subangulosos, redondeados, subredondeados e esféricos. Ademáis
poden amosar rasgos de "pivotabilidade" que son aqueles materiais que presentan a com-
binación de moitas destas formas.

Coma aclaración importante dirase que se utiliza ao longo do traballo o termo
"coluvial", para designar aqueles procesos que xeraron a acumulación de clastos de dife-
rente tamaño sobre unha vertente, na que normalmente dominan os cantos e bloques,
depositados na parte baixa dunha vertente, ao pé dunha montaña ou noutro tipo de escar-
pe topográfico, no que un dos procesos principais que os afectou foi a caída por gravida-
de (Bates & Jackson, 1987). Na literatura  xeomorfolóxica “coluvionamento” tamén se
refire a derrubios de vertente, a sistemas de parede-talude de acumulación, derrubios afec-
tados por fluxo, etc.(Blikra & Nemec, 1998). A utilización do termo coluvial faise para
designar aquelas facies nas que a acumulación principal está dominada por material de
tamaño groso, tanto sexan bloques, cantos coma gravas, que poden estar embutidos ou non
en material fino, sendo este unha compoñente secundaria.

Cando se fai referencia a facies ou nivel sedimentario de orixe coluvial, defínese
polo tanto en relación ao tamaño e forma que acada o sedimento no depósito, e non se ten
tanto en conta o contexto xeomorfolóxico. Así, por exemplo fálase dun nivel coluvial
cando está composto predominantemente por material groso, embutido ou non nunha
matriz fina, cunhas características específicas, o que nos refire a unhas condicións de
transporte e de acumulación determinadas. No capítulo 3, defínense as facies principais de
cada depósito e faise unha descriptiva pormenorizada de cada nivel, distínguíndose as
facies máis representativas, sen que estas leven implícito unha interpretación xenética. 

2.2.2.4. A creación dunha lenda para a descriptiva dos depósitos sedimentarios

A realización de descriptivas de detalle nalgúns dos depósitos estudiados e a plas-
mación destas en esquemas sedimentarios fixo necesario a creación dunha lenda que
englobe as características máis importantes de cada perfil sintetizado. Esta lenda dividese
nos seguintes apartados: granulometría ou textura, forma do material, estructuas sedimen-
tarias, rasgos edáficos, tipo de substrato/rocha e límite entre niveis sedimentarios.(Fig.
2.3).

2.2.3. Análise e técnicas de laboratorio

2.2.3.1. Traballo de campo

A mostraxe que se leva a cabo nos depósitos de Caamaño e Ventín (ría de Muros-
Noia), Figueiras e Mirambel (ría de Vigo) e Mougás (Oia) é sistemático dos niveis homo-
xéneos. Sobre a mostra sen alterar faise a descriptiva do solo:

- Descripción dos perfís: Síguese as indicacións da "Guía para a descripción de
perfís" (FAO, 1986).

- Cor: Comparación co patrón da "Munsell soil color chart" (1975). 

Identifícanse os niveis sedimentarios, ciclos edáficos e efectúase unha descripción
dos mesmos (horizontes, propiedades,...). Realízase unha descripción pormenorizada de
cada un dos horizontes do solo, anotando para cada un deles: tipo de horizonte, espesor,
cor, textura, estructura, plasticidade, dureza, contido en raíces, contido e natureza da frac-
ción grosa, límite co horizonte inferior, etc.
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Unha vez completada a descripción realízase a toma de mostras, anotando o
número das que se recollen en cada perfil. Pode recollerse ben, unha única por cada hori-
zonte, comezando pola inferior e seguindo cara a superficie, para evitar a contaminación
das mostras, ou nalgúns casos, coma en Caamaño, cada 5 centímetros, para coñecer con
precisión as variacións en profundidade das propiedades do solo. 

2.2.3.2.Traballo de laboratorio

- Porcentaxe de gravas: O solo, previamente seco ao ar, tamízase cunha malla de
2 mm para separar a terra fina da fracción grosa. Pésase cada unha delas para determinar
a porcentaxe de gravas e finos. Da fracción grosa estúdiase a natureza, tamaño, desgaste
e grado de alteración. Na fracción terra fina, aplícanse os seguintes métodos:

- Análise granulométrico: Realízase polo método da pipeta Robinson, previa dis-
persión con hexametafosfato sódico. Determínase as fraccións area grosa (2mm-0.2mm),
area fina (0.2mm-0.05mm), limo groso (0.05mm-0.02mm), limo fino (0.02mm-0.002mm)
e arxila (<0.002mm). As clases texturais están definidas pola FAO (1968). No depósito de
Caamaño ou no de Figueiras faise unha división minuciosa das areas en varias fraccións:
2-1mm, 1-0.5mm, 0.5-0.4mm, 0.4-0.2mm, 0.2-0.0063mm, <0.0063mm. As fraccións 2-
1mm e 0.4-0.2mm estúdianse a lupa (natureza, mineraloxía, desgaste, etc.). Noutros depó-
sitos coma o de Ventín a división que se utiliza é en duas fraccións: 2-0.5mm e
0.5-0.050mm.

- pH: Determínase o pH en auga e en KCl 0.1N cunha relación solo: disolución
de 1: 2.5. O método aplícase según o protocolo descrito por Guitián & Carballas, (1976).

- Carbono e nitróxeno orgánico totais : Realízase por combustión total da mostra
nun autoanalizador LECO CHN-100.
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Figura 2.3. Lenda utilizada para a descripción das columnas sedimentarias
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- Materia orgánica: O contido de materia orgánica, expresado en porcentaxe
sobre o solo secado o ar, obtense a partir do carbono orgánico total, multiplicando por un
factor de 1:724 (factor de Van Bemmelen) aos niveis de carbono.

- Fósforo asimilable: Extráese con NaHCO3 0.5M según o método Olsen et al.,
(1954). A valoración faise por colorimetría do complexo fosfomolíbdico (Watanabe &
Olsen, 1965). 

- Bases e aluminio de intercambio: Desprázanse cunha disolución NH4Cl 1N
(Peech et al., 1947). A suma dos catións (Ca, Mg, Na, K, Al) foi denominada por Kam-
prath (1970) capacidade de intercambio efectiva e constitúe unha boa estimación da capa-
cidade de intercambio total nas condicións reais do solo. Ca, Mg e Al son medidas por
espectrofotometría de absorción atómica, añadindo LaCl3 para evitar interferencias; Na e
K por espectrofotometría de emisión.

- Extraccións selectivas de Fe e Al:

-Extración con ditionito-citrato sódico 0.5M (Holmgren, 1967) en medio reductor. Con-
sidérase unha boa estimación de Fe libre total, así coma de formas inorgánicas de Al non
cristalinas e complexadas por compostos orgánicos.

- Extracción con oxalato ácido 0.2M (Blakemore et al., 1981). É un extractante das for-
mas de baixa cristalinidade dos solos.

- Extracción con pirofosfato sódico (Na4P2O7O) 0.1M (Bascomb, 1968). Considérase
extractante selectivo de complexos orgánicos de Fe e Al. Neste extracto determínase ade-
máis a porcentaxe de C por oxidación con dicromato. Calcúlase a relación C en pirofos-
fato a C orgánico total (Cp/Ct) para obter unha medida de proporción de materia orgánica
coloidal activa.

Fe e Al mídense por espectrofotometría de absorción atómica.

2.2.4. As datacións radiocarbónicas

Utilizouse o 14 C con Espectrometría de Masas (MS) e algunhas veces con Acele-
rador (AMS) coma método para datar as idades absolutas ou radiométricas dos niveis
orgánicos dos diferentes depósitos litorais. A información aportada polas datacións radio-
carbónicas obtense a partir da toma de mostras dos niveis ricos en materia orgánica,
naqueles depósitos cunha secuencia morfosedimentaria variada, e polo tanto que se traba-
llan con maior detalle dende o punto de vista edafo-sedimentario. Estas datacións realí-
zanse con prioridade nas mostras tomadas nalgúns depósitos localizados na área de
estudio, pero  tamén se efectuan noutros depósitos litorais que ben, por similitude de facies
ou por correlación morfosedimentaria cos das áreas de estudio, son de gran aportación
para englobar cronoloxicamente os procesos xeomorfolóxicos. Tamén, hai que citar as
datacións obtidas por outros investigadores para a mesma área de traballo da que é obxec-
to esta investigación. Moitas veces a información que aportan queda sesgada pola des-
contextualización dentro do marco xeral do depósito, xa que faltan referencias ao lugar
exacto da toma da mostra.

Presentación xeral da área de estudio
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O modelado da costa está controlado por unha serie de factores de orixe diversa.
A formación e evolución do relevo costeiro prodúcese nun medio de transición entre o
océano, o continente e a atmosfera, orixinándose unha interacción entre os procesos mari-
ños, continentais e subaéreos. As variables que actúan no medio litoral son máis diversas
que as que o fan no continente. Según Mitchell (1974), a converxencia dos distintos con-
troles tende a orixinar unha situación de equilibrio dinámico na que a enerxía subminis-
trada polas forzas mariñas é absorbida polo continente.

Resulta difícil desligar os procesos que actúan no litoral, debido a que a conxun-
ción deles da coma resultado a forma final do modelado. Por exemplo, nos sectores de
estudio son unha constante as praias de grandes bloques e cantos. Estes proceden da des-
mantelación dos depósitos costeiros, debido tanto aos procesos mariños (ataque da mara-
xe), continentais (fluviais e subaéreos) coma a erosión dos cantís rochosos.

Todas estas variables fan que a costa de Galicia sexa diversa e complexa reunin-
do, en pequenos espacios, gran multiplicidade de formas litorais. A interacción entre os
procesos mariños e continentais, é unha das principais causas do modelado e configura-
ción da actual liña de costa.

3.1. Factores que interveñen na dinámica litoral

A análise das formas litorais non se pode realizar sen ter presente o protagonismo
acadado polos procesos da dinámica mariña. As ondas mariñas, correntes e en menor
medida as mareas son os responsables do transporte dos sedimentos, da súa acumulación
nas praias e da erosión dos cantís. O vento é o impulsor da maraxe e o que xera as corren-
tes litorais. Outros fenómenos habituais que poden intervir no desenvolvemento dos pro-
cesos da dinámica mariña son os cambios bruscos de presión, fenómenos metereolóxicos
excepcionais, oscilacións bruscas da temperatura, cambios da densidade da auga do mar,
etc. 

3.1.1. O vento

O vento é un elemento climático que ten unha gran influencia na evolución xeo-
morfolóxica do litoral. Trátase dunha magnitude vectorial que ven definida pola dirección
do vento, nomeada segundo o punto de onde proceda, distinguíndose as direccións funda-
mentais da rosa dos ventos, e pola velocidade acadada, que se pode expresar en ms-1, Km
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h-1 e Km/día. A súa importancia nos medios litorais explícase pola enerxía que libera, xa
que o vento pon en movemento tanto as partículas de auga do mar como os sedimentos
das praias. É un axente de erosión, transporte e sedimentación básico nas costas de acu-
mulación areosa  e ten un papel primordial e directo na formación da maraxe e indirecta-
mente nas correntes litorais.  

O réxime dos ventos predominantes para a área de estudio é fundamentalmente de
compoñente O, procedente do Atlántico, NO e en menor medida do SO. Na costa  galega,
as depresións de tipo atlántico, están controladas, xeralmente, nos niveis altos por dispo-
sitivos circulatorios meridianos ou por circulacións zonais expandidas en latitude e facili-
tando a chegada de familias de borrascas atlánticas (Martínez Cortizas et al. 1997).
Castillo Rodríguez (1994) pon de manisfesto que os maiores aportes pluviométricos asó-
cianse, a entrada xeralizada dun fluxo oceánico do terceiro ou cuarto cuadrante, en rela-
ción a masas de aire que poseen como denominador común a súa orixe oceánica: aire polar
marítimo, aire tropical marítimo, aire polar de retorno ou tropicalizado. 

3.1.2. Mariños: ondas, correntes e mareas

3.1.2.1.Ondas

O vento é o causante do movemento das moléculas de auga do mar. Aséntase
sobre a superficie mariña e escomeza a rizala formando pequenos vales e crestas. A inter-
vención continuada do vento exerce unha presión sobre as caras de barlovento das orde, o
que equivale a unha transferencia de enerxía do vento ao mar, de forma que a maraxe ini-
cial medrará paulatinamente ata acadar un estado de equilibrio. Este consíguese cando se
equipara o empuxe do vento coa resistencia aerodinámica da auga. Se o vento cesa a onda
perde enerxía, xa que se é maior a velocidade de propagación da onda que a do vento, pro-
dúcese unha  transmisión de enerxía do mar ao ar, por resistencia aerodinámica deste con
respecto as caras de sotavento das cristas (Sánchez Reus & Zabaleta, 1972, Bird, 1984).
O impulso que o vento imprime unha partícula, obrígalle a describir unha órbita arredor
da sua posición de equilibrio. O movemento dunha partícula transmítese a máis próxima
e así sucesivamente, propagándose este na mesma dirección do impulso inicial do vento.
Esta traslación xerada na superficie tamén se produce nas partículas profundas, describin-
do circunferencias, nas que o radio decrece coa profundidade, debido ao rozamento e fric-
ción entre a órbita das partículas de auga e os sedimentos do fondo (Fig.3.1). A ondulación
queda anulada cerca da superficie (Sánchez Reus & Zabaleta, 1972; Komar, 1976 ), pro-
vocando un descenso na velocidade de propagación, unha diminución na lonxitude de
onda e un incremento na pendente da onda mariña (King, 1972; Davis, 1978). A parte de
atrás da onda exerce un empuxe sobre a parte dianteira, provocando un basculamento cara
ao frente. Cando se supera o límite de disimetría, a parte dianteira desplómase e a onda
mariña rompe (Fig. 3.2). A rompente provoca unha gran turbulencia, que é moi importan-
te para a sedimentación costeira, xa que se pon en marcha gran número de materiais que
posteriormente son transportados tanto polas ondas mariñas como polas correntes. As
ondas con efectos realmente importantes nos procesos costeiros son as orixinadas polo
vento (Trenhaile, 1997).

Os parámetros que mellor caracterizan as ondas son: lonxitude de onda, altura,
periodo e velocidade de propagación ou celeridade. A súa enerxía potencial depende da
velocidade do vento, do tempo durante o que sopra na mesma dirección e do fetch ou dis-
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tancia sobre a que actúa. O vento produce na zona xeradora un espectro de ondas, de altu-
ras e periodos diferentes, dando lugar a trens de ondas confusos e de cristas curtas. A mara-
xe existente nesta zona denomínase mar de fondo, mar tendida ou mar de leva.    

As ondas mariñas rompen de forma diferente según a súa altura, periodo e pen-
dente da praia. A rompente da onda normalmente clasifícase en tres tipos segundo a súa
forma (Iversen, 1952): spilling, plunging e surging. Galvin (1968) e Cyril & Galvin (1972)
definen un cuarto tipo denominado collapsing, que é intermedio entre o plunging e o sur-
ging (Fig. 3.3). A ruptura de tipo spilling ou en derrame, está representada polas ondas
máis fortes. Cando rompen, na crista da onda aparecen burbullas e escuma. Esta auga moi
turbulenta pode chegar a cubrir todo o frente da onda. As ondas plunging ou en voluta, ori-
xínanse cando todo o frente da onda se fai vertical e a crista enróscase sobre o frente, coma
un rizo, e cae na base da onda dando lugar a gran número de salpicaduras. As tipocollap -
sing ou en desplome son similares as plunging pero de menor magnitude. O último tipo,
as surging por dilatación, fórmanse nos sectores acantilados, donde o estrán sumerxido
presenta maior pendente. A cresta e o fronte da onda mariña permanecen relativamente
estables, aínda que unha pequena cantidade de escuma pode situarse na parte intermedia

Figura 3.1. O diámetro orbital das partículas de auga dentro dunha onda e as velocidades asocia-
das decrecen coa profundidade. 

Figura 3.2. Esquema ilustrativo do movemento orbital das ondas
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do fronte da onda, o que provoca
unha maior efectividade erosiva.

No momento da ruptura da onda
mariña é cando se xera a máxima
disipación da enerxía debido a
fricción entre as partículas de
auga e o fondo mariño e sobre
todo pola turbulencia. Despois da
ruptura comeza o swash, violento
desprazamento da auga cara a
beira, durante o que se perde a
celeridade de propagación da
onda, desprazándose a auga por
inercia. O swash consta de dous
movementos distintos: un fluxo
turbulento de envestida - uprush ,
durante o que os materiais máis
finos van en suspensión e os máis

grosos en rodamento. A gravidade, fricción e percolación dos sedimentos, provoca a dimi-
nución do impulso ata que este se detén. A continuación, iníciase o segundo movemento
do swash, cun fluxo laminar de retroceso backwash, que segue por gravidade a liña de
maior pendente do estrán da praia. Na area fina, a percolación é moi lenta e escasa, polo
que o volume de auga do backwash é moi grande e a sua velocidade elevada. Pola contra,
nas praias de cantos e gravas, a percolación é casi total, polo que practicamente non se pro-
duce fluxo de retroceso (Davis, 1978).

Os movementos liberados pola embestida das ondas dan lugar a unha serie de pro-
cesos moi puntuais como son a escavación vertical e posta en suspensión no momento que
se produce a rompente, selección, rodamento e suspensión durante o choque, deposición
e erosión dos materiais. Debido a esta laboura pódese dicir que as ondas son as principais
responsables da dinámica das costas, xa que teñen capacidade para remover gran cantida-
de de material, modificar a configuración tanto do fondo costeiro coma dos aparatos sedi-
mentarios, así coma incidir nas variacións estacionais dos perfís das praias, facéndoos
máis abruptos nas épocas de temporais. 

Os cambios de dirección que experimentan as ondas mariñas ao aproximarse a
costa son: difracción, refracción e reflexión. Estes factores teñen unha gran capacidade
para provocar cambios a nivel xeomorfolóxico. A difracción, é a deformación que sofre o
fronte das ondas ao rodear algún obstáculo. A refracción, é a modificación da maraxe en
relación a diminución da profundidade e a disposición das isobatas (Zenkovich, 1967;
Komar, 1976). Como consecuencia deste efecto  as cristas das ondas toman unha direc-
ción paralela a costa. Debido a topografía do fondo mariño a refracción xera unha con-
centración da enerxía nos cabos e saíntes, favorecendo a erosión, mentres que nas
enseadas a refracción reduce a enerxía é incide na praia, xa que as ortogonais fanse diver-
xentes, polo que predominan nestes sectores a acumulación (Fig. 3.4) (King, 1972; Clarck,
1979). A reflexión, é o proceso polo que a onda mariña ao topar cunha barreira, tende a
rebotar cando os seus parámetros xeométricos non son modificados pola topografía sub-
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Figura 3.3. Catro tipos básicos de rompente da onda:
A:spilling, B:plunging, C:collapsing, D:surg i n g
(tomado de Pethick, 1984).
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mariña, achegándose a liña de costa sen atopar unhas augas excesivamente profundas. Un
obstáculo vertical produce unha reflexión total, o valor da reflexión diminúe ao aumentar
a inclinación do obstáculo con respecto a vertical, sendo despreciable para pendentes moi
débiles. 

Na zona de estudio os fetchs máis longos consíguense cunha compoñente do N e
O, sendo as maraxes que presentan maior frecuencia as de dirección N, NNE, NNO, segui-
das das do SO e O.

3.1.2.2. As correntes

As correntes son desprazamentos das partículas de auga motivadas por unha serie
de forzas que actúan sobre elas. Estas poden ser tanto internas, que provocan enerxía tér-
mica, e interveñen sobre as propiedades internas do medio: a temperatura, salinidade e
densidade, coma  externas, que xeran enerxía mecánica.

A enerxía mecánica débese case exclusivamente ao vento. Toda a enerxía que se
recibe pasa pola superficie do mar, xa que é a zona de contacto entre o ar e a auga do mar
(Weyl, 1970). Entre as forzas externas tamén se inclúen: presión do aire, forza de viscosi-
dade, de fricción, forza aparente de Coriolis e atracción da lúa e o sol (Lacombe, 1965).
Entre as forzas internas destacables están a gravidade, diferencias verticais e horizontais
de presión e fricción interna. As correntes poden dividirse en dous grupos: correntes
xerais e correntes litorais. As correntes xerais, orixínanse a bastante distancia da costa
debido a actuación das forzas xa enumeradas con anterioridade. Entre estas as máis impor-
tantes son as correntes de vento ou de densidade. As correntes litorais xéranse practica-
mente cerca da liña de costa, onde a dirección pode coincidir ou ser a contraria a da
corrente xeral. As litorais, son as máis decisivas para o modelado litoral, destacando as

Figura 3.4. Refracción e difracción da oleaxe
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correntes lonxitudinais ou de deriva (longshore current) e as de retorno ou transversais:
underlow e rip currents (correntes en célula), e as correntes de fluxo e refluxo ou mare -
ais.(Fig. 3.5). 

As correntes lonxitudinais ou de deriva orixínanse cando as ondas mariñas che-
gan a beira con un certo ángulo de incidencia. Debido a súa dependencia das ondas, estas
correntes só se xeran entre a zona de rompente e a beira. Fóra da zona de surf non existen
correntes de deriva (Clark, 1979). Estas xogan un papel fundamental na movilización dos
sedimentos. O transporte que se xera é un dos máis importantes na morfoxénese costeira,
xa que é o responsble da formación de numerosas formas litorais.

As correntes transversais son perpendiculares a beira, e son as de retorno da auga
que chega a liña de costa despois da rompente co swash. Fálase neste caso das underlow
e das rip currents. Existen dous movementos de retorno da masa de auga cara a zona de
offshore: un deles é moi lento, créase nas proximidades do fondo e ten unha gran esten-
sión. Semella un gran manto de auga en retorno. Este fenómeno denomínase underlow. O
segundo movemento prodúcese nas inmediacións da superficie, é máis rápido que o ante-
rior e queda restrinxido a determinados lugares. Na difusión destas correntes xoga un
papel moi importante a topografía do fondo da zona de augas pouco profundas e a confi-
guración da beira. Estas correntes son moi efímeras, aínda que en determinadas circuns-
tancias poden chegar a ser moito máis persistentes. O rasgo máis característico é que son
relativamente estreitas e bastante largas, podendo chegar a acadar centenares de metros
(Trenhaile, 1997).
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Figura 3.5. As correntes litorais son decisivas para o modelado litoral, podendo destacar as lonxi-
tudinais ou de deriva (longshore current) e as de retorno ou transversais: underlow e rip currents
(correntes en célula).

Formas e depósitos costeiros



32

As correntes de marea son moito máis rápidas cerca das beiras que en alta mar.A súa forza
é considerable en dous casos concretos: nos estreitos que unen zonas onde as horas de
marea son moi diferentes, e nos que está canalizada a corrente de marea, sin que entren en
xogo notables diferencias de hora, pero con un forte aumento do nivel causado pola marea.
Un bo exemplo son os esteiros.

Vinculados de forma estreita ás oscilacións mareais están as correntes de descar -
ga, que teñen un efecto de vaciante. Estas poden variar e reforzar ás correntes de marea
nun dos sentidos que seguen sucesivamente. Un exemplo pode representalo as correntes
violentas de saída dunha lagoa. As correntes de marea e de descarga afectan a toda a masa
de auga que conforman os esteiros, lagoas, etc.       

A circulación xeral da costa atlántica galega está determinada por unha corrente
superficial provinte do Atlántico Norte, cunha dirección Norte-Sur, e unha profunda que
ten a orixe no Estreito de Xibraltar de dirección Sur-Norte. A unión de ámbalas duas ori-
xina unha converxencia en relación a un fenómeno de upwelling (Rey Salgado, 1993).

3.1.2.3. As mareas 

As mareas son debidas a factores de tipo astronómico como son a atracción da lúa
e do sol. Pero as variacións mareais poden ser modificadas polos ventos predominantes e
as alteracións tanto na presión atmosférica coma na densidade da capa superficial do mar
(Dean, 1966; Wood 1982; Pugh, 1987). Circulan arredor dun número de puntos nodais,
chamados puntos anfidrómicos, describindo un xiro no sentido contrario as agullas do
reloxo, producíndose a pequena escala un retardo da chegada das mareas. 

As mareas máximas ou vivas, prodúcense cando o Sol e a Lúa se atopan alinea-
dos e as súas forzas gravitacionais combinadas. As máximas anuais teñen lugar nos equi-
nocios. As mareas baixas ou mortas, pola contra prodúcense cando o Sol e a Lúa forman
un ángulo recto respecto a Terra, sen combinarse polo tanto as súas forzas gravitacionais,
ocurrindo nas crecentes e menguantes da Lúa (Fig. 3.6).

O rango mareal é moi pequeno no medio dos océanos mentres que nos entrantes
costeiros non sucede o mesmo. Se o rango mareal nas mareas vivas é menor de 2 m, refe-
rímonos a un ambiente micromareal, se está entre 2 e 4 m mesomareal e se supera os 4 m
macromareal (Bird, 1984; King, 1972). A zona de estudio hai que clasificala como macro-
mareal, pois supera lixeiramente os 4m. 
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Figura 3.6. As mareas: variacións anuais e ciclos mareais durante o mes lunar.
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3.1.3. Continentais  

Enténdese por factores continentais aqueles que afectan directamente ao rochedo
e a propia configuración costeira. Diferéncianse por un lado os factores ligados a estruc-
tura e litoloxía e por outro os axentes modeladores, destacando os procesos subaéreos e a
dinámica fluvial.

3.1.3.1.  A estructura e a litoloxía

A natureza dos materiais, a estructura litolóxica e o grado de alteración, son fac-
tores esenciais e definitorios do substrato xeolóxico do continente. A estructura xeral da
costa, a litoloxía e o grado de alteración dos materiais condicionan as liñas xerais do des-
envolvemento litoral (Pethick, 1989). O retroceso de sectores costeiros e a acumulación
de materiais en áreas favorables a sedimentación, están en estreita relación coas caracte-
rísticas estructurais do relevo.         

Os sectores analizados nesta investigación reflicten con moita veracidade o expos-
to nas liñas precedentes. A natureza do rochedo é unha das variables imprescindibles que
explica parte da xénese e evolución dos tramos litorais. O modelado tórnase moi diferen-
te naqueles ámbitos onde dominan as rochas ígneas daqueles outros nos que as metamór-
ficas dan forma o terreo. Ademáis o tipo de material depende da presencia ou non de
xistosidade, grado de fracturación e de alteración. A estas variables hai que engadirlle
outra non menos importante, como é a estructura previa do rochedo (fracturación, liñas de
debilidade, estratificación, buzamento, orientación e permeabilidade), xeradora das liñas
maestras do relevo, tanto si se fai unha analise de detalle, como pode ser a configuración
dunha enseada, como dende unha perspectiva máis ampla, por exemplo dunha ría. Tamén,
as diferencias dentro dunha mesma unidade litolóxica, debido a variacións mineralóxicas
e o grado de fracturación, produce gran diversidad no modelado, como sucede nos secto-
res analizados.

3.1.4. Os procesos subaéreos

Ao ser a costa  un medio de transición mariño-continental, a variedade de facto-
res que a afectan vense multiplicados pola importancia que reclaman os procesos sub-
aéreos. Estes procesos de forma puntual controlan as variacións que se producen nos
materiais, tanto químicas coma mecánicas, e son colaboradores directos na evolución cos-
teira. Debido ao esforzo de preparación previo que realiza o vento, a choiva, etc., as rochas
convírtense en máis febles e polo tanto máis vulnerables a erosión mariña. Os exemplos,
de corrosión química, producidos pola alteración dalgún compoñente mineral, debido a
penetración de sal nas fisuras da rocha, ou de corrosión mecánica, inducidos pola abrasión
mariña e subaérea, son unha constante neste medio de transición. A variedade de micro-
formas que se poden observar nos sectores de estudio son inmensas: alteración alveolar,
taffonis ou nidos de vispa tanto en materiais metamórficos coma ígneos, pseudoestratifi-
cación en rochas ígneas, etc. Tamén os mecanismos de expansión e contracción, debidos
aos cambios de temperatura, que afectan a algúns minerais ricos en arxila como a esmec-
titas ou a montmorillonita son moi efectivos no ámbito litoral 

Moitos autores argumentan que a erosión con rasgos de “disolución” nos medios
costeirso é debida primordialmente o resultado da actividade de organismos marinos, a
que se  denomina meteorización biótica. A remoción do substrato pola actividade destes
organismos é máis importante nas rexións tropicais donde as rochas calcáreas son moi sus-
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ceptibles a procesos bioquímicos e biomecánicos (Spencer, 1988). A variedade de biota
mariña-continental é moi ampla, e os procesos bioerosivos que se desencadean moi signi-
ficativos, provocando un desgaste no rochedo tanto mecánico (abrasivo) coma químico
(alteración dos minerais). En moitas ocasións o mar tan so se limita a limpar o material
que os procesos subáreos prepararon con anterioridade. 

3.1.5. Os aportes fluviais 

A acción fluvial ten unha gran importancia no desenvolvemento costeiro. O con-
tinente aporta gran cantidade de material a costa, debido tanto aos desprendementos que
se producen nas vertentes superiores ou basais dos cantís coma aos aportes dos aparatos
fluviais. Nestes casos, o mar limítase a retraballar e transportar este material, retocando as
condicións de balance erosión-sedimentación da zona afectada.  

Os aportes dos ríos nas desembocaduras actúan como reserva de material que
compón a maior parte da carga sólida da corrente de deriva, sendo o suministro directo
para a formación das principais formas de acumulación litoral (Sanjaume Saumell, 1985).
Pero tamén é verdade que os ríos aportaron noutras épocas máis cantidade de material que
na actualidade. Hoxe están controlados, debido a regulación dos seus cauces, mediante a
construcción de encoros, que  limitan o seu réxime e diminúen a sua carga sólida, pola
retención dos sedimentos no fondo dos encoros. Como consecuencia, a deriva litoral trans-
porta menos sedimento que en épocas pasadas, o que explica a evolución dalgúns secto-
res acumulativos que sofren un claro retroceso, ou se manteñen nun balance
erosión-acumulación neutro ou positivo, debido a que se están alimentando dos materiais
que proceden da erosión dos cantís fósiles, constituídos principalmente por material sedi-
mentario non consolidado.

Nas estribacións do Barbanza, e nas serras da Groba e do Argallo, de forma xera-
lizada, a rede fluvial caracterízase por ser de curto recorrido, transversal a liña de costa e
pola ausencia da regulación das suas augas. Teñen o seu máximo caudal nos meses de
outono-inverno, durante os que transportan a maior parte da carga sólida de todo o ano,
mentres que nos estivais, practicamente non levan auga. Os ríos do sur son de carácter
máis torrencial que os localizados na ría de Muros-Noia, debido a que salvan un desnivel
de 600 m nun espacio moi curto que non sobrepasa o quilómetro, e tan só se exceptúan os
ríos de Mougás e de Viladesuso, que chegan a acadar ata 3-4 km. A forma destes, tanto no
sector norte coma no sur, é en embude, máis encaixados na parte alta, e cara a desembo-
cadura vanse abrindo, debido a que diminúe a pendente e faise máis suave o terreo. Gran
parte do material transportado polos ríos e regatos, procede do desmantelamento de depó-
sitos cuaternarios situados ao longo do seu percorrido, dos aportes actuais xerados nas
cimas dos montes e dos solos pouco profundos das vertentes. Os procesos erosivos máis
importantes producidos por estes ríos e regatos na liña de costa son os relacionados coa
erosión de depósitos costeiros, sobre todo da súa parte central.

3.1.6. Cambios relativos do nivel do mar

As formas que se observan na actual liña de costa son o resultado dos procesos
herdados do pasado e dos que se desenvolven na actualidade. Gran parte das formas lito-
rais deben explicarse tendo en conta a sua xénese e evolución nun marco temporal amplo,
e polo tanto admitindo unhas condicións paleoambientais diferentes ás que existen na
actualidade. Un factor substancial son as oscilacións do nivel do mar ao longo do Cuater-
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nario, o que significa que unha área costeira, nun ambiente glaciar, e polo tanto alonxada
da dinámica mariña, esté afectada por procesos de orixe continental, mentres que nun
interglaciar esté controlada fundamentalmente por factores mariños. Estas circunstancias
son as que dan algunhas das respostas a existencia de gran número de depósitos antigos
localizados na actual liña da costa galega.

Hai que falar de tres procesos principais que poden orixinar cambios relativos
entre o nivel do mar e o continente, e que deben, na medida do posible, ser claramente
diferenciados como base para calquer traballo. Unha subida do nivel do mar ou un afun-
dimento da terra, produce una cambio relativo da altura do mar positivo, mentres que un
negativo implica os movementos opostos do mar e a terra. Sinónimos de cambios positi-
vos e negativos son os termos transgresión e regresión do nivel do mar, aínda que en moi-
tos casos estas definicións so fan referencia ao movemento horizontal da beira asociada a
cambios verticais do nivel do mar (Pethick, 1989). As principais causas dos cambios da
cota do mar son: mecanismos eustáticos e os efectos locais: tectónica e isostasia. 

3.1.6.1. Mecanismos eustáticos

Os movementos eustáticos correspóndese coas fluctuacións no volume das masas
de xeo continentais. Os niveis baixos do mar relaciónanse cos avances dos glaciares, men-
tres que os altos con perídos interglaciares. Este efecto pode acompañarse dunha contrac-
ción ou expansión do volume do mar en resposta a cambios na temperatura.

Glacio-eustasia

As explicacións para as variacións do nivel absoluto da superficie do océano son
numerosas. Prodúcense cambios no volume de auga do océano, debido a sua transferen-
cia como xeo na superficie da terra durante os períodos glaciales. Os detalles son moi  sim-
ples, a auga do mar progresivamente pérdese como neve, via precipitación, durante os
perídos glaciales. A auga acumúlase como xeo sobre a superficie da terra e polo tanto o
nivel do mar baixa. Durante os períodos interglaciales  sucede o contrario: o xeo derríte-
se e o nivel do mar sube de novo. Este proceso chámase glacio-eustasia.      

3.1.6.2. Efectos locais: tectónica e isostasia

Tectónica

Os cambios tectónicos ou epiroxénicos son relativos entre o nivel da terra emer-
xida e do mar, orixinados localmente por movementos terrestres (tanto elevación de zonas
montañosas como subsidencia). 

Isostasia

Os cambios isostáticos existen polo ascenso e descenso do continente en resposta
a carga ou retirada de grandes pesos supraiacentes. A sua principal causa durante o Cua-
ternario foi a formación e fusión de grandes masas continentais de xeo.

Coa isostasia ponse en marcha un novo mecanismo que é o rebote isostático. A
desaparición da presión do xeo da superficie da terra, permítea ascender, pero prodúcese
cun tempo considerable de retraso e tamén cunha discrepancia nos tipos de compoñentes
que o afectan, eustáticos e isostáticos. É especialmente importante na deglaciación, cando
se producen levantamentos eustáticos do nivel do mar rápidos sobre o xeo derretido, o que
xera un litoral con niveis sedimentarios a diferentes alturas. De novo comeza o rebote isos-
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tático, e as formas costeiras son levantadas para orixinar, por exemplo, unha praia levan-
tada, terrazas, etc., con características determinadas, que hoxe se poden observar en dis-
tintos puntos costeiros de todo o mundo.   

Hidro-isostasia

Do mesmo xeito que o peso do xeo afecta a posición relativa da terra, tamén a
variación do peso da auga nos océanos, durante O Cuaternario, causou presión isostática
e rebote no fondo do océano, o que se coñece coma hidro-isostasia. O tempo de retraso
suposto nos tres elementos do cambio do nivel do mar -eustaticos, glacio-eustáticos e
hidro-isostáticos- pode causar a formación de series de características sedimentarias "con-
fusas" (depósitos sedimentarios) que quedan gravadas nas marxes terra/mar.

3.2. Factores que interveñen na configuración final dos depósitos: O sector de estu-
dio.

Unha das características definitorias da costa atlántica galega é a presencia de
depósitos antigos, que en forma dun gran manto, fosilízana practicamente na sua totalida-
de (Costa Casais, 1995; Costa Casais et al., 1996). Estes depósitos caracterízanse por estar
integrados por material sedimentario non consolidado, ter unha composición granulomé-
trica heteroxenea e formar parte dunha evolución morfosedimentaria ben definida. Ade-
máis, son o reflexo dos cambios que experimentou a costa ao longo do tempo, tanto
debido ao xogo de regresións e transgresións mariñas coma as condicións locais de depo-
sición. Os factores máis importantes que interveñen na configuración final e a modo indi-
vidual nos depósitos son: a localización, área fonte, condicións locais de deposición e as
pulsacións paleoclimáticas.

3.2.1. Localización actual

Na actualidade os depósitos litorais, de forma xeralizada, sofren un claro retroce-
so, debido a que están sometidos a procesos erosivos. O ataque mariño, principalmente, e
os procesos climáticos e fluviais, son os grandes responsables do paulatino deterioro. O
seu contínuo cambio impide facer unha valoración da estensión que ocupaban no momen-
to postdeposicional. Polas evidencias existentes, parece que boa parte do litoral galego
estivo recuberto por unha estensa capa sedimentaria, que de forma desigual se foi erosio-
nando co paso do tempo. Na actualidade, aínda que existen algúns tramos do litoral sen
sedimentos, dominan os sectores fosilizados por material herdado do pasado.

Os mellores exemplos conservados localízanse en tramos de costa menos afecta-
dos pola maraxe (enseadas, "portos", baías, fondo de pequenas vaguadas, etc) ou que pre-
sentan algún elemento de protección que disipa a enerxía das ondas, favorecendo que éstas
rompan de forma máis suave ao entrar en contacto cos depósitos (saíntes rochosos, exis-
tencia de plataforma litoral, acumulación de praias de bloques, etc). Existen algunhas
excepcións, definidas pola presencia de material sedimentario a mar aberto. En calquera
dos casos expostos sempre se mantén unha dinámica moi clara que vinculada coa sua pun-
tual localización, reflicte unha maior erosión dos bordes do depósito frente as partes inter-
nas, máis protexidas. 

Débese dicir que a súa localización tamén está ligada a aparición de paleoformas:
plataformas litorais, furnas, cantís, balmas, resaltes rochosos, etc. Os depósitos fosilizan
estas formas antigas, tanto mariñas coma continentais, e o seu desmantelamento progresivo
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na actualidade empézaas a deixar de novo ao descuberto. Consérvanse debido a que o
material sedimentario actuou de protección ao longo do tempo (Blanco Chao, 1996; Blan-
co Chao & Pérez Alberti, 1996; Pérez Alberti et al.,1997).

No ámbito de estudio a ubicación dos depósitos presenta diferencias, definidas
polo contexto xeral da área. Por unha banda, analísanse depósitos sedimentarios localiza-
dos nun ambiente de ría, ría de Muros-Noia, e por outro os de Cabo Silleiro-A Guarda,
expostos a mar aberto. Os localizados na ría, tanto na marxe interna coma externa poden
estar relacionados con áreas de acumulación ou de erosión actual. Os primeiros, tapizan
as traspraias e aparecen ligados a vaguadas. Os segundos fosilizan cantís, vaguadas, ense-
adas ou "portos", a plataforma litoral, praias de bloques e cantos e formas fluviais posi-
blemente "herdadas".

3.2.2. Área fonte

A área fonte condiciona os procesos de deposición, e as características morfomé-
tricas do material transportado. Parámetros que a definen son: altura, pendente e a próxi-
midade ou lonxanía.  

A altitude é un factor elemental que condiciona a evolución dos depósitos. A exis-
tencia de importantes serras, que bordean a costa galega, con altitude en torno aos 600-
700 m, pode axudar a entender moitos dos procesos fríos xerados durante o Cuaternario
Recente, en áreas que hoxe están batidas polo mar. As diferencias entre as serras litorais
veñen dadas pola maior ou menor proximidade ao litoral. As serras da Groba e as estriba-
cións do Argallo levántase practicamente sobre o litoral sen apenas existir unha forma
intermedia que os una, e cando existe non presenta un desenvolvemento significativo. Pola
contra a serra do Barbanza está máis alonxada do litoral, e a unión entre ámbolos dous
fáise mediante unha superficie plana, con certo grado de inclinación e que pode acadar
máis de 4 ou 5 km.

A pendente das ladeiras é un parámetro moi importante, porque segundo esta sexa
maior ou menor, a capacidade erosiva ou acumulativa dun medio determinado varía, ben
aumentando ou diminuíndo. As serras que se localizan máis preto do litoral, teñen pen-
dentes moi pronunciadas e en moitos casos a unión entre as formas continentais e litorais
é brusca. Unha pendente forte axiliza os procesos erosivos nas vertentes e a mobilidade do
material xerado. Os diferentes ambientes morfoxenéticos acaecidos durante o Cuaternario,
provocarían fortes procesos erosivo-acumulativos nas vertentes (xelifracción, crioclastia,
alteración da rocha in situ, destrución e xénese de solos, erosión e formación de depósi-
tos, etc.) e o material  movilizaríase de forma desigual nas serras con pendentes fortes, que
simplemente pola gravidade se activaría o proceso ou no seu caso se intensificaría, frente
a aquelas outras con pendentes máis suaves, nas que baixo un mesmo proceso erosivo os
resultados serían menos catastróficos. O caso da costa sur de Galicia (Silleiro-A Garda),
debido ao achegamento da serra ao litoral as pendentes que se acadan son moi elevadas.
Mentres que no litoral da ría de Muros-Noia, na marxe sur, a existencia dunha superficie
litoral plana e ampla que une as estribacións do Barbanza co litoral, fai que a pendente
sexa practicamente en toda a sua estensión moi tenue.

A próximidade ou lonxanía da área fonte determinará as variacións na deposición
final do material e as diferencias sedimentarias dentro dun depósito. Cando se fala da
variable cercanía/lonxanía, faise referencia a posible área fonte do material en relación a
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situación actual dos depósitos, o que se da por entendido que a estensión destes chegaría
moito máis alá da actual liña de costa. 

As formas sedimentarias resultantes de fases erosivas-acumulativas na paisaxe
teñen unha lectura tanto no espacio físico coma no temporal. O espacio físico fai referen-
cia a localización dos materiais no terreo e na súa posición fisiográfica respecto a área
fonte. Se nun espacio determinado, fosilizado por material sedimentario, se pode chegar a
facer unha correlación tanto horizontal coma vertical dos depósitos, a información que se
extrapola sobre a posible xénese será máis completa. Pero, en moitos casos as topose-
cuencias perfectas non se plasman na paisaxe, porque existen múltiples factores que con-
dicionan e modifican un funcionamento tan matemático e homoxéneo. É entón cando hai
que buscar unha explicación coherente para entender a dinámcia dos depósitos e a actual
situación respecto a liña de costa. Os exemplos estudiados préstanse a unha resposta cohe-
rente. Na costa sur, os depósitos bordean practicamente, en toda a sua estensión, o litoral
acandando maiores potencias en puntos concretos. Pero, os materiais non so se limitan ó
borde litoral, senón que tamén tapizan as vertentes ata a cima da  serra, con potencias
variables pero sempre significativas. Dende a serra ao borde da costa a secuencia sedi-
mentaria presenta variación de facies, dependendo da proximidade ou lonxanía de proce-
dencia do material. Os localizados na parte alta da vertente teñen menos potencia, menos
variedade de facies sedimentarias e os materiais están menos retraballados; os ubicados a
media ladeira teñen maiores potencias, máis diversidade de facies, mistura de materiais
(frescos-alterados, retraballados-angulosos), os solos teñen maior potencia, etc., e os loca-
lizados na actual liña de costa son os máis potentes, teñen unha gran complexidade de
facies e estructuas sedimentarias, diferentes niveis orgánicos, e tapizan e fosilizan formas
litorais. No cume da serra hai brañas, que dependendo da sua situación, teñen un maior ou
menor espesor, e tamén gran número de formas modeladas sobre a rocha granítica, que
están in situ ou aparecen caídas sobre as ladeiras. As formas máis repetitivas na paisaxe
son os tors, bolos e grandes laxes. Pola contra na marxe sur da ría de Muros-Noia, a apa-
rición da coberteira sedimentaria está controlada pola existencia de pequenos outeiros cer-
canos a liña de costa actual, que se espallan sobre a superficie plana. Estes outeiros serían
a principal área fonte da que se nutrirían os depósitos costeiros e polo tanto a sedimenta-
ción é máis local. Na parte alta da serra hai solos pouco desenvolvidos, tipo braña. As
paredes das estribacións do Barbanza aparecen núas de material sedimentario, polo que
asoma a rocha in situ ou bloques de granitos soltos. Na unión entre as vertentes e a super-
ficie plana localízase algún depósito de escasa potencia e con pouca variedade de facies,
respecto aos costeiros, nos que a presencia de gravas e cantos ben orientados indican a sua
procedencia. A parte superior da serra ten unha forma plana, tapizada en pequenas vagua-
das por brañas e de forma espallada por formas graníticas tipo bolos, tors ou laxes.

3.2.3. Condicións locais de deposición: topografía previa

As formas que hoxe presentan os depósitos sedimentarios costeiros, son o resul-
tado directo da súa evolución no espacio e no tempo. Na actualidade funcionan coma can-
tís activos, compostos por material sedimentario non consolidado. O factor principal que
marca a evolución na sedimentación dos depósitos é a topografía previa existente no
momento da deposición. Neste senso entran en xogo novos parámetros de avaliación
como son: o papel das formas costeiras antigas, a uniformidade ou heteroxeneidade das
formas preexistentes e a evolución sedimentaria dos depósitos, como condicionante das
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novas formas e polo tanto da sedimentación, parámetros esenciais para entender a evolu-
ción ao longo do tempo e o espacio . Os rexistros acumulativos máis antigos e completos,
localizados na costa galega, sitúanse fundamentalmente sobre a actual plataforma litoral,
e adosados a antigos cantís -paleoacantís-. Baixo as mesmas condicións ambientais, a
existencia de sectores costeiros abertos, sen apenas entrantes e saíntes, favorecería a acu-
mulación de material de forma relativamente homoxénea en sentido horizontal, frente a
aqueles outros sectores nos que a existencia de formas previas a sedimentación (pequenas
enseadas, illas, resaltes rochosos, furnas, etc.) implicaría unha deposición do material máis
desigual tanto no desenvolvemento vertical coma horizontal, e polo tanto traducida na pai-
saxe na existencia de depósitos máis heteroxéneos. Os niveis sedimentarios cada vez van
tomando unha forma determinada, que condicionará a posterior sedimentación. Os locali-
zados no sector sur da ría de Muros-Noia, son moi heteroxéneos tanto no seu desenvolve-
mento vertical coma horizontal, así coma moi variados en tramos moi curtos, debido a que
se trata dun litoral moi recortado, difícil de favorecer unha deposición uniforme dentro
dun mesmo período climático. Os depósitos tapizan enseadas, furnas, cantís, praias, dunas,
plataforma, etc. Pola contra na costa sur, o sector Cabo Silleiro a Guarda ten  un perfil en
planta máis rectilínea, en xeral máis homoxéneo sen tantos entrantes e saíntes, o que faci-
litaría baixo as mesmas condicións, unha sedimentación a nivel xeral, máis uniforme. As
variacións sedimentarias están ligadas  a presencia de vales. Estes factores teñen unha gran
entidade analizados individualmente, pero o seu valor acentúase cando se fai en conxun-
to. Nalgúns casos domina un parámetro sobre os demáis, que quedan relegados a un
segundo plano, mentres que noutros as posibilidades de funcionamento de forma illada é
insuficiente e hai que contar coa interrelación de tódolos parámetros para unha valoración
máis ampla. 

3.2.4. Condicións paleoclimáticas. 

Estes depósitos sedimentarios son tamén o reflexo dos cambios climáticos que
sufríu a actual liña de costa, principalmente ao longo do Cuaternario Recente, aínda que
algunhas formas litorais parece que foron  labradas con anterioridade. Un dos criterios
fundamentais que aínda hoxe diferencia ó Cuaternario dos outros períodos xeolóxicos que
o anteceden, continúa a ser a relación estreita coas variacións climáticas. O Cuaternario
nos seus inicios estaría marcado polo progresivo enfriamento do clima, e pola sucesión de
fases frías -glaciares- e fases quentes -interglaciares-, dun xeito máis rápido, do que acon-
tecera ata o de agora (Lowe & Walker, 1984). Os cambios climáticos que se producían a
nivel xeral tamén se ven atenuados ou acentuados segundo as latitudes, e altitudes acada-
das dentro dunha  mesma latitude. Así, nunha mesma latitude e en condicións de exposi-
ción diferente a entrada, por exemplo dos frentes que procederían do Noroeste ou Suroeste
na costa galega, favorecería a existencia de fenómenos glaciares a altitudes onde, noutros
puntos moi próximos serían inexistentes, como xa ben o mencionaron Coudé et al.,
(1983). 

En termos xerais parece que as primeiras glaciacións foron menos frías que as
últimas. Do mesmo xeito, semella que a duración dos períodos interglaciares tampouco foi
a mesma para todo o Cuaternario. Moitas destas características reflíctense nun marco
espacial amplo ou ben limitado, polo que as correlacións que se poden facer a nivel estra-
tigráfico son difíciles e complexas. A gran heteroxeneidade espacial e temporal que se
pode extrapolar do estudio morfosedimentario e estratigráfico dos depósitos obstaculiza a
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conseguinte correlación das formas. 

Están intimamente vencellados os cambios climáticos aos cambios do nivel do
mar acaecidos durante o Cuaternario. A costa e máis concretamente o litoral, é un medio
moi sensible as respostas climáticas debido as transgresións e regresións mariñas. Debido
a complexidade que conlevan as variacións eustáticas é moi difícil determinar unha curva
absoluta global para as variacións do nivel do mar durante o Cuaternario, xa que os fenó-
menos de neotectónica e glacio-eustáticos, perturban os datos finais. Curvas relativas do
nivel mariño aplicadas a espacios determiandos e tectonicamente estables poden axudar a
interpretación das variacións do nivel do mar. Este será un factor elemental que nos expli-
que a existencia da mistura nun depósito de facies mariñas, continentais e eólicas. A pre-
sencia destas nunha posición determinada dentro do depósito, a súa estensión, as
características físico-químicas, a potencia das facies, a relación entre elas, a continuidade
de aparición e a forma xeral que mostran na actual liña de costa son parámetros que reflic-
ten a evolución do depósito nun momento determinado e baixo condicións paleoclimáti-
cas puntuais. Tanto no sector da ría de Muros-Noia coma no de Cabo Silleiro, as
diferencias de facies sedimentarias xeradas tanto baixo procesos mariños, eólicos coma
continentais e a existencia de formas litorais relictas evidencian unha actuación conxunta
de variacións do nivel do mar ligadas aos cambios climáticos.    

3.3. Os depósitos e a evolución xeomorfolóxica no sector de estudio

3.3.1. Sector 1: Ría de Muros-Noia (Pta. Aguieira-Pta. Bacán): Os depósitos de Fonfo -
rrón e Caamaño. Características xerais da área e descriptiva dos depósitos.(Mapa 3.1)

3.3.1.1. Factores litolóxicos e estructurais

A litoloxía dominante está composta por granitos de duas micas de gran medio a
groso con megacristais, e de forma secundaria por material metamórfico: xistos e paraneis
(IGME, 1981), enmarcados dentro do que se coñece coma o complexo de Noia. 

Os granitoides de duas micas pertencen aos de tendencia alcalina, moi abundan-
tes en todo o Occidente de Galicia. Caracterízanse pola súa íntima relación coas áreas de
forte metamorfismo rexional e pola presencia de rochas encaixantes e rochas filonianas.
Reciben nomes diversos, según os diferentes autores, e as localidades nas que afloran. Este
granito é tamén coñecido como granito do Barbanza, según Raumer (1963) e Ave Lalle-
mant (1965). O tamaño de gran e medio a groso, con algúns afloramentos nos que é de
gran fino a medio, aínda que localmente existen megacristais de ata 4-5 cm. Presenta
variedades ricas en moscovita e outras en biotita, pero en xeral predomina a primeira sobre
a segunda. Este granito sufríu unha gran deformación, nas distintas fases oroxéncias, e
domina de Norte a Sur, ben representado polas estribacións do Barbanza e polos diferen-
tes resaltes rochosos -outeiros- que circundan a costa. 

Os xistos e paraneis son micáceos, cuarzo-xistosos e cuarcíticos algo migmatiza-
dos. Os segundos son menos abundantes, aparecendo de forma moi puntual e son, en
xeral, moi ricos en cuarzo. O material metamórfico está intruído polas rochas ígneas, e a
súa estensión neste sector queda relegada a dous puntos, un ao norte na Praia Caaveiro e
outro situado máis ao sur na área de Caamaño e Xuño. Cara ao este o material metamófi-
co surca a serra do Barbanza e as súas estribacións en dirección Oeste, de forma desigual,
pero sempre de forma máis contínua pola zona de Caamaño e Xuño (Mapa 3.2).
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Estes materiais están intensamente diaclasados, por unha rede de fracturas con
direccións NE-SO; NO-SE, N-S e E-O, que favoreceron o rexogo tectónico da ría de
Muros-Noia, Arousa e da serra do Barbanza. Este sistema de fracturas está representado
tanto nos grandes aliñamentos tectónicos coma nas diaclasas. O sitema de fracturas tardi-
hercínicas: NE-SO e NO-SE, é o que se mantén e marca o camiño dos movementos de blo-
ques que se produce con posterioridade, reflictido na dirección actual de moitas serras,
rías, canles de auga, etc (Pérez Alberti, 1982). Estas fracturas hercínicas volven a reacti-
varse no Neóxeno. Os rasgos xeomorfolóxicos parecen amosar que a tectónica Neóxena
pertence a unha fase de descompresión tectónica, facéndose máis intensa naquelas áreas
máis fracturadas e erguidas con anterioridade. A presencia de aplanamentos, vales encai-
xados e depresións segundo Pérez Alberti (1993) garda unha estreita relación con este
movemento de bloques desenvolvido a partir do Eoceno,  que con maior ou menor vitali-
dade continuaría ata inicios do Cuaternario.

Estructura e litoloxía controlan, polo tanto, as principais liñas do relevo, o que se
reflicte nas formas litorais, a pequena e a gran escala. O sector que se estende dende Punta
Aguieira ata o Norte da Praia Río Sieira é tremendamente recortado, combinándose tra-
mos acantilados con outros nos que a sedimentación é máis significativa. As grandes liñas
que seguen os afloramentos rochosos e as variacións litolóxicas inflúen no maior ou
menor recortamento do perfil en planta do litoral. As diferencias a nivel de detalle no
modelado están vencelladas ás características específicas dentro dunha mesma unidade
litolóxica.

No caso das rochas metamórficas a estratificación, dirección, orientación e buza-
mento dos estratos unido a un intenso grado de fracturación, fai que sexan máis febles
frente ao ataque mariño e polo tanto favorécese o paulatino retroceso da costa, ben exem-
plificado na abundancia de entrantes e saíntes no sector. As formas máis usuais labradas
en xisto e paraneis son as furnas, moitas veces recubertas por material sedimentario, como
as localizadas en Caamaño, no Monte Caaveiro ou en Fonforrón; balmas e paleoacantila-
dos como os de Fonforrón, Corbeiro de Laxe e Caamaño; amplas plataformas litorais
coma a situada na praia de Arnela, Punta de Alto de Laxe e Caamaño; ou entrantes pro-
fundos con pequenas calas coma a de Praia Porto Nadelas; e vales amplos, que acollen na
parte inferior amplas praias, coma a de Arnela ou a das Seiras. 

Frente as rochas metamórficas, máis febles a erosión, están os granitos, dominan-
tes no sector, e que se transforman na paisaxe en formas pétreas e singularmente moi
características. A variedade no modelado granítico, está controlado ademáis, de polo grado
e intensidade de fracturación e da maior ou menor alteración do material pola composi-
ción mineralóxica e o tamaño dos cristais. En granito están labrados espolóns rochosos,
resultado dunha alteración diferencial; illas e farallóns como os de Pena Alixeira, a Illa do
Mar en Caamaño, o castro de Baroña; os cantís máis espectaculares tanto en altura coma
en verticalidade, como son os de Punta Cabra do Mar, ao norte da Illa do Mar en Caama-
ño, as macro e microformas litorais máis variadas a nivel de modelado, comas as do sec-
tor da costa Galloufa e Punta Cabra de Enmedio. 

Entre o litoral e as estribacións do Barbanza, esténdese unha superficie plana rela-
tivamente uniforme, que discorre a 50 ou a 100 m según os tramos, entre Punta Aguieira
e a praia de Arnela a 50 m e dende esta ata a área de Caamaño a 100 m, a que chegan os
vales dos principais regatos e ríos (Rego de Portovello, en Porto do Son; Río de Fontán e
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río Maior, en Queiruga; Rego de Corzo, en Caamaño), e que posiblemente esté rechea por
material sedimentario, Pleistoceno e Holoceno. A partir dos 100 m o modelado cambia,
faise máis abrupto. A rede fluvial encaixase e quedan en resalte as estribacións do Bar-
banza. A superficie de aplanamento escomeza a ensancharse a partir de Baroña e conse-
gue o seu máximo desenvolvemento en Queiruga e Caamaño, onde o frente litoral
caracterízase, por ter unha forma suave, pouco recortada e ben definida por areais esten-
sos e acumulacións eólicas. Este nivel enlaza coas estribacións do Barbanza ou cos mon-
tes que se alzan máis preto do litoral, de forma suave, a excepción do Monte Dordo,
situado entre Punta Fonforrón e Praia de Arnela. Neste tramo consérvanse unhas das acu-
mulacións sedimentarias antigas máis importantes tanto no seu desenvolvemento hori-
zontal coma vertical da ría de Muros-Noia.  

3.3.1.2. O modelado nas vertentes e na costa: macroformas e microformas

A litoloxía dominante é o granito polo que as formas graníticas son as que acadan
unha maior representación na paisaxe. As labradas en material metamórfico, sobre todo as
microformas, tamén son significativas.

Macroformas. 

Nas vertentes dominan as macroformas graníticas. Culminando as partes altas, os
castelos e os tors, moi desmantelados, e a media ladeira laxes e bloques caídos moi puli-
dos, sen apenas solo que os tapice. Preto do litoral é frecuente encontrar montes ou outei-
ros, pequenos espolóns, con alturas en torno aos 300 m, que coma unha espiña dorsal
adéntranse cara ao interior. Os cumios destas estribacións son planas, e aparecen de forma
residual cristas rochosas metamórfcas ou bolos graníticos. Sobre a superficie plana resal-
tan os tors, con rasgos de desmantelamento, e sobre todo os bolos e algún  pequeno outei -
ro granítico.

No litoral é onde existen mellores exemplos de macroformas graníticas. Os caste-
los, tors e as laxes, tapizan o sector norte da Punta Fonforrón e o que se extende entre
Punta Magrio e o castro de Baroña. Os castelos e tors están desmantelándose na franxa
litoral e coma resultado contribúen a formación de praias peqenas, compostas por grandes
bloques redondeados e subredondeados, nos entrantes e nas furnas. Na zona intermareal
dominan as laxes. Estas presentan rasgos de alteración en capas ou escamas, e debido o
sistema de fracturas ortogonais que as surcan, desmantélanse en grandes bloques parale-
lepipédicos. O material granítico está surcado por intrusións de material metamórfico, e
filóns de cuarzo, xerando unha erosión diferencial, e un modelado marcado pola alterna-
cia de espolóns graníticos e cuarcíticos, con formas metamórficas moi pulidas. Na Punta
Fosementeiro, costa Galloufa e Punta da Focha é significativa a presencia de cantís de 2
ou 3 m, formados por unha capa de alterita con bolos graníticos frescos e incrustados, que
a acción da maraxe está lavando, contribuíndo a formar praias de bloques, e cantos redon-
deados de 50, 100 cm ou máis, que se dispoñen sobre as laxes pulidas, ao pé destes can-
tís.

As furnas litorais ou covas son abundantes no sector. Están retraballadas tanto en
material granítico, metamórfico coma sedimentario, pero os mellores exemplos lábranse
sobre rochas metamórficas. Están fosilizadas en gran parte por material sedimentario, polo
que non se diferencia a súa configuración final. Soen ser altas e profundas, cunha direc-
ción preferentemente SE-NO, e están enmarcadas entre espolóns rochosos. No Monte
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Caveiro, praia de Fonforrón, costa Galloufa, Punta Cabra do Mar, Punta do Castro, Punta
Pombal, Porto Nadelas, Punta de Alto Laxe e Furna de Laxe os exemplos son innumera-
bles e as formas que acadan son diversas. As de maior tamaño están localizadas en Fon-
forrón.

Débese resaltar a presencia de laxes moi pulidas e pozas labradas preferentemen-
te en granito, ligadas na actualidade a desembocadura tanto de ríos coma de regatos.
Semellan formas fluviais herdadas, que foron fosilizadas por material sedimentario prefe-
rentemente de orixe continental. As pozas ou pequenas marmitas están traballadas sobre
as laxes e son as formas máis características que as recubren. Os exemplos de Fonforrón,
As Alixeiras, Punta da Focha, Punta do Río Maior ou Punta do Dique, Porto Nadelas e
Praia Canedo son significativos. 

Tamén hai que mencionar ás grandes marmitas, labradas preferentemente sobre
rochas graníticas. Localízanse tanto na zona intermareal sobre a plataforma litoral coma
na desembocadura dun río ou regato, e poden chegar a acadar ata 100 cm de diámetro, e
unha profundidade de 50 cm. Están moi pulidas, e no fondo soen estar tapizadas por can-
tos e gravas de cuarzo. A plataforma de Caamaño e o Rego de Corzo son bos exemplos.

Microformas.

As máis representativas son as alveolares, labradas tanto sobre rochas graníticas
coma metamórficas. Localízanse preferentemente na zona intermareal e a poucos metros
por riba da liña de mareas vivas. Os mellores exemplos de pías e de taffonis, gravados en
granito, están na costa Galloufa, e de forma individual acadan tamaños de ata 1 m de diá-
metro. As alteracións alveolares, sobre os xistos e paragneis, son moi abundantes e soen
ter un tamaño pequeno, sobrepasando en poucos casos os 10 cm de diámetro, pero debido
as coalescencias entre duas ou máis, o tamaño final pode verse aumentado. Desenvólven-
se preferentemente sobre unha superficie horizontal, pero tamén poden tapizar as paredes
rochosas verticais. A xénese destas microformas está suxeita ben a procesos mecánicos no
que destaca a haloclastia, que consiste na fragmentación e disgregación do rochedo liga-
do ao retraballamento eólico e mariño, coma a químicos nos que a disolución é un dos pro-
cesos principais. Pero, a pesar de todos estes factores a xénese destas microformas está
lonxe de resolverse. Os traballos de Twidale (1963, 1986, 1989) fan referencia tanto a pro-
cesoso físicos coma químicos mentres que Vidal Romaní (1989) fai fincapé na existencia
de puntos de debilidade predefinidos que presenta a rocha antes de exhumarse a partir dos
que comezarán a labrarse as microformas.

3.3.1.3. Formas de erosión: cantís e plataformas litorais.

Dende Punta Aguieira ata a Punta Rio Sieira dominan os cantís labrados sobre
granito, paraneis, xisto e material sedimentario, sendo estes últimos os máis usuais. Trá-
tanse preferentemente de cantís baixos e medios. Entre eles e o mar, desenvólvense for-
mas intermedias como son as praias de area ou de cantos e as plataformas litorais, a
excepción de dous puntos, onde caen de forma perpendicular sobre o mar. Os procesos
máis intensos de retraballamento mariño prodúcense na base dos cantís, mentres que na
parte alta hai unha maior estabilidade. Esta está maioritariamente tapizada por solo, cunha
maior ou menor potencia, dependendo do tipo de material sobre o que éste se desenvolva.
Os procesos que afectan a parte superficial do cantil son principalmente subáereos, aos que

se unen desprendementos provocados pola desestabilización do perfil, debido a socavación
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basal do cantil, polos procesos mariños.

No Monte Caveiro e entre Punta Cabra do Mar e Punta do Castro atópanse os
mellores exemplos de cantís medios a altos sobre granitos, que caen de forma perpendi-
cular sobre o mar. Estes retroceden seguindo as liñas de fractura e polo tanto de debilida-
de da rocha. As microformas e macroformas graníticas dominan na parte alta, polo que a
súa alteración favorece a caída de bloques de gran tamaño que pasan a incorporarse as
praias de cantos. 

Tanto en altura acadada coma a estensión, hai que citar coma moi importantes, os
cantís labrados sobre material sedimentario. Teñen un gran contido en material fino: areas,
limos e arxilas, e tamén groso: gravas, cantos e bloques, sen consolidar, polo que a ero-
sión mariña é máis efectiva, e polo tanto o retroceso da costa neste sectores tende a ser
máis rápido. Poden chegar a acadar ata un máximo duns 10 m de potencia e recubren boa
parte da marxe sur da ría de Muros-Noia. Na actualidade localízanse en sectores abriga-
dos de cara a  maraxe (enseadas, parte interna das furnas, nas fracturas), pero a pesar delo
o retroceso é evidente. A maraxe provoca socavacións na base, desestabilizando o depósi-
to e provocando desprendementos rotacionais. Están asentados preferentemente sobre a
plataforma litoral e adosados ao cantil, visible naqueles sectores nos que a erosión é moi
clara, e aos seus pés localízanse praias de material fino ou groso, xeradas apartir do seu
propio desmantelamento. Espállanse por todo o tramo, pero os máis estensos (altura e
anchura) están en: Praia Poza, Praia As Vellas, Punta de Fonforrón, Praia Arnela, Punta
Cabra Enmedio, Punta Pombal, Corbeiro de Laxe e Furna de Laxe, noutros puntos existe
material sobre a plataforma pero acada potencias menores ou simplemente quedan restos,
adosados ás fracturas dos cantís rochosos, na maior parte xa exhumado. Ante a erosión
mariña, retroceden a distinta velocidade os niveis sedimentarios destes cantís. Así, un
nivel formado por material fino, rico en  limos e arxilas, presenta unha maior cohesión e
adhesión entre os seus compoñentes, polo que a erosión mariña e máis lenta, que sobre un
de areas, gravas e cantos, cunha ligazón entre os seus compoñentes máis feble. Este feito
explica a xénese de balmas e furnas, profundas e de alturas entre 3 e 4 m, traballadas sobre
niveis orgánicos, ricos en material fino, como os localizados na praia de Fonforrón. É nos
paleocantís sedimentarios onde se producen os procesos de erosión máis activos do litoral
galego, e ligados a estes tamén os de sedimentación. 

Asociados aos cantís de natureza metamórfica aparecen as balmas no límite da
marea alta. Son socavacións pulidas na súa base, ben representadas na praia de Fonforrón,
en Corbeiro de Laxe e na Furna de Laxe. 

Existen no sector algúns exemplos de paleocantís, que quedan alonxados do que
hoxe é a liña de marea alta. Estas son formas herdadas, posiblemente fosilizadas por depó-
sitos sedimentarios continentais, e posteriormente exhumados tanto por procesos mariños
coma continentais, quedando xa con posterioridade fóra da actividade directa mariña. En
momentos excepcionais de temporais pode que o mar chegue a tocar a súa base, sendo os
procesos máis activos na actualidade os subaéreos. Están en  parte colonizados por vexe-
tación de orixe continental. Un bo exemplo pode contemplarse na área de Caamaño.     

Entre a Punta Fonsementeiro e a Costa Galloufa desenvólvese un acantilado
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baixo, constituído a partir dun frente de alteración de bolos graníticos. O mar simplemen-
te lava a capa de alteritas e deixa os bolos ao descuberto, incorporándose os de menor
tamaño a formar parte da praia, e os de maior quedan coma un grupo de bolos illados sobre
a plataforma.

As plataformas acadan un bo desenvolvemento, tanto en achura coma en lonxitu-
de. Os mellores exemplos atópanse sobre rochas metamórficas ou en puntos de contacto
entre granitos, xistos e paraneis. A plataforma da Praia de Arnela, Punta Corbeiro de Laxe
e a da área de Caamaño son as máis representativas da marxe sur da ría, tanto pola súa
estensión en anchura coma en lonxitude. Na Furna de Laxe a plataforma presenta unha
maior uniformidade superficial no sector sur que no centro e norte. Mistúranse xistos e
paraneis con pegmatitas, estas últimas con rasgos de alteración, e presenta unha pequena
inclinación de apenas 5º cara ao mar. Na parte interna da furna e en Corbeiro de Laxe, a
superficie é moi ruiniforme, está surcada por liñas de fracturas e tapizada por alveolos. A
parte central inferior está recuberta por area grosa, gravas e cantos de cuarzo principal-
mente, así coma tamén recobre as gretas que surcan a parte media da plataforma. A de
Caamaño, é a máis representativa tanto pola estensión que acada coma porque está aso-
ciada a depósitos sedimentarios, paleocantís, balmas, furnas, etc. Foi obxeto de investiga-
ción por Costa Casais (1995) pola relación directa co depósito de Caamaño, e
posteriormente por Trenhaile et al., (1999). Según estes traballos, trátase dunha forma her-
dada, labrada ao longo do tempo, e baixo un rango mareal diferente o actual. As variacións
do nivel do mar, o rango mareal, a desigual resistencia da rocha, a enerxía da maraxe e a
exposición directa ao ataque mariño, foron os factores que contribuíron ao seu ensancha-
mento ao longo do Cuaternario. Pódense diferenciar dous ou tres niveis unidos por unha
pequena rampa. A parte superior máis irregular, tapizada con formas alveolares, reflicte
maior tempo de exposición subaérea, mentres que a inferior é máis chan, debido a que
estivo durante máis tempo afectada polo retraballamento mariño. A existencia dun depó-
sito costeiro sobre a plataforma, visible na parte  interna da enseada, explica que estes
actuaron e actúan de elemento protector das plataformas, protexéndoas da maraxe  e con-
servándose ata a actualidade.(Blanco Chao, 1994).

Sobre granitos tamén se labran plataformas, pero a estensión acadada tanto en
anchura coma en lonxitude é menor. Soen estar preto dos cantís e son en xeral máis ruini-
formes, non tan chans. A parte superior está tapizada por cacholas e tamén poden apare-
cer megaformas graníticas en resalte. De novo, os depósitos fosilizan a súa parte interna.
Nalgúns casos as plataformas tan so son visibles en puntos concretos, debido a que están
fosilizadas por praias de area, coma sucede na parte interna da praia de A Poza.

A alteración das plataformas segue as liñas de debilidade da rocha e en moitos
casos, prodúcese desprendementos de grandes bloques ou fortes socavacións seguindo as
fracturas, como sucede no caso de Corbeiro de Laxe. No extremo sur da praia de Seiras,
a plataforma labrada en granito, presenta rasgos de alteración que se acentúan despois dos
temporais do inverno, no que aparecen sobre a praia grandes bloques soltos, desprendidos
da plataforma.

3.3.1.4. Formas de acumulación: praias de area, de material groso e dunas.

Este sector situado na marxe sur da ría de Muros-Noia, cara a parte externa, fóra
da acción directa da alta enerxía da maraxe, mostra coma formas de acumulación actual
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máis importantes as praias de area. Existen claras diferencias entre a zona norte e a sur,
esta última menos sinuosa e máis afectada pola influencia directa da maraxe. En xeral,
debido ao carácter recortado da liña de costa, resulta difícil que se formen correntes lon-
xitudinais, polo que a dinámica sedimentaria responde preferentemente a sistemas pecha-
dos con límites ben definidos. Pódense diferenciar tres tipos principais de acumulacións
areosas: as situadas ao pé dos cantís de pequena estensión, como tamén son de pequeno
tamaño as ligadas a desembocadura dun regato e as situadas en entrantes abertos e pouco
profundos, que acadan un maior desenvolvemento.

Dominan as primeiras, situadas ao pé dos cantís, que se caracterizan pola limita-
da estensión cara ao interior, ben por un cantil rochoso ou sedimentario. Normalmente non
están asociadas a desembocadura dun río ou regato sobre a praia, e a traspraia soe estar
composta por material groso, sobre todo de tamaño grava. Este tipo de praias pechadas,
que non teñen comunicación con outras, aliméntanse fundamentalmente da desmantela-
ción dos cantís sedimentarios. Exemplos claros son a Praia a Poza, As Vellas, Praia Porto
Nadelas, praia do Canedo e Furna de Laxe. Todas están asociadas a existencia de plata-
formas litorais e cantís fósiles. 

As segundas, ligadas a desembocadura dun regato soen ser máis longas que
anchas. O aporte fluvial é moi importante, e as modificacións que se producen na praia
debido a cambios estacionais, e puntualmente pola chegada dos temporais, quedan ben
definidos. O mellor exemplo confírmao a praia de Punta do Río Maior ou Punta do Dique,
ligada a desembocadura do río Maior. A parte externa desta praia está protexida por un
illote, e cara ao interior ábrese o val do río Maior, con formas suaves e amplas. Este río
cando entra en contacto coa praia forma meandros divagantes, e nos bordes queda o mate-
rial groso constituído por cantos e gravas de granito e cuarzo moi redondeados. A marxe
sur e a norte da praia está constituída por un paleoacantilado, con balma, labrado en mate-
rial metamórfico e granito, e no extremo sur aparecen nas gretas restos de material sedi-
mentario antiguo. O perfil da praia en embude, vese modificado polos cambios estacionais
que alteran o curso do regato, que fan que os meandros divaguen, pasando de desembocar
na marxe sur, a facelo na norte ou no centro, así coma a modificar a sedimentación.

O terceiro tipo de praias, situadas en entrantes abertos e pouco profundos, son as
máis extensas: Caveiro, Porto do Son, Subiglesia, Fonforrón, Arnela, Area Longa e Sei-
ras. Localízanse nun entrante que non acada moita profundidade e que presenta os bordes
moi abertos, ao que pode chegar algún regato, como sucede co da praia de Seiras, aínda
que a dinámica fundamental está ligada a maraxe e aos aportes lonxitudinais mariños non
aos fluviais. A forma en planta que presentan está controlada pola maraxe predominante,
alineándose co patrón de refracción. As praias de Caveiro, Porto do Son, Area Longa,
Praia Seiras situánse en fondos de val suaves e amplos, o que favorece a acumulación de
material eólico na traspraia, mentres que as de Fonforrón e Arnela, quedan moi preto da
vertente o que limita a súa expansión cara ao interior.

As praias formadas por material groso, son fundamentalmente de cantos e gra-
vas. As de grandes bloques e cunha estensión considerable, neste sector de ría, quedan
limitadas ao tramo localizado entre Punta Sagrada e Punta Balcón de Pilatos. Está
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composta por cantos redondeados e subredondeados misturados con grandes bloques
subredondeados de granito, con imbricacións, que se sitúan sobre as laxes graníticas.
Tamén na Costa Galloufa hai algún exemplo de bloques e cantos de granito moi redonde-
ados sobre a plataforma, que proceden da desmantelación do cantil, pero neste caso apa-
recen moi espallados e en poucos casos se tocan entre eles. 

De igual xeito nas furnas e nos pequenos entrantes, afectados pola alta enerxía da
maraxe, e limitados na súa parte interna por depósitos sedimentarios, hai acumulacións de
grosos, sobre todo de bloques e cantos na parte alta e gravas na baixa, como na pequena
enseada entre a Punta da Focha e Punta Cabra Enmedio, nas furnas de Punta do Castro e
entre Praia do Canedo e Punta Corbeiro de Laxe. Os exemplos de acumulacións de gravas
son moito más abundantes e aparecen na traspraia de moitas acumulacións areosas, pero
sobre todo tapizan a parte interna das plataformas litorais e rechean as fracturas ou, coma
na Praia de Subiglesia, as gravas tapizan a area na baixamar. As gravas son de cuarzo con
formas redondeadas esféricas e aplandas. Os mellores exemplos localízanse sobre a plata-
forma litoral entre Pta Caveiro e Pta. Herbas Pitas, na Praia de Canedo, en Corbeiro de
Laxe e na Furna de Laxe. A presencia de material groso está directamente relacionado coa
presencia dos depósitos sedimentarios e coa desmantelación de niveis coluviais.

As dunas quedan reducidas as traspraias de Caveiro e das Seiras, que presentan
vales amplos e moi abertos o que favoreceron a acumulación de material eólico. Trátase
de dunas estabilizadas pola vexetación, pero que en ámbolos dous casos, están moi degra-
dadas pola acción antrópica: construccións cercanas, apertura de camiños e extracción de
áridos, etc. Na de Seiras hai dous cordóns dunares, un preto da actual liña de costa, e outro
situado na parte interna, que acada unha maior estensión. Na marxe sur da praia, preto de
Nadelas, as acumulacións areosas remontan a vertente. As dunas vexetadas exteriores
están cortadas verticalmente pola maraxe, polo que sofren un claro retroceso. O ataque
mariño é o principal responsable, xa que as acada coa marea alta, pero é en momentos pun-
tuais de temporais cando máis retroceden. Nalgúns puntos asoman debaixo das dunas
depósitos dunares fósiles e a plataforma litoral. Nas duas praias desemboca un pequeno
regato que dificilmente acada as augas do mar, debido a barreira natural que forman estas
dunas, favorecendo a retención da auga e formándose pequenos humedais costeiros, per-
ceptibles pola vexetación típica. 

3.3.1.5. Os depósitos litorais: facies e rasgos morfosedimentarios.

Os depósitos litorais antigos son as formas litorais máis representativas do sector.
Funcionan coma cantís, na maioría dos casos configurados a partir de material sedimen-
tario non consolidado, e aínda que presenta características morfosedimentarias comúns,
debido a localización, area fonte, as condicións locais de deposición e as condicións pale-
oclimáticas nas que se formaron, as diferencias son claras. 

Dende Punta Aguieira ata Punta Bacan, un sector relativamente curto, os exem-
plos de depósitos son innumerables, como se pode observar na táboa 3.1.(Fig.3.7)
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Fig. 3.7. Depósitos localizados na ría de Muros-Noia:Pta. Aguieira-Pta.Bacán



As correlacións entre as facies, a  nivel xeral, son máis doadas de establecer cando
se ten coñecemento de forma particular de cada un dos depósitos, polo que é necesario
achegarse as características sedimentarias individuais, como se ve na táboa 3.2. A esten-
sión que acadan tanto en anchura coma en altura é variable. Os mellores exemplos quedan
reducidos as enseadas e aos pequenos entrantes ou furnas, e a súa continuidade está inte-
rrumpida por mor dos saíntes rochosos. Son polo tanto, aqueles sectores máis protexidos
a maraxe os que acollen hoxe estes cantís. Aséntanse preferentemente sobre a plataforma
litoral, e están compostos por facies de orixe mariño, eólico e/ou continental. Nun mesmo
depósito poden darse as tres ou ben so pode aparecer unha delas. As máis usuais son as de
orixe continental, e as potencias máis importantes son acadadas por estas. Os depósitos de
maior potencia localízanse en entrantes ou enseadas ben definidas, sobre a plataforma lito-
ral, e tapizando parte dos cantís rochosos, ou nas furnas ou entrantes moi pequenos, nas
que a vertente está moi preta. En calquera dos dous casos a área fonte está ligada as estri-
bacións do Barbanza como sucede co Monte Dordo e Fontandurín, mentres que ao sur des-
tes son os pequenos resaltes rochosos ou penedos illados, que se dispoñen máis ou menos
cerca do litoral e de forma paralela a este, sobre a superficie plana, os que canalizaron
principalmente o material cara as enseadas e furnas.
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Táboa 3.1. Depósitos localizados na ría de Muros-Noia: Pta. Aguieira-Furna de Laxe
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As características morfosedimentarias xerais destes depósitos poden verse altera-
das nalgúns tramos da súa estensión lonxitudinal, polo que as facies principais definidas
sufren modificacións, reflictidas na ausencia dalgún nivel sedimentario, ou na variación
da súa deposición vertical, pero sempre conservando a facies xeral definida. Como se pode
ver no táboa 3.3 as modificacións que poden extrapolarse a partir da facies principal son
moi claras e responden principalmente a factores locais de deposición.
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Táboa 3.2. Principais facies sedimentarias dos depósitos citados na táboa 3.1, de muro a teito.
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Táboa 3.3 Síntese dos principais niveis sedimentarios (mariños-eólicos e continentais) diferencia-
dos nos depósitos citados na táboa 3.2. As variacións fanse a partir da facies principal. 

As variacións sedimentarias reflictidas nun mesmo depósito son moi intensas. A
extrapolación dunha facies xeral realízase mediante o estudio integral da área onde está o
cantíl fósil. En moitos casos tan só quedan restos de niveis orgánicos sobre a plataforma,
restos de dunas cementadas ou niveis periglaciares illados, que son a resposta ao paulati-
no desmantelamento destas formas. Este feito dificulta a interpretación sedimentaria, o
que implica que se deba facer unha interpretación conxunta a partir de tódolos depósitos,
nunca individualizada. Como queda reflictido na táboa 3.3, as variacións sempre seguen
unha correlación ca facies xeral, normalmente esta está ben localizada na parte interna
dunha enseada ou nunha furna, mentres que nos bordes e partes externas, xa non debido a
un proceso erosivo, senón á propia configuración do terreo, a sedimentación maniféstase
pola falta dalgún nivel sedimentario respecto á parte central da enseada. Neste sector da
marxe sur da ría de Muros-Noia os depósitos máis desenvolvidos, tanto en potencia coma
en número de facies, localízanse nas enseadas (depósito de Caamaño), nas furnas (Fonfo-
rrón, sur) ou nas praias de pé de cantís con formas abertas e bordes pouco definidos (Fon-
forrón, norte). Nestes sectores combínanse depósitos tanto mariño-éolicos coma
continentais. Un segundo grupo, ubicado entre a Pta. Fosementeiro e Corbeiro de Laxe,
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ten en común o nivel basal, formado por areas eólicas e mariñas. Aséntanse sobre a plata-
forma litoral ou nas suaves laxes e as potencias que acadadan son menores que os ante-
riormente citados, así mesmo sucede co número de niveis.

3.3.1.6. Os depósitos litorais de Fonforrón e Caamaño

Analízanse os depósitos de Fonforrón, situado entre a Punta Balcón de Pilatos e a
Praia de Arnela, ao norte, e o de Caamaño, na Furna de Laxe, no extremo sur da ría de
Muros-Noia. Seleccionanse estes dous exemplos porque ocupan unha extensión lonxitu-
dinal relativamente uniforme, o que permite facer unha reconstrucción ampla, así coma
porque presentan unha variación de facies en sentido vertical variada. Ámbolos dous
exemplos son significativos dunhas áreas de sedimentación moi distintas. No primeiro
caso o depósito localízase aos pés do Monte Dordo, estribacións do Barbanza, que acada
uns 300 m, sen unha superficie intermedia entre o monte e o mar, mentres que no segun-
do, a sedimentación vese limitada a Furna de Laxe, alonxada da serra do Barbanza, no que
o único vínculo de unión entre esta e o litoral é unha superfiice plana intermedia que pode
acadar ata 2 km, na que aparecen tapizándoa pequenos resaltes rochosos que se levantan
paralelos ao litoral.  

O depósito de Fonforrón: ficha resumen e descriptivas

- Marco xeral de localización: marxen sur da ría de Muros-Noia

- Localización litoral: ao pé do Monte Dordo, entre a Pta. Fonforrón e a Praia de Arnela

- Forma litoral actual: cantil activo

- Potencia vista: 7-8 m na parte central, nas furnas e bordes entre 6 e 7 m

- Característiscas morfosedimentarias: depósito policíclico litoral, con facies continentais
(Fig. 3.8).

- Grado de conservación: evidencias de retroceso, con furnas labradas sobre o nivel orgá-
nico

- Formas fosilizadas: plataforma litoral, cantís e amplas furnas

Contexto estructural da zona de Fonforrón

Litoloxicamente dominan os granitos de duas micas de gran groso con megacris-
tais e cara ao sur, bordeando o Monte Dordo, os xistos con algúns niveis de cuarcitas
(IGME,1981). Os materiais están fortemente diaclasados, seguindo as fracturas direccións
NO-SE, NE-SO, N-S e E-O.  

Morfoloxicamente, de este a oeste, pódense diferenciar as seguintes unidades do
relevo: as estribacións do Barbanza: o Monte Enxa que se eleva a 540 m e o Dordo, máis
preto do litoral a 302 m, no que se observan restos dunha antiga superficie de erosión. Este
último cae de forma perpendicular sobre a praia de Fonforrón, sen unha superficie plana
intermedia. Parte desta estaría formada polo propio depósito, que debido ao seu paulatino
desmantelamento, fai que sexa inapreciable neste sector. O litoral caracterízase pola com-
binación de sectores rochosos e acumulativos. Dende a Pta. Balcón de Pilatos ata a de
Fonforrón ubícase a praia de Fonforrón. É moi estreita e coa marea alta, queda cuberta na
súa totalidade. O trazado e rectilíneo, con suaves entrantes, que cara a parte sur, debido a
forte caída da pendente, fanse máis bruscos, aparecendo as espectaculares furnas. Os tra
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mos que están recheos de material sedimentario son os pequenos entrantes e as furnas, xa
que quedan máis protexidos da erosión mariña. No litoral combínanse os cantís rochosos
e os de material sedimentario coas acumulacións areosas e de bloques, cantos e gravas,
dispostas ao pé do depósito e procedentes da erosión do cantil sedimentario. Bordeandoo
está a plataforma de Fonforrón, que presenta unha lixeira inclinación cara ao mar, na que
se poden definir con claridade duas superficies de retraballamento, a superior desenvól-
vese a un metro por riba da inferior, e o mar cúbrea coas mareas altas vivas. A superficie
do nivel basal está tapizada por gran número de pías ou pequenas marmitas, profundas e
moi pulidas. O nivel superior ten na parte externa unha balma moi pulida, retraballada
sobre material granítico. 

Sobre a plataforma, fosilizándoa, instálase o depósito de Fonforrón. A súa poten-
cia é relativamente uniforme, quizáis a maior se acade na parte central da vertente do
Monte Dordo, e a súa extensión horizontal ocupa a parte baixa de dito monte. Funciona
coma un cantil activo, con potencias entre 6 e 8 m, e con evidencias de retroceso, visibles
no retraballamento do nivel orgánico. Os materiais procedentes da erosión do depósito son
evacuados pola acción mariña, que os retraballa e reincorpora a praia, localizada diante do
cantil sedimentario. O seu desmantelamento deixa ao descuberto formas litorais relictas
coma son as furnas. Trátase dun depósito policíclico, formado principalmente baixo pro-
cesos continentais. Tan só se atoparon evidencias mariñas en Pta. Fonforrón, e estas aca-
dan potencias moi pequenas, unicamente visibles nalgunhas fracturas sobre a plataforma.
Hai variacións sedimentarias tanto verticais coma horizontais (Fig.3.9). Neste último caso,
veñen definidas pola existencia de paleofurnas que condicionaron a sedimentación.  

Descriptiva da parte central do depósito da praia de Fonforrón

Sector Septentrional

Táboa 3.4. Descriptiva do sector septentrional: Fonforrón-Sa
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Táboa 3.5. Descriptiva do sector septentrional: Fonforrón-Sb

Táboa 3.6. Descriptiva do sector septentrional: Fonforrón- Sc

Táboa 3.7. Descriptiva do sector septentrional: Fonforrón- Sd

Táboa 3.8. Descriptiva do sector septentrional: Fonforrón- Se
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Figura 3.9: Cortes esquemáticos do depósito de Fonforrón.
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Sector Meridional

Os depósitos localizados neste tramo presentan moitas variacións tanto verticais
coma horizontais. Estas últimas danse en moi poucos metros.

O depósito de Caamaño: ficha resumen e descriptivas

- Marco xeral de localización: marxen sur da ría de Muros-Noia

- Localización litoral: Enseada "Furna" de Laxe

- Forma litoral actual: cantil activo

- Potencia vista: 8 m no centro da enseada e nos bordes entre 7 e 8 m

- Característiscas morfosedimentarias: depósito policíclico litoral, con facies mariñas e
continentais. Maior desenvolvemento as segundas (Fig. 3.10).

- Grado de conservación: rasgos de retroceso

- Formas fosilizadas: plataforma, cantil e furna

Contexto estructural da zona de Caamaño. 

Litoloxicamente dominan os xistos e paraneis do complexo de Noia (IGME,
1981), intercalándose con frecuentes intrusións de rochas básicas. Bordeando a área aflo-
ran os granitos de duas micas de grano medio a groso. Os materiais encóntranse forte-
mente diaclasados, seguindo as fracturas direccións NO-SE, NE-SO, N-S e E-O.

Táboa 3.9. Descriptiva do sector meridional: Fonforrón- Ma

Táboa 3.10. Descriptiva do sector meridional: Fonforrón-Mb (Furnas)
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Morfoloxicamente, de este a oeste, pódense diferenciar as seguintes unidades do
relevo: o bloque levantado do Barbanza, que se eleva ata os 650 m de altitude, no que se
observan restos dunha antiga superficie de erosión; cara ao oeste o Barbanza atópanse bor-
deado por un nivel inferior aplanado, emplazado en torno aos 100 m, que se extende polos
sectores de Xuño, Queiruga e Caamaño; e  máis cara ao oeste, no contacto co mar, desen-
vólvese unha franxa litoral na que se combinan sectores rochosos con tramos nos que a
acumulación é predominante.

A plataforma litoral de Caamaño flanquea a liña de costa e presenta unha lixeira
inclinación cara ao mar, na que se definen con claridade duas superficies de retraballa-
mento. Sobre esta, fosilizándoa, instálanse os diferentes depósitos de Caamaño. O de
maior potencia sitúase na enseada da Furna de Laxe, protexida cara ao sur por un espolón
rochoso, que funciona como peche natural, e ao norte, por un illote, que en baixamar se
comunica co continente. A furna ten a forma dunha cunca ou pequena depresión, favora-
ble á acumulación de sedimentos. Funciona coma un cantil activo, con potencias de ata 8
m na parte central, e con rasgos de retroceso en momentos moi puntuais, ligados á tem-
porais, máis acentuados nos extremos do depósito. Os materiais procedentes da erosión do
depósito son evacuados pola acción mariña, que retraballa os clastos e os reincorpora a
praia de gravas e cantos localizada no fondo da enseada. A erosión do cantil fósil deixa ao
descuberto formas relictas, tapizadas ao inicio da deposición. Un bo exemplo constitúeo a
furna, que se está exhumando na parte norte do depósito, ou o paleocantil que se estende
ao sur deste.

A acumulación de material sedimentario non se limita á Furna de Laxe, senón que
toda a franxa litoral que a rodea está tapizada de material. Éste ten característiscas simila-
res cara ao norte pero ao sur as potencias diminuén e os rasgos morfosedimentarias son
distintos. Trátase dun depósito policíclico, formado baixo procesos mariño-eólicos e con-
tinentais, sendo estes últimos os que teñen un maior desenvolvemento e con diferencias
sedimentarias na deposición tanto vertical coma horizontal. (Fig. 3.11).

Descriptiva dos bordes do depósito

Teñen unha potencia vista variable entre 8 e 7'5 m e tapiza os bordes da furna de
Laxe. Están compostos principalmente por material sedimentario groso (gravas, cantos e
bloques) envoltos nunha matriz fina máis ou menos abundante dependendo dos niveis.
Estes non son homoxéneos e mostran variacións moi acusadas relacionadas coa proximi-
dade ao centro da cunca, tanto no extremo septentrional coma meridional (Fig. 3.11).

Sector Septentrional

Táboa 3.11. Descriptiva dos bordes do depósito: Caamaño-Sa
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Táboa 3.12. Descriptiva dos bordes do depósito: Caamaño-Sb

Táboa 3.13 Descriptiva dos bordes do depósito: Caamaño-Sc

Táboa 3.14. Descriptiva dos bordes do depósito: Caamaño-Ma

Táboa 3.15. Descriptiva dos bordes do depósito: Caamaño-Mb

Táboa 3.16. Descriptiva dos bordes do depósito: Caamaño-Mc
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Figura 3.11. Cortes esquemáticos do centro e dos bordes do depósito de Caamaño.



Descriptiva do centro do depósito

A diferencia dos bordes, predominan os materiais finos, e na zona de maior des-
envolvemento ten unha potencia de 8 m , podendo diferenciarse os seguintes niveis, que
de muro a teito son (Fig. 3.11):

3.3.1.7 Os depósitos das vertentes

Caracterízanse pola presencia dunha superficie plana, con certa inclinación, que
une o litoral coas estribacións da Serra do Barbanza. Esta superficie acada diferente
anchura, que varía entre os 50 e os 100 m acadados en Caamaño. O contacto entre esta e
a serra é abrupto, sen existir moitas evidencias visibles de restos de material sedimentario
antiguo. Nas vertentes da serra aflora o substrato granítico ou o metamórfico, con formas
diversas, e algúns depósitos poden localizarse naquelas vaguadas que surcan as vertentes.
A parte alta, relativamente chan, está tapizada por pequenos alveolos, cubertos por mate-
rial, tipo braña, e nos bordes e resaltes máis elevados por tors, bolos graníticos e por
pequenas cristas metamórficas.

De forma xeral e atendendo a esta distribución das formas do relevo, pódese dicir
que existen tres tipos de depósitos sedimentarios ligados as vertentes, sen falar dos xa cita-
dos no litoral: os situados no contacto entre a superficie plana e as estribacións do Bar-
banza, os localizados nas pequenas vaguadas das vertentes do Barbanza e os siutados no
cume da serra. Estes depósitos acadan potencias pequenas entre 1 e 1'5 metros (Fig. 3.12).
Os dous primeiros misturan os aportes de clastos tamaño grava principalmente, sempre
orientados, con material fino, sobre un substrato con rasgos de alteración, mentres que os
depósitos de cume son acumulacións orgánicas sobre unha rocha en moitos casos altera-
da, onde os aportes de gravas responden tan so a unha simple liña no depósito. 

Os depósitos traballados localízanse en diferentes puntos dentro do sector de estu-
dio. A súa ubicación e características xerais permiten a realización dunha secuencia sedi-
mentaria dende o litoral ata as vertentes da serra, e para elo é necesario a realización de
descriptivas de detalle.
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Táboa 3.17. Descriptiva do centro do depósito
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Táboa 3.18. Descriptiva do depósito situado na superficie plana de Caamaño, no contacto coas
estribacións do Barbanza, en O Corzo-Caamaño 

Táboa 3.19 . Depósito localizado na vertente do Mte. Enxa (Porto do Son): estribacións do Bar-
banza.

Táboa 3.20 . Depósito localizado na cima, no Outeiro das Castañas (Porto do Son): estribacións
Barbanza

Figura 3.12. Tres exemplos de depósitos localizados no sector Sanxián-Portocelo.
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3.3.2. Sector 2: Cabo Silleiro-A Guarda: Os depósitos de Oia e Sanxián. Caracaterísti -
cas xerais da área e descriptiva dos depósitos. (Mapa 3.3)

3.3.2.1. Factores litolóxicos e estructurais

As rochas predominantes neste tramo de costa son as ígneas, principalmente os
granitos de duas micas, que están afectados por unha intensa deformación orixinando
foliacións N-S, N-160-170, 170-E e un buzamento subvertical, quedando tan só algúns
pequenos enclaves de rochas metasedimentarias (IGME, 1981, 1982). Estes granitos están
surcados por unha gran cantidade de afloramentos de diques ácidos (pegmaplitas e peg-
matitas), filóns e diques que normalmente levan dirección N-S, e que se fan máis abun-
dantes cara ao sur. As rochas metamórficas quedan reducidas a unha serie de pequenos
enclaves, casi completamente migmatizados nos que son visibles:(Mapa 3.4).

- Micaxistos ou xistos micáceos: son os máis abundantes e estensos. Están constituídos
casi na sua totalidade por biotita, moscovita (minoritaria) e cuarzo.    

- Xistos cuarcíticos (semixistos): Son menos abundantes que os anteriores. Nunca apare-
cen coma verdadeiras cuarcitas.

- Metaconglomerados: rochas ricas en cuarzos, que proceden de conglomerados cuarcíti-
cos metamorfizados e deformados polas diversas fases hercínicas. Afloran en recintos moi
localizados (zona costeira de Santa Tegra).

Este conxunto de rochas presenta coma minerais principais o cuarzo, biotita e a
moscovita, apatito, circón e opacos como accesorios.

Os materiais están surcados por unha rede de fracturas de direccións NE-SO; NO-
SO, N-S e E-O, ben representadas tanto polos aliñamentos das grandes fracturas como
polos das pequenas diaclasas, o que se reflicte na dirección da serra da Groba e do Arga-
llo, e nos principais ríos e regatos do sector (Mougás, Vila de Suso, Cova, etc). 

Os rasgos xeomorfolóxicos, parecen amosar que a tectónica Neóxena pertence a
unha fase de descompresión tectónica, o que permite, o xogo de bloques, ao tempo que se
fai máis intensa, nas áreas máis fracturadas e erguidas con anterioridade (Pérez Alber-
ti,1993). As direccións das fracturas hercínicas e tardihercínicas (N-160-170-E e N-S, N-
15-E, N-60- E) condicionan e configuran a pequena escala o peculiar trazado costeiro con
numerosos entrantes e saíntes ortogonais, así como a rede subperpendicular dos vales inte-
riores.

Este litoral presenta un trazado en planta moi rectilíneo, no que aparecen labrados
pequenos entrantes que están asociados a fracturas E-O, e que son os que configuran os
denominados Portos, coma os de Mougás, Senín, Canela, Ribasaltas, Oia, Fonte das
Mañas, Amiadelo, Escuma, etc. 

Paralela a costa esténdese a Serra da Groba, con alturas en torno aos 500 m e as
estribacións da Serra do Argallo, que no Alto de Corrubelo acada os 596 m. Estas serras
litorais están aliñadas de Norte a Sur, e están cortadas por vales de dirección E-O, coma o
Vilar, Labandeira, Cova ou Soutiño, e de NE-SO coma son os de Mougás e Vila de Suso.

Entre as serras e o litoral alóngase unha superficie plana, con certa inclinación
cara ao mar e unha anchura variable, entre unhas decenas de metros, preto da Guarda, ata
casi 2 km no val de Mougás ou de Vila de Suso. 
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Estructura e litoloxía controlaron a evolución do relevo, reflictido nas formas lito-
rais tanto a pequena coma a gran escala. O granito é o material principal polo que as prin-
cipais formas están retraballadas neste material, entre as que cabe destacar as plataformas
litorais e as extensas praias de bloques, cantos e gravas. 

As diferencias acadadas dentro dunha mesma unidade litolóxica, controlan a
estructura xeral do litoral. Estas están marcadas polo grao e intensidade de fracturación,
maior ou menor alteración, variedade na composición mineralóxica e tamaño dos cristais
das rochas graníticas. Un dos rasgos de alteración máis significativos dos granitos é a exis-
tencia dunha costra de ferro superficial, cun espesor entre 2 e 5 cm, que se está lavando
actualmente, e é observable naqueles sectores situados por riba da marea alta. Normal-
mente maniféstase preto das diaclasas e a coraza tingue aos granitos cunha cor vermella
moi característica. Por debaixo da marea alta é difícil localizala, quizáis porque a erosión
mariña xa a limpase. 

O grao de fracturación é un dos condicionantes máis importantes da evolución das
formas graníticas no litoral. A costa retrocede seguindo as principais liñas de diaclasación,
conformando unha costa rectilínea na que dominan os pequenos entrantes e saíntes, orto-
gonais e pouco profundos, controlados por un sistema de fracturas tamén ortogonais e ben
definidas, que marcan o retroceso da costa. 

A grandes rasgos pode dicirse que na área de Pena Rubia ou dende Portocelo cara
a Guarda dominan no litoral as grandes laxes, moi pulidas, que se van desmantelando a
partir de amplas diaclasas, de dirección N-S, E-O, a partir das que se desprenden grandes
bloques de anchura considerable e de espesor reducido. Sobre estas laxes tamén son visi-
bles capas de exfoliación, a partir das que o material se erosiona. Dende Cabo Silleiro cara
ao sur, ata preto de Oia, as formas máis dominantes son os resaltes rochosos tipo tors, con
diaclasas moi xuntas, horizontais e verticais. O desmantelamento prodúcese a partir delas
e o resultado é a caída sobre a plataforma de bloques con forma paralelepípeda. 

Gran parte dos vales e das vertentes así coma do litoral, principalmente portos e
pequenas enseadas, están tapizadas de material sedimentario, composto na súa maioría por
bloques, cantos e gravas, que controlan a evolución do litoral e fosilizan formas litorais
antigas. Os denominados portos ou pequenas enseadas retroceden seguindo a dirección
das fracturas E-O, normalmente os de maior tamaño presentan unha parte norte máis rec-
tilínea e unha sur máis suavizada e aberta, frente aos pequenos que son máis regulares e
de bordes redondeados.

3.3.2.2. O modelado granítico nas vertentes e na costa: macroformas e microformas.

Macroformas

A parte alta das serras amosa unha forma achairada. Está tapizada por áreas hidro-
morfas. Nos bordes destas hai bos exemplos de tors ou bolos. Nas crestas da Serras da
Groba e das estribacións do Argallo e Montes das Penizas, Mendes, Valga, etc. dominan
os tors e castelos. Predominan os primeiros frente aos segundos, e en ámbolos dous casos
están moi desmantelados. 

Os tors están diaclasados vertical e horizontalmente, predominando as diaclasas
horizontais. A alteración destas formas provoca a caída de bloques paralelepipédicos pola
ladeira, misturándose con outros de alteración in situ e con pseudoestratificación horizontal,
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que amosan en superficie unha capa fina de exfoliación. O tamaño destes diminúe dende
a parte alta ata a media ladeira e o litoral. Nalgún sector moi puntual hai laxes, aínda que
estas son máis abundantes no tramo litoral.

Na liña de costa a gran variedade de macroformas graníticas é moi significativa.
Unha das máis representativas son as grandes laxes, pulidas e dispostas de forma hori-
zontal. Localízanse na zona intermareal ou por riba da marea alta, onde aparece a capa de
encostramento xa citada. Están cruzadas por unha rede de diaclasas ortogonais e moi alon-
xadas entre si, con direccións N-S, E-O, a partir das que se produce a desmembración da
rocha en bloques, moi visibles na zona intermareal de Portocelo. Estas formas na área de
Sanxián-Portocelo están cortadas pola incisión fluvial, formándose grandes piscinas ou
marmitas. Sobre as laxes tamén se poden atopar tors, castelos e dedos graníticos, pero xa
cun grado de alteración considerable. As superficies das laxes soen estar recubertas por
numerosas microformas.

O modelado en tors é moi característico no sector. Bloques amontoados e surca-
dos por diaclasas preferentemente horizontais tapizan parte do litoral e na maioría dos
casos están desmantelados ou están erosionándose e aportando material subanguloso as
praias de bloques. No sector de Porto Canela é moi típico este tipo de modelado. 

Os castle-Kopje e os dedos graníticos, teñen unha menor representatividade na
paisaxe e quedan practicamente reducidos a parte alta da liña de costa de Pta. Centinela,
Barcelos, Porto Senín, Porto Canela e Sanxián. Os primeiros mostran claras sinais de des-
mantelación o que favorece a aparición dos segundos. Ao sur de Portocelo e ata A Guar-
da, por riba da marea alta e tan so afectados excepcionalmente polas mareas vivas e
temporais, hai bloques paralelepipédicos soltos, en forma de grandes esconchados, algúns
dos que poden proceder da desmantelación das laxes, pero a maioría son da alteración dos
castelos. Estes están fendidos e partidos, xerando formas caóticas sobre a vertente e o lito-
ral.

Aínda que menos importantes tamén se poden ver de forma illada furnas estruc -
turais, configuradas polo retroceso e socavación do cantil a partir da liña de diaclasas
ortogonais. Son pouco profundas e están en moitos casos recheas de material sedimenta-
rio.

Microformas

Están representadas tanto nas ladeiras coma no litoral. As gnammas ou pías e taf -
fonis desenvólvense sobre as macroformas graníticas, e están ligadas a fracturas e a apa-
rición de filóns de pegmatita. As pías cubren tanto superficies horizontais coma verticais
e os taffonis escavan a parte interna da rocha, favorecendo a alteración granular. As pri-
merias teñen asociadas canles de desagüe que se labran na rocha e que soen comunicar
varias pías. A superfice das laxes están surcadas por canles pouco profundas e cunha lon-
xitude considerable, ligadas en moitos casos a filóns pegmatíticos. Na parte alta da serra
os grandes bloques graníticos presentan amplas fendiduras, que seguen a dirección das
principais diaclasas e non están ligadas a outras microformas.

Na liña de costa hai unha gran multivariedade de microformas. A plataforma en
moitos casos está labrada con pequenos alveolos, que favorecen unha alteración granular
superficial. Soen ser pouco profundos, de escasa extensión e sitúanse no límite da marea
alta. Na zona intermareal a plataforma está esculpida por pías profundas, de escasa anchura,
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ou ben por pías menos profundas, pero de maior diámetro. No seu interior hai areas gro-
sas, gravas, cantos ou bloques, que co impulso das ondas actúan coma unha auténtica puli-
dora. 

A fracturación poligonal, aparece de forma espallada sobre a parte interna da pla-
taforma litoral no sector de Baredo, Barcelos e ao sur de Portocelo no límite da marea alta.
Están normalmente recubrindo superficies horizontais pero tamén poden aparecer en ver-
ticais. A superficie da rocha aparece surcada por diaclasas ortogonais, que a cortan en
forma de cuadrículas, a partir das que é máis doado que se orixine a alteración da rocha e
polo tanto unha relativa socavación en profundidade. Vidal Romaní (1989) menciona que
este tipo de alteración se pode relacionar cunha rede filoniana, da que aflora un dos pla-
nos do filón, e no que se observa un requebraxamento deste, nun mosaico de fragmentos
separados netamente por unha rede de fracturas, perpendiculares a rede do filón e que só
afectan a este. Twidale (1982) relacionaos con roturas producidas pola dilatación térmica
(por quecemento do sol) ou por acumulación de substancias (óxidos de Fe, Mn, carbona-
tos) nun perfil de alteración que provoca a fracturación da rocha perpendicularmente. A
falta dun factor definido hai que dicir que é posible que sexa a multiplicidade de factores
os que as orixinen.

3.3.2.3. Formas de erosión: cantís e plataformas litorais

De forma xenérica defínese este sector coma unha costa rochosa baixa, no que
domina a plataforma litoral e sectores de cantil baixo e medio. Pero, a característica defi-
nitoria desta costa está marcada pola existencia de cantís labrados en material sedimenta-
rio non consolidado, que poden chegar a acadar ata 10 ou 12 m de potencia vista, e que en
maior ou menor grado están sendo erosionados pola acción mariña.

A plataforma litoral, con maior ou menor continuidade, esténdese dende Cabo
Silleiro ata A Guarda. É unha plataforma intermareal, cunha anchura duns 100 m, moi
pouco uniformizada e con numerosos resaltes e escalóns de carácter estructural. A parte
interna está cuberta por depósitos sedimentarios antigos de orixe continental. Sobre ela e
ata o nivel medio da marea sucédense as acumulacións de bloques con formas variadas
que aparecen ligados a fracturas. 

Despois da realización de diferentes perfís lonxitudinais en sectores diferentes
Blanco Chao (1999) identifica tres escalóns en casi tódolos tramos da plataforma, nos que
a anchura, uniformidade e desenvolvemento lonxitudinal é variable. Debido as caracterís-
ticas das rochas graníticas e ao seu grado de fracturación, a irregularidade da superficie
varía duns sectores a outros, sendo sempre este un factor que as caracteriza, xa que soen
estar recortadas por pequenos entrantes ou canles e pola presencia de escarpes

Sobre as laxes os niveis de plataforma son máis difíciles de observar, como suce-
de no sector de Portocelo, no que a estructura condiciona a aparición de superficies chans
cunha escasa inclinación cara ao mar que semellan niveis de plataforma pero que quizáis
haxa que relacionalos coa alteración preferente de desmantelamento en grandes bloques.
Do mesmo xeito en Pta.Centinela tamén existe unha plataforma estructural con varios
niveis, xerada a partir do desmantelamento mariño, favorecido polas diaclasas horizontais.
A socavación basal provoca a desestabilización dunha vertente xa alterada e favorece a
caída de bloques. 
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Nas partes internas dos "portos" ou enseadas a plataforma está cuberta por mate-
rial sedimentario (gravas, cantos e bloques), e as variacións mareais aquí, apenas son per-
ceptibles, xa que a plataforma ten unha maior pendente e menor anchura, debido a que non
estivo tan exposta a maraxe e tamén porque o material sedimentario funcionou coma pro-
tección, respecto as plataformas situadas nos tramos rectilíneos (Blanco Chao, 1999).

Os cantís baixos rochosos non teñen unha boa representatividade no sector. As
laxes son os mellores exemplos como as de Pedra Rubia e o sector de Sanxián. Tan só en
Pta.Centinela se observaron cantís medios, con desprendementos recentes procedentes da
vertente. A parte alta e media retrocede por procesos de alteración subaérea e a parte basal
pola acción mariña. A socavación basal prodúcese seguindo a liña das diaclasas, e deses-
tabiliza a parte superior do cantil, xa de por sí alterada, axilizando o seu derrubamento.

Pero, pola importancia que acadan tanto en extensión coma en potencia, débese
falar dos cantís labrados en material sedimentario antigo. Forman casi un contínuo dende
o Norte de Silleiro ata A Guarda. As maiores potencias están vencelladas aos portos ou
enseadas, acadando ata uns 12 m de potencia vista, pero de forma xeralizada poden variar
entre 6-7 ou 8 m. Nalgúns tramos o espesor vese reducido a 1-2 m, do mesmo xeito que a
variedade de niveis, compoñéndose nestes casos principalmente por material rico en mate-
ria orgánica. 

A nivel xeral os depósitos están formados por sedimentos de orixe continental, e
caracterízanse pola gran cantidade de material groso que engloban. Sofren un claro retro-
ceso, vencellado principalmente ao ataque mariño e de forma secundaria a actividade flu-
vial actual, máis acentuada nos tramos das estribacións da Serra do Argallo e dos Mtes.
Alto da Poza, Campo do Couto e Campo do Torroso, que acadan alturas en torno aos 500-
550 m, moi preto do litoral. Naqueles portos máis profundos, como os de A Ermida, Oia,
Cala de Redondeliño, Fonte das Mañas, Sanxían ou Portocelo, a parte interna do depósi-
to e sobre todo os niveis superiores, están recubertos por vexetación, o que nos indica unha
maior estabilización fronte aos bordes ou aquelas enseadas menos protexidas. O mar ataca
a base dos depósitos máis expostos e incorpora as gravas, cantos e bloques a praia situa-
da diante dos cantís sedimentarios. Na parte interna das enseadas, acumúlanse as gravas e
os cantos, e na baixa os bloques. Este material procede da alteración dos niveis coluviais
do depósito. A maior extensión e profundidade dos depósitos está ligada aos vales, xa que
o material chega a recubrir boa parte dos tramos inferiores. Nos demáis casos os sedi-
mentos tapizan parte do litoral e seguen pola vertente, perdendo potencia a medida que
ésta está máis preta.

3.3.2.4. Formas de acumulación: praias de bloques, cantos, gravas e areas. 

Esta costa rochosa baixa, exposta a mar aberto e polo tanto cunha alta enerxía,
caracterízase polo dominio da erosión fronte a acumulación. A acumulación de praias de
area queda reducida a duas das enseadas  máis profundas e pechadas, nas que o sedimen-
to queda atrapado, como é a de Oia e a de Fedorento. Son praias de fondo de enseada, moi
pequenas, que se cubren na súa totalidade coa marea alta e limitadas na traspraia por un
cantil formado por material sedimentario.

O material fino, procedente tanto da alteración dos depósitos coma das rochas, non se

redistribúe localmente senón que, debido a deriva litoral preferente cara ao sur, os materiais

máis fáciles de transportar migran cara a costa de Portugal ou se perden no fondo mariño. 

67

Formas e depósitos costeiros



68

As acumulacións máis importantes son as formadas por material groso, gravas,
cantos e bloques. Na parte interna dos portos e enseadas domina a sedimentación de gra-
vas e cantos, e na zona intermareal tamén hai algún bloque. Os materiais de maior tama-
ño son redondeados esféricos e os de menor redondeados aplanados. Os bloques e cantos
son de granito, mentres que as gravas son preferentemente de cuarzo e cuarcita. Este mate-
rial procede da desmantelación dos depósitos e fosiliza parte das plataformas das ensea-
das. 

Outra fonte importante de material para a configuración das praias é a formada
polos niveis baixos das vertentes e os tors e castelos situados na zona supramareal, que
xeran gran cantidade de bloques, con formas paralelepipédicas. 

A alteración subaérea, de forma indirecta, e os procesos litorais, directamente,
alteran ou meteorizan os granitos que a través das diaclasas ven activado os procesos de
erosión, producíndose preferentemente a caída dos bloques e a incorporación a dinámica
litoral. Son de gran tamaño, dispóñense paralelos a costa e están imbricados. Os situados
na zona supramareal, están sobre a plataforma, son angulosos, aparecen recubertos de
liques e deposítanse en moitos casos sobre os niveis orgánicos. Os situados na zona inter-
mareal tamén cubren a plataforma, teñen bordes redondeados e algunhas sinais de abra-
sión mariña coma esconchados e picoteados. Os máis redondeados, aínda hoxe están
afectados polos procesos mariños, pero os primeiros, máis angulosos e con imbricacións,
quizáis sexan a resposta a influencias mariñas herdadas do pasado máis que a unha res-
posta dos procesos actuais. Estas acumulacións acadan grandes extensións e forman
barreiras que en maior ou menor medida son retocados polas ondas

Outro tipo de acumulacións, non tan contínuas nen extensas, aliñadas sobre as
fracturas da plataforma, na zona intermareal, son as representadas por bloques de granito
con formas angulosas a subangulosas, de ata 2m no seu eixo maior, dispostos de forma
lineal, e posiblemente cunha escasa mobilidade, e que probablemente proceden da des-
mantelación dos depósitos.

3.3.2.5. Depósitos: facies e rasgos sedimentarios.

Os depósitos litorais antigos fosilizan parte do sector localizado entre Cabo Sillei-
ro e A Guarda. Están formados por material sedimentario non consolidado, funcionan
coma cantís activos e presentan potencias variables entre 10-12 m ata 1 m. Os factores que
os diferencian a nivel de facies sedimentarias son principalmente a área fonte, as condi-
cións locais de deposición e as condicións paleoclimáticas nas que se formaron. Os exem-
plos son significativos e variados como se pode ver na táboa 3.21 (Fig. 3.13)
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Figura 3.13. Depósitos localizados no sector Cabo Silleiro-A Guarda.
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Para realizar unha análise detallada dos depósitos sedimentarios é necesario ache-
garse as características morfosedimentarias de cada un deles, na medida en que esta sexa
posible. Para elo é necesario coñecer os principais niveis que os compoñen de forma indi-
vidual como se observa na táboa 3.22, para que logo se obteña unha visión integrada de
todos eles. 

Táboa 3.21. Depósitos localizados entre Cabo Silleiro e A Guarda
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Táboa 3.22. Facies sedimentarias dos depósitos citados na táboa 3.21, de muro a teito.
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Este sector está cuberto por unha capa sedimentaria moi contínua e heteroxénea,
tanto vertical coma horizontalmente. Os depósitos non sempre están vinculados aos tra-
mos máis protexidos senón que tamén se localizan naqueles expostos á maraxe, se ben hai
que dicir que en conxunto, todo o tramo se caracteriza por unha forma en planta moi rec-
tilínea sen grandes enseadas e exposta a influencia directa da maraxe. Estes depósitos fun-
cionan coma cantís que fosilizan a plataforma litoral, amplas laxes que poden ou non ser
plataformas e en menor medida bloques e cantos redondeados. A área fonte preferente é a
Serra da Groba e as estribacións do Argallo, na que a proximidade destas a actual liña de
costa  xoga un factor decisivo no control das facies. Existen claras diferencias entre os
localizados nas desembocaduras dos ríos e regatos e os espallados polo resto do tramo,
acadando normalmente maior potencia os primeiros. Alí onde se desenvolve unha super-
ficie plana, con maior ou menor extensión, localízanse depósitos máis homoxéneos, tanto
horizontal coma verticalmente, e con potencias menores que van dende 1 a 4 m como
máximo. Todos eles funcionan coma cantís activos, pero con distinto grado de retroceso.
Os situados nos portos ou áreas relativamente máis protexidas están recubertos en gran
parte por vexetación, fronte a aqueles máis expostos onde o retroceso xa é máis nítido. Son
de orixe continental e non so fosilizan a liña de costa senón que se extenden polas verten-
tes, perdendo potencia a medida ladeira, e manténdose o recubrimento sedimentario nos
fondos dos vales,  claros naqueles que surcan as estribacións da Serra do Argallo.

Do mesmo xeito que sucede cos depósitos da marxe sur da ría de Muros-Noia,
tamén nestes exemplos as características morfosedimentarias xerais son modificadas nal-
gúns tramos da súa extensión lonxitudinal, polo que as facies máis desenvolvidas sofren
permutas que se reflicten na ausencia dalgún nivel sedimentario ou na variación da súa
disposición vertical, aínda que se manteña a facies principal definida. Estas pequenas
variacións dentro dun mesmo depósito débense principalmente a topografía previa que
controlou a sedimentación. A diferenccia da ría de Muros-Noia, neste sector os depósitos
son continentais, a excepción do de A Sela, localizado ao Norte de Cabo Silleiro, e pre-
sentan de forma xeralizada unha maior potencia. A táboa 3.23 exemplifica os principais
niveis sedimentarios diferenciados en cada depósito e as variacións extrapolables a partir
das principais. Estas responden principalmente a factores locais de deposición. 

Na táboa 3.23 expóñense de forma esquemática as facies sedimentarias máis
representativas que se poden definir nos depósitos citados na táboa 3.22. O estudio inte-
gral de todos eles permite chegar a individualizar as facies e niveis sedimentarios princi-
pais. Cada depósito enmárcase dentro dunha facies xeral definida, pero esta non é
homoxénea ao longo do seu desenvolvemento, senón que presenta variacións, que se
manifestan na ausencia dalgún nivel sedimentario, motivado principalmente polas condi-
cións locais de deposición e as fluctuacións paleoclimáticas. Os cambios de facies sempre
conservan niveis da principal, e a partir desta a variedade tende a multiplicarse. As facies
continentais son as máis importantes, e acadan potencias variables segundo os sectores.
No  fondo dos portos ou enseadas e nas bocanas dos vales poden chegar a superar os 12
m mentres que nas áreas expostas directamente ao mar e flanqueadas pola superficie
plana, acadan uns 2 ou 3 m coma máximo. Do mesmo xeito tamén varía a composición
do depósito en canto a número de facies e natureza das mesmas. Os segundos soen ser
máis orgánicos e máis homoxéneos tanto horizontal coma verticalmente, mentres que os
primeiros teñen un maior número de facies e son máis heteróxeneos lateralmente. Tamén
se vislumbran restos orgánicos sobre a plataforma e nas fracturas, o que evidencian un
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paulatino desmantelamento, máis acentuado naqueles sectores situados a mar aberto que
os das enseadas onde a vexetación continental tapiza boa parte dos depósitos.

3.3.2.6. Os depósitos litorais de Oia Sur e de Sanxián-Portocelo

A existencia dunha gran variedade de depósitos sedimentarios desenvolvidos con
gran continuidade espacial fixo necesario a realización dunha selección para determinar
que puntos concretos se traballarían a nivel sedimentolóxico. Para iso sopesouse unha
serie de factores tales coma: a relación do depósito coa serra en canto a localización e pro-
ximidade, a existencia ou non de vales que cheguen ata a mesma liña de costa, a presen-
cia de vexetación recubrindo o depósito, a continuidade deposicional horizontal, a
localización do depósito no litoral, a relación coa plataforma e cas praias de bloques, etc.
Despois de analizar e valorar todas estas variables, de forma individual e conxunta, elexí-
ronse os depósitos de Oia Sur, ubicado entre a cala de Redondeliño e Redondelo e o de
Sanxián-Portocelo, entre Pena Agoeira e o Norte da Cala de Portocelo. 

Contexto estructural da zona de Oia e Sanxián-Portocelo.

Debido a homoxeneidade que presenta o sector en canto a xeoloxía, e pola relati-
va proximidade dos dous depósitos, realízase unha análise conxunta do contexto estructu-
ral, resaltando en cada caso as respectivas particularidades, máis relacionadas coas formas
do terreo. 

Litoloxicamente dominan os granitos de duas micas, afectados por unha intensa
deformación orixinando foliacións, que se intercalan con frecuentes intrusións de rochas
básicas (IGME, 1981,1982). Estes granitos están surcados por unha gran cantidade de

Táboa 3.23. Síntese das facies sedimentarias principais (mariñas-eólicas e continentais) diferen-
ciadas nos depósitos citados no táboa 3.21. As variacións fanse a partir da principal.
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afloramentos de diques ácidos (pegmaplitas e pegmatitas), filóns e diques que normal-
mente levan dirección N-S, e que se fan máis abundantes cara ao sur, no sector localiza-
do entre Sanxián e Portocelo. Os materiais están fortemente diaclasados, seguindo o
patrón de fracturas direccións NO-SE, NE-SO, N-S e E-O, moi xuntas cerca de Oia, e en
Portocelo estas xa comezan a separarse, ben visibles sobre as grandes laxes graníticas. 

Morfoloxicamente, de este a oeste, diferéncianse as seguintes unidades do relevo:
os montes que conforman parte das estribacións da Serra do Argallo; o Alto do Castro (490
m); o Alto do Castelo (475 m), que son os que verten as augas ó regato do Val da Aguiei-
ra aos pés do depósito de Oia Sur;  o Monte da Valga (400 m); Alto da Poza (525 m) e o
Campo do Couto (549 m), estes dous últimos ligados ao río Cova ao norte e ao regato Sou-
tiño ao sur, respectivamente. Na cima das estribacións da serra do Argallo obsérvase res-
tos dunha antiga superficie de erosión en torno aos 500 m. Cara ao este, estes montes están
bordeados por un nivel inferior aplanado con certa inclinación cara ao mar, emprazado en
torno aos 50-100 m, e cunha anchura variable que acada ata unhas decenas de metros no
sector de Oia, reducíndose en Sanxián-Portocelo. No contacto co mar, cara ao oeste, des-
envólvese unha franxa litoral na que se combinan cantís de material sedimentario, con tra-
mos rochosos de plataforma litoral e acumulativos de praias de gravas e cantos. 

O sector de Oia Sur, situado na cala de Redondelo e Redondeliño, presenta un tra-
zado en planta irregular e pouco definido de dirección NNE-SSO, cunha serie de peque-
nas socavacións que están recubertas por material sedimentario, que conforma o depósito
de Oia Sur.A plataforma litoral que o bordea acada uns 80-90 metros de anchura, mentres
que nas calas redúcese a 50-60 metros. Presenta unha lixeira inclinación cara ao mar e ten
unha superficie moi ruiniforme, pouco homoxénea, na que se chegan a definir tres niveis
de retraballamento (Blanco Chao, 1999). Na parte interna da cala a plataforma presenta
maior inclinación que nos bordes. Sobre esta, fosilizándoa, instálase o depósito, que acada
a maior potencia na parte central, de ata 8 m, fronte aos bordes con 5-6 m. É un cantil acti-
vo con rasgos de retroceso, moi acentuado nos bordes, ligado aos temporais. Ao norte da
enseada a vexetación fosiliza parte dos niveis de finos, mentres que na sur os rasgos ero-
sivos son máis evidentes tanto pola ausencia de vexetación coma pola maior exposición á
influencia mariña e a actividade do regato do val de Aguieira. Os materiais procedentes da
erosión do depósito son evacuados polo mar, que retraballa os clastos e os incorpora a
praia de gravas e cantos localizada no fondo da cala. Trátase dun depósito policíclico de
orixe continental, con diferencias na deposición tanto vertical coma horizontal.

O sector de Sanxián-Portocelo configura un dos puntos máis irregulares de todo
a área. O contacto entre o litoral e as vertentes realízase mediante unha pendente de 10 º.
Os cursos de auga do río Covo e o regato de Soutiño, que descenden por estas ladeiras,
salvan unha pendente considerable, nun curto recorrido. Desembocan en entrantes litorais,
nunha costa caracterizada pola presencia de saíntes rochosos, nos que os segmentos supe-
riores das plataformas son difíciles de identificar ou simplemente están ausentes (Blanco
Chao, 1999). Dende Pena Agoeira ata Portocelo a capa sedimentaria é contínua, pero as
maiores potencias son acadadas preto das desembocaduras dos vales de Covo e Soutiño.
Ao norte dos entrantes a vexetación fosiliza boa parte dos niveis finos dos depósitos, men-
tres que os situados cara ao sur están sendo desmantelados. A súa erosión favorece a acu-
mulación de praias de gravas, cantos e bloques aos seus pés. Estes están situados entre
escarpes rochosos perfectamente cortados por canles estreitas e profundas, contrapostas co
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tramo sur do río Cova e Soutiño, nos que se observan formas pulidas, posiblemente her-
dadas. A plataforma faise máis extensa dende o sur do regato de Soutiño ata Portocelo (60-
80 m) e a parte superior está tapizada por grandes bloques.

O depósito de Oia Sur: ficha resumen e descriptivas

- Marco xeral de localización: entre a Cala de Redondeliño e Redondelo

- Localización litoral: pequena enseada ou cala. 

- Forma litoral actual: cantil activo

- Potencia: 7-8 m no centro da enseada e nos bordes entre 5 e 6 m

- Característiscas morfosedimentarias: depósito policíclico litoral con facies continentais
(Fig 3.14)

- Grado de conservación: rasgos de retroceso visibles no tramo sur.

- Formas fosilizadas: plataforma e cantil.

Descriptiva do depósito de Oia Sur de Norte a Sur

Ten unha potencia variable entre 8 e 6 m, dependendo de si está situado máis preto
ou máis alonxado do centro da cala. Trátase dun depósito formado baixo procesos conti-
nentais, caracterizado pola heteroxeneidade de facies sedimentarias, tanto horizontais
coma verticais, onde destaca a importancia dos aportes de material groso (gravas, cantos
e bloques) con ou sen matriz fina, que se manifestan de formas diversas no depósito. Non
se observa en todo o sector a súa base, xa que está enterrada pola praia de bloques que se
instala diante. Nalgúns puntos situados cara ao norte e centro, non se diferencian con cla-
ridade os niveis sedimentarios superiores, debido a que está cuberto de vexetación, men-
tres que cara ao sur este inconvinte é menor. Debido a estructura xeral do depósito, no que
resulta difícil distinguir a parte central dos bordes, realizáronse descriptivas secuenciais de
norte a sur, seguindo os cambios máis representativos (Fig. 3.15).

Táboa 3.24. Oia Sur-a
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Táboa 3.25. Oia Sur-b

Táboa 3.26. Oia Sur-c. Decriptiva de detalle do nivel orgánico basal, situado no centro da cala

Táboa 3.27. Oia Sur-d
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Táboa 3.28. Oia Sur-e

Táboa 29. Oia Sur-f

Táboa 3. 30. Oia Sur-g

Táboa 3.31. Oia Sur-h
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Figura 3.15. Cortes esquemáticos do depósito de Oia Sur.
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O depósito de Sanxián-Portocelo: ficha resumen e descriptivas

- Marco xeral de localización: entre Pena Agoeira e Portocelo

- Localización litoral: tramo de costa rectilíneo con pequenos entrantes 

- Forma litoral actual: cantil activo

- Potencia: 12-10 m no centro dos entrantes e nos bordes entre 3 e 6 m

- Característiscas morfosedimentarias: depósito policíclico litoral con facies continentais
(Fig. 3.16)

- Grado de conservación: rasgos de retroceso visibles ao sur dos entrantes

- Formas fosilizadas: plataforma e cantil.

Descriptiva do depósito de Sanxián-Portocelo de Norte a Sur

O sector ubicado entre Pena Agoeira e a cala de Portocelo está cuberto por mate-
rial sedimentario de orixe continental, de aí que o definamos co nome de Sanxián-Porto-
celo. As potencias que acadan os depósitos son variables dependendo da súa localización,
ben expostos a mar aberto ou nas pequenas enseadas que coinciden coas bocanas dos
vales. En conxunto este tramo caracterízase pola linealidade, entrecortada polos citados
entrantes. Cara ao este están moi preto do litoral os montes de Alto da Poza, Campo do
Couto e o Campo do Torroso, que con alturas en torno aos 550 e xunto a laboura que des-
empeñaron o río Cova ao norte e o regato Soutiño, ao sur, foron condicionantes directos
da evolución sedimentaria dos depósitos, na que a súa xénese é continental. Prensenta
variacións deposicionais moi acusadas se relacionamos as bocanas dos vales, tapizadas
por vexetación, cos tramos máis expostos nos que afloran os sedimentos. Nos entrantes é
moi difícil apreciar a base do nivel orgánico, mentres que nos bordes situados ao sur poden
verse os niveis orgánicos basais apoiados sobre as laxes graníticas. Do mesmo xeito que
sucedía co depósito de Oia Sur, tamén neste sector, debido a configuración do litoral e da
propia estructura do depósito, as descriptivas realízanse de forma secuencial de norte a sur
tendo en conta os cambios máis representativos (Fig.3.17).

Táboa 3.32. Sanxián/Portocelo-a (Val do río Cova)
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Táboa 3.33. Sanxián/Portocelo-b (Val do río Cova)

Táboa 3.34. Sanxián/Portocelo-c (borde sur do val do río Cova)

Táboa 3.35. Sanxián/Portocelo-d (área situada entre o val río Cova e o regato de Soutiño)
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Táboa 3.36. Sanxián/Portocelo-e (Val do regato Soutiño)

Táboa 3.37. Sanxián/Portocelo-f (Val do regato Soutiño)

Táboa 3.38. Sanxián/Portocelo-g (Val do regato Soutiño)
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Figura 3.17. Cortes esquemáticos do depósito de Sanxián/Portocelo.
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3.3.2.7. Os depósitos das vertentes

No tramo de costa que se extende dende O Cabo Silleiro ata A Guarda, o material
sedimentario non so se limita a liña de costa senón que tamén cubre parte das vertentes,
dende a zona alta ata a mesma liña de costa. Os mellores exemplos localízanse a media
ladeira, na ruptura de pendente, ou no fondo dos vales dos ríos e regatos. Neste segundo
caso o material quizáis se remobilizara a posteriori da súa deposición o que implica que
os depósitos actuais non conservan a estructura inicial. Normalmente, os localizados na
ruptura de pendente correspóndense coa parte superior dos localizados no litoral. Tan so
se localizou un exemplo dun depósito situado a media vertente ligado a apertura dunha
canteira, que presentaba un grado de alteración do material importante e rasgos morfose-
dimentarios moi distintos aos dos demáis analizados. Estas características fixo que se fale
dunha acumulación relicta, máis antiga que as localizadas no litoral e que sería preserva-
da pola paleotopografía.  

Neste sector, representativo pola abundancia de material sedimentario e pola loca-
lización singular, a media ladeira e aos pés da serra litoral, fíxose un seguimento detalla-
do dos depósitos sedimentarios. Este levouse a cabo na beira da estrada Sanxián-Portocelo
e na paralela situada a altura da aldea de Sanxián. Iso permitíu identificar variacións sedi-
mentarias importantes para a posteriori extraer a secuencia deposicional. 

No cumio das serras, nas pequenas vaguadas, dominan os solos orgánicos hidro-
morfos ricos en material fino que se intercalan coas formas que acadan os afloramentos
graníticos.

En xeral, os depósitos localizados nas vertentes son homoxéneos, sempre e cando
a superficie que fosilicen sexa regular ou esté regularizada. As variacións na erosión/sedi-
mentación veñen marcadas pola topografía previa á deposición e a súa situación e condi-
cións postdeposicionais. A presencia dun val, aberto ou pechado, ou de valgadas na
paisaxe, tradúcese neste terreo en diferencias morfosedimentarias, xa que baixo os mes-

Táboa 3.39. Sanxián/Portocelo-h (borde sur do regato Soutiño)
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mos procesos as respostas deposicionais son diferentes. Mentres que nos vales os mate-
riais estarían máis suxeitos a procesos erosivos que se sucederían no tempo, debido tanto
a súa ubicación coma a unha exposición máis favorable para que estes actuásen. No pri-
meiro dos casos os rexistros sedimentarios soen ser relativamente recentes, mentres que
no segundo a secuencia sedimentaria que se pode conservar é de máis ampla cronoloxía.
As potencias dos primeiros varían entre 3 e 1 m, mentres que nas valgadas poden chegar
ata 7 m, e nos fondos dos vales ata 10 m, xa preto da actual liña de costa (Fig. 3.18).

Estes depósitos caracterízanse polos aportes de material groso: bloques cantos e
gravas, que poden ou non estar misturados con material fino, e orientados seguindo a ver-
tente.
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Táboa 3.40.Sanxián/Portocelo. Depósito situado a beira da estrada.

Táboa 3.42. Sanxián/Portocelo. Depósito situado a media ladeira

Táboa 3.41.  Sanxián/Portocelo. Depósito localizado nunha valgada (antiga canteira), paralelo a
estrada.
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3.4. A modo de conclusión

Os depósitos litorais localizados na actualidade na costa galega e máis concreta-
mente na área de estudio, funcionan coma cantís activos. Están compostos por material
sedimentario non consolidado, que en forma dun gran manto, tapizan un bo número de
formas litorais relictas. Nestes intres hai que buscar a explicación de por qué non se ato-
pan nalgúns puntos do litoral, e unha resposta simple quizáis sexa porque non se chega-
sen a formar ou porque foron erosionados. Factores coma: unha exposición favorable ao
ataque mariño, unha menor potencia e extensión da coberteira sedimentaria e unha com-
posición granulométrica dominada por finos, facilitarían a laboura tanto mariña coma con-
tinental sobre os depósitos. Estes factores argumentan a evidencia de que os exemplos de
rexistros sedimentarios mellor conservados, localízanse en amplos entrantes, enseadas e
furnas, que en moitos casos están flanqueados por algún resalte rochoso ou farallón, que
actúa de protección fronte o embate directo das ondas mariñas.

Figura 3.18. Tres exemplos de depósitos localizados nas vertentes da Serra da Groba-O Argallo.
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A visión que se extrapola dende o punto de vista edáfico ten unha gran importan-
cia para o desenvolvemento final deste traballo, xa que os procesos que se xeran na pai-
saxe nunca se producen de xeito individualizado senón que son múltiples e complexos,
polo que contar con unha disciplina cercana a xeomorfoloxía, como é a edafoloxía, resul-
ta moi enriquecedor para a interpretación final dos depósitos, a nivel paleoambiental. 

Tamén é necesario, para un mellor entendemento e correlación dos  datos, contar
con descriptivas detalladas, tanto xeomorfolóxicas como edáficas, de cada un dos perfís
nos que se intenta profundizar.

De seguido exporánse os resultados edáficos analíticos e as descriptivas dos solos
recollidos en distintos depósitos litorais localizados ben na zona de estudio ou ben en áreas
próximas. A análise de perfís non situados propiamente na zona de estudio, pero de carac-
terísticas moi similares, implica que os datos obtidos poden ser extrapolables a un ámbito
máis amplo, é polo tanto axudar a definir se os procesos xerais que actuaron nun momen-
to determinado da escala xeolóxica foron ou non homoxéneos.   

4.1. Os depósitos de Caamaño e Ventín: Ría de Muros-Noia

4.1.1 O depósito de Caamaño

Este depósito localízase no extremo sur da ría de Muros-Noia, no lugar de Caa-
maño, entre as coordenadas 9º02'97''-9º03'96'' de lonxitude O e 42º40'09º4''-42º40'23'' de
latitude N.

4.1.1.1. Descriptiva do perfil   

Esta descriptiva coincide coa que se realiza no capítulo 3 para a parte central do
depósito de Caamaño. A diferencia entre as duas radica na visión edáfica que se lle da
neste apartado á lectura do perfil fronte a unha visión sedimentolóxica e xeomorfolóxica
revisada no capítulo anterior.

Na zona de maior desenvolvemento do depósito presenta seis ciclos (Costa Casais
et al. 1994), nos que están presentes os seguintes niveis e horizontes (Fig.4.1, Táboa 4.1):
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Figura 4.1. Esquema sedimentolóxico e edáfico do depósito de Caamaño

Táboa 4.1. Descriptiva do depósito de Caamaño



90

4.1.1.2. Resultados: características texturais, mineralóxicas, morfométricas e propieda -
des físico-químicas

Características texturais, mineralóxicas e morfométricas

Na táboa 4.2 dase a composición granulométrica dos distintos niveis. A grava
exprésase en porcentaxe do peso total da mostra, mentres que a area, o limo e a arxila refí-
rense a fracción terra fina (<2 mm).

A textura é franco-areosa para tódolos niveis, a excepción da praia enterrada (6C)
que é areosa. As porcentaxes de area oscilan entre o 67% e o 70%, os de limo entre un
14% e un 25%, e os de arxila entre un 4% e un 11%. Algunhas das mostras analisadas son
de textura areosa-franca, e correspóndense cos niveis lenticulares de deposición de mate-
rial máis groso que aparecen asociados, principalmente, ao segundo ciclo.

A grava é un compoñente minoritario neste perfil xa que na súa maior parte non
representa máis do 20% (Fig. 4.2A). As maiores proporcións danse nas intercalacións len-
ticulares xa citadas, nos niveis coluviais 3C e 5C e nas partes basais do depósito donde
pode acadar o 30-35%. Predomina a compoñente grava da clase 2 mm-1 cm, e en menor
proporción as clases 2-3 cm e 4-5 cm. Abundan as partículas monominerálicas de cuarzo.
Nas mostras nas que a fracción rocha é maioritaria a forma angulosa é a que domina,
sendo a natureza granítica. Mentres que o material groso redondeado concéntrase en dous
niveis: no horizonte A, no límite con 2B hai unha liña de pedras que contén entre un 40 e
80 % de fragmentos redondeados, e nas mostras que se corresponden coa praia enterrada
con >50 %. Ademáis existen diferencias no grao de redondez, así mentres que as do ciclo
superior son esféricas no ciclo máis profundo son aplanadas.

As areas son o compoñente dominante en todo o depósito. Nas fraccións de areas
estudiadas ao microscopio (2-1 mm e 0.4-0.2 mm) domina o cuarzo, acadando porcenta-
xes entre 80 % e 90 % na maioría das mostras. Hai feldespatos -feldespato potásico-,
micas -mocovita- e en menor proporción turmalina e óxidos de Fe.Tamén aparece algún
fragmento de rocha na clase 2-1 mm, sendo na súa totalidade anguloso. En todo o perfil
existe unha selección referente ao grao de redondez da compoñente area, selección maior
no tamaño 2-1mm, diferenciándose tres etapas ben marcadas no desgaste das partículas
(Fig. 4.2B). O ciclo superficial, cumúlico, caracterízase por unha proporción de fragmen-
tos redondeados que non supera o 5 % en ningunha das clases analizadas. Dende o hori-
zonte 2B ata o 4Ag1 a proporción de redondeados e dun 20 % (clase 0.4-0.2 mm) ou do
30-35 % (clase 2-1 mm). A partir deste grupo e a excepción do coluvio pedregoso 5C, a
proporción aumenta ata un 70-80 % para ámbalas duas clases. Esta distribución tan mar-
cada responde, a medios de deposición ben diferenciados na súa enerxía de arrastre.

A maior proporción de redondeados non coincide coa de areas esféricas. É posi-
ble que os redondeados que aparecen nestes depósitos sexan reutilizados doutros. Nos
coluvios aparecen redondeados pero non esféricos, e nos niveis 1A(límite co 2B) 4Ae 6A,
a proporción de esféricos cunha superficie brillante é significativa. Este feito hai que polo
en relación cos medios de transporte e cos distintos sistemas morfoxenéticos. Un trans-
porte de tipo coluvial, que coincidiría cos horizontes 3C e 5C, de curto recorrido e con
pouca selección do material, arrastraría todo tipo de fragmentos. Un transporte de tipo alu-
vial, coincidiría coa maior proporción de redondeados e coa aparición de esféricos bri-
llantes, o que implicaría un transporte máis longo onde o material tería tempo para
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seleccionarse. Na base do depósito, na praia, e na mistura desta co 6 A, as areas presentan
formas redondeadas e son maioritariamente esféricas, con picoteados e sen brillo, que
poden proceder dos choques eólicos; ou están surcadas con planos de cizalla, o que indi-
ca unha xénexe inicial nun medio mariño e posteriormente serían retocadas polo vento.

Propiedades físico-químicas

O depósito de Caamaño é de reacción ácida a lixeiramente ácida (Táboa 4.2). O
pH en auga para os diferentes horizontes varía entre un valor mínimo de 4.8 (horizonte
2B) e un máximo de 5.5 (horizonte 1A) e a carga do solo é sempre positiva, xa que o pH
en KCl é inferior ao medido en auga. Tamén se pode apreciar unha clara variación en pro-
fundidade (Fig. 4.2C), xa que mentres que no ciclo superficial os valores están próximos
a 5.5, no ciclo subiacente a este, son como media unha unidade máis baixos, estabilizán-
dose ao redor de 5.0 nos ciclos profundos. A materia orgánica mostra unha distribución
moi irregular coa profundidade, que é case que idéntica para o carbono e o nitróxeno. Os
contidos máis elevados danse no ciclo superficial: máis dun 3% de carbono (5% de mate-
ria orgánica) e ata un 0.4% de nitróxeno. Nos horizontes A enterrados os valores son infe-
riores, pero destacan coma máximos relativos frente aos niveis que os sepultaron, sendo
ademáis unha materia orgánica menos evolucionada que a do ciclo superficial, xa que as
relacións C/N son máis altas (Táboa 4.2). A pesar de que o contido en  materia orgánica é
menor nos horizontes profundos, estes presentan unha cor negra ben desenvolvida, debi-
do a natureza coloidal da mesma. No horizonte 1A a proporción de carbono extraído en
pirofosfato oscila entre o 15% e o 30% do carbono orgánico total, mentres que é dun 30%
- 50% no horizonte 4A e de ata un 60% nalgunhas mostras do horizonte 6A (Fig. 4.2D).
A variación do contido en materia orgánica coa profunidade, no ciclo superficial, relació-
nase coa súa natureza cumúlica. Este ciclo formaríase  polos aportes de material proce-
dente da erosión de horizontes superficiais de solos situados a maior elevación na paisaxe.
Quizáis a mistura de maiores ou menores proporcións de material mineral con materia
orgánica non procedente dunha degradación in situ, explicaría ese contido irregular.
Tamén destaca a concentración relativa de materia orgánica a distintas profundidades no
segundo ciclo: dous máximos na base do horizonte 2C e 2Cg.

Os contidos máis elevados de fósforo (Fig. 4.2E) encóntranse nos niveis basais,
nos ciclos 4 e 6. O máximo relativo localizouse na base do horizonte 2Cg, coherente co
seu maior contido de materia orgánica e coa súa posible formación en medio hidromorfo.

Tódolos niveis presentan unha baixa capacidade de intercambio catiónico efecti-
va (CICe), que como media oscila entre os 0.78 cmolc kg-1 do nivel 6C e os 5.26 cmolc
kg-1 do horizonte 2B. O complexo de intercambio está dominado polo aluminio, a excep-
ción do horizonte 2B, onde o calcio e o sodio presentan valores superiores aos deste ele-
mento. Como se ve na Figura 4.2F, é neste horizonte onde a CICe non responde as
variacións do aluminio coa profundidade, mentres que no resto do nivel esta dependencia
é clara. Tamén o ciclo superficial tende a que a CICe aumente coa profundidade, dende
valores de 4 cmolckg -1 a valores de 6 cmolc kg-1. No ciclo 4 tamén se observa unha gran
variabilidade. 
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C= carbono (%). N= nitróxeno (5). C/N= relación carbono-nitróxeno. Cp= carbono extraído en pirofosfato
(%). Granulometría: Grav= gravas. Ag= area grosa. Af= area fina. Lg= limo groso. Lf= limo fino. Arx= arxi-
la. Ca, Na, K, Mg, Al e CICe (capacidade intercambio catiónico total) en cmolc kg-1. P= fósforo en mg kg-1.

4.1.1 3. Datacións radiocarbónicas.

No depósito de Caamaño recolléronse mostras para datar da base, das zonas inter-
medias e da parte superior dos niveis ricos en materia orgánica.

As datacións basais de Caamaño poden correlacionarse cas obtidas para os niveis
orgánicos basais do depósito de Arnela de Lourido en Muxía. Realizáronse datacións da
base dos niveis orgánicos, das zonas intermedias e da parte alta destes.

O apoio da análise edáfica

Táboa 4.2. Valores das propiedades físico-químicas dos horizontes de Caamaño.

Táboa 4.3. Datacións referentes ao depósito de Caamaño: Costa Casais et al.,(1994), Costa Casais
(1995), Trenhaile et al., (1999).

Táboa 4.4. Datacións referentes ao depósito de Arnela de Lourido - Muxía (Costa da Morte).
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Figura 4.2. Características físico-químicas do depósito de Caamaño. 
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4.1.1.4.Conclusións: procesos edáficos e xénese dos depósitos

O estudio do depósito de Caamaño manifesta unha secuenciación temporal dos
distintos sistemas morfoxenéticos que o afectaron, entre os que a dinámica da auga foi o
máis importante, ben sexa esta mariña ou continental. Tan so o ciclo 6C xerouse baixo a
dinámica mariña-eólica, mentres que o resto do depósito configurouse baixo procesos de
orixe continental, de tipo coluvio-aluvial.

A base do depósito (6C), visible tan so nalgúns tramos da marxe sur do depósito
e sobre a plataforma de Caamaño, está constituída por gravas e cantos de cuarzo e para-
neis con formas aplanadas e redondeadas esféricas, misturadas con areas mariñas grosas,
e cementadas por óxidos de Fe. A parte superior deste nivel é máis rico en areas finas moi
redondeadas, que estudiadas a lupa mostran rasgos típicos de retraballamento mariño cun
posterior retoque eólico.   

Sobre esta praia fósil instálase o resto do depósito, xa configurado baixo procesos
de tipo continental. Sobre o nivel 6C, depósitase o nivel 6A, composto por material fino
orgánico, no que a base ten algunhas areas de tipo eólico. Este queda truncado, posible-
mente baixo condicións periglaciares, por un coluvio heterométrico (5C) composto por
cantos e bloques angulosos de granito e paraneis que se envolven nunha matriz fina, e que
se dispoñen no perfil sen ningún tipo de orde. De novo a este período crítico séguelle unha
nova estabilización na paisaxe que se manifesta pola acumulación de material fino rico en
materia orgánica (4A). Unha nova pulsación crítica erosiona parte do nivel ogánico 4A.
Este novo coluvio está formado por gravas e cantos angulosos de granito e paraneis, sen
apenas material fino entre eles. Dispóñense con certo orde seguindo a vertente. As condi-
cións paleoambientais de tipo periglaciar son distintas as da primeira acumulación colu-
vial. 

A dinámica posterior xa estaría máis ligada a maior ou menor abundancia de auga,
así coma a presencia dun solo superficial vexetado. O ciclo 2 ten unha proporción apre-
ciable en area redondeada, que aparece disposta en pequenos lentellóns, que podería
deberse a un arrastre baixo condicións de tipo aluvial, como se poden extrapolar das pro-
piedades morfolóxicas, texturais e químicas que indican que funcionou como un solo
hidromorfo, de tipo fluvisol.

Algún proceso de tipo erosivo truncou este nivel, ben visible pola liña de pedras
que aparecen no teito, e que da paso a un solo coluvial de vertente. Este alimentaríase dos
aportes discretos de material mineral con proporcións variables en materia orgánica pro-
cedente dos solos situados nunha posición máis elevada na paisaxe. Este proceso é análo-
go ao que os diversos autores describiron coma ranker atlántico dos aportes contínuos de
materia orgánica (Carballas et al.,1983a; Texier & Meireles, 1987).    
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4.1.2. O depósito de Ventín: Ría de Muros-Noia

Este depósito localízase no extremo norte da ría de Muros-Noia, no lugar de Abe-
lleira, na praia de Ventín, apoximadamente entre as coordenadas 9º01'37''-9º01'44'' de lon-
xitude Oeste e 42º48'3''de latitude N.

4.1.2.1. Descriptiva do perfil   

Este depósito ten seis ciclos de formación de solo, nos que están presentes os
seguintes niveis e horizontes (Roolant et al., 1994; Costa Casais, 1995) (Fig. 4.3, Táboa
4.5)

Figura 4.3. Esquema sedimentolóxico e edáfico do depósito de Ventín.

Táboa 4.5. Descriptiva do depósito de Ventín

O apoio da análise edáfica
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O ciclo superior de Ventín é un coluvio, que contén abundantes gravas e pedras de
cuarzo e granito sen alterar. O nivel basal deste ciclo está formado por material eólico, o
que reflicte unha reutilización do material dunar durante o coluvionamento. A liña de
pedras na base tamén sinala unha fase erosiva previa a acumulación do coluvio. O segun-
do ciclo está constituído por material eólico que se separa do terceiro, un coluvio de pedras
de cuarzo e granito, de xeito claro. Por debaixo deste coluvio desenvólvese un solo de
duna truncado (cuarto ciclo), que conserva tan so un horizonte Bt con lamelas de material
fino de iluviación. Na base do perfil hai outro paleosolo erosionado, que se desenvolveu
a partir da alteración in situ do paraneis.  

4.1.2.2. Resultados: características texturais, morfométricas e propiedades físico-quími -
cas.

Características texturais e morfométricas

Os valores das gravas varían entre 3% e un 59% (Táboa 4.6). Os valores máis bai-
xos danse nos horizontes formados tan só por area de duna. Os valores máis elevados,
correspóndense coa parte baixa do perfil nos que os horizontes están formados pola alte-
ración in situ da rocha. Domina nesta fracción grosa a grava frente as pedras. O material
groso está dominado polos grans poliminerálicos de rocha, ben representado polo para-
neis, fronte a monominerálica, onde os cuarzos son os máis importantes. En xeral a pro-
porción de grava é significativa nos ciclos 1 e 5. A forma dominante do material é a
angulosa. O grao de alteración increméntase no ciclo 5, debido a alteración in situ do para-
neis.

A area é o compoñente granulométrico dominante en todo o perfil. Nas dúas frac-
cións estudiadas ao microscopio (2-0.5 mm - 0.5-0.05 mm) a mineraloxía está constituída
casi exclusivamente polo cuarzo, o que supón máis dun 80% en tódalas mostras. Minerais
secundarios son as micas, feldespatos, turmalina e óxidos de ferro. As partículas mono-
minerálicas son as máis abundantes, incrementándose os fragmentos de rocha no ciclo 5. 

A composición da granulometría da fracción terra fina  (<2mm) para cada hori-
zonte do solo pode verse na Táboa 4.6. Os valores da fracción de area grosa varían entre
39% e 85%; de area fina entre 12% e 27%; de limo groso entre 1% e 11%; de limo fino
entre 0.5% e 17%; e de arxila entre 0.9% e 13% (Fig. 4.4A). A textura é areosa franca para
os horizontes dos ciclos 1, 3 e 5 (coluviais e alteración in situ do paraneis); o material da
duna (ciclo 2) é areoso e o material dunar do ciclo 4 é franco areoso. 

Hai unha boa selección no grao de redondez para a fracción de area, selección que
é maior nas areas finas (0.5 - 0.05 mm) (Fig. 4.4B). O material esférico é dominante, e ten
marcas de retraballamento mariño e eólico, coma as descritas por Barral et al.,(1985) e
Torcal & Tello (1992), quizáis debido a cercanía da área fonte. Os efectos da interacción
entre a acción mariña e eólica é máis clara no horizonte coluvial 1A.
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Propiedades físico-químicas

O depósito de Ventín é de reacción ácida. Os valores de pH medidos en auga varí-
an entre 5.27 (horizonte 1A) e 6.23 (horizonte 2A), mentres que os medidos en KCl son
sempre arredor dunha unidade máis baixa. No primeiro ciclo os valores increméntanse
lentamente dende o 1A (5.27) ao 1C (6.08). Nos restantes ciclos manténse esta liña con
valores en torno a 6 (Fig. 4.4C).

As cantidades de nitróxeno son moi pequenas (Táboa 4.7) e tan so para o primei-
ro horizonte pódese dicir que o contido é un pouco máis alto debido a influencia da vexe-
tación. Os valores varían entre 0.01% nas areas de duna, e 0.14% no horizonte superficial.
O contido en carbono orgánico é máis alto no horizonte superficial 1A, cun valor de 1.8
% (3.1 % de materia orgánica), decrecendo coa profundidade e acadando os valores míni-
mos na area de duna do segundo ciclo (2C). No ciclo 5 o contido en carbono chega a un
0.6% no horizonte 5Bw (Fig. 4.4D).

Os  valores acadados para o fósforo varían entre un mínimo de 4.6 mg kg -1 no
horizonte 2C (na area de duna) e 30.0 mg kg -1 no horizonte 3Bw. No 3Bw, 4Bt e na super-
ficie do horizonte 5Bw estes valores son bastante próximos entre sí (26.8 mg kg -1 e 30.0
mg kg -1) (Fig. 4.4E). Como pode observarse na táboa 4.7, hai un incremento do contido
en fósforo nos horizontes B.       

Os datos obtidos das bases de intercambio (Ca, Na, K, Mg), Al e a CICe expónse
na táboa 4.7. Os valores máis baixos da CICe, danse no ciclo 2 e van dende os 0.98
cmolckg-1  no horizonte 2AC aos 0.65 cmolc kg-1 no 2C. En ámbolos dous casos trátase de
area de duna cunha débil edafoxénese. O horizonte 4Bt, tamén composto por area de duna,
máis evolucionada que a do ciclo 2, presenta valores máis altos (2.43 cmolc kg-1 e 2.33
cmolc kg-1). As concentracións máis elevadas obtivéronse no horizonte 5 Bw (4.67
cmolckg-1) e no 5BC (4.84 cmolc kg-1) que asemade conteñen as cantidades máis altas de
arxila, limos e materia orgánica. O complexo de intercambio está dominado polo calcio, a
excepción do horizonte inferior da duna superior, no que o aluminio e o calcio teñen as
mesmas cantidades (Fig. 4.4F). A orde de maior frecuencia de dominancia dos catións é a
seguinte: Ca>Mg>Na>Al>K.

O contido de Fe e Al extraído cos reactivos selectivos están representados na
táboa 4.6. Os valores obtidos son moderados a moi baixos dependendo do ciclo do perfil.
A diferencia entre o Fe libre total  (Fed) e o ferro ligado a materia orgánica (Fep) é moi
ampla no horizonte 5Bw. O ferro está en forma cristalina, e pequenas cantidades están
ligadas a materia orgánica, sendo maior este feito nos demáis horizontes. Tanto os conti-
dos de Fe coma de Al son moi baixos no material dunar, ciclo 2 (2A a 2C). Os horizontes
3Bw e 4Bt conteñen as mesmas cantidades de Fe e estas son similares as acadadas nos
horizontes 1A e 1C. Os contidos de Fe son sobre catro veces superiores ós de aluminio
(Fig. 4.4G e Fig.4.4H). 
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Granulometría. A porcentaxe de grava* está referida ao total da mostra do solo, as demáis á fracción terra fina.
Gr= grava. Ag= area grosa. Af= area fina. Lg= limo groso. Lf= limo fino. Arx= arxila en (%). Fed, Fep, Feo=
Ferro en ditionito, pirofosfato e oxalato (%). Ald, Alp, Alo= Aluminio  en ditionito, pirofosfato e oxalato (%).

C= carbono (%). N= nitróxeno (%). C/N= relación carbono-nitróxeno. Ca, Na, K, Mg, Al  e CICe (capacida-
de de intercambio catiónico total) en cmolc kg-1. P= fósforo en mgkg -1.

Táboa 4.7. Valores das propiedades físico-químicas do perfil de Ventín.

Táboa 4.6. Resultados medios da análise granulométrica e do ferro e aluminio extraídos en diso-
lución selectiva, do depósito de Ventín.
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Figura 4.4. Características físico-químicas do depósito de Ventín.
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4.1.2.3. Conclusións: procesos edáficos e xénese dos depósitos. 

Este depósito policíclico mostra importantes discontinuidades entre os cinco
ciclos recoñecidos.

O ciclo V ten unha secuencia 5Bw-5BC-5C. O horizonte 5Bw está ben estructu-
rado e presenta un contido en arxila considerable, xa que se desenvolve pola alteración in
situ do paraneis e o seu límite co horizonte infraxacente é gradual. Tendo en conta estas
características pódese considerar este ciclo coma un paleosolo, de probable idade pre-
Holocena, truncado nunha fase erosiva, que tería lugar na paisaxe nun momento anterior
ao desenvolvemento dunhas condicións paleoambientais favorables para que se iniciase
unha actividade eólica. Baixo esta dinámica iríase xerando unha duna que se estabilizaría
con posterioridade e configura o ciclo IV. A característica edafoxenética máis importante
deste ciclo é a presencia de lamelas de iluviación de material fino. Jorgensen (1992) indi-
ca que esta clase de enriquecemento pode ser o resultado de varios mecanismos citados
por diferentes autores (Bigarella, 1975; Warren, 1976; Ahlbrandt & Fryberger, 1979; Gile,
1979; Miles & Franzmeier, 1981; Bond, 1986). Para as dunas que  este autor estudia pro-
pón un mecanismo similar ao que se refiren Gray et al. (1976) e Kemp & Mcintosh (1989)
que consiste na alteración de arxila, procedente dos horizontes superficiais do solo, o que
implica que cada lamela representa un horizonte iluvial/deposicional. Fanning & Fanning
(1989) indican que a presencia de lamelas relaciónase co contido de material fino e mine-
rais facilmente alterables procedentes do material dunar.

A presencia de limo e arxila iluvial en forma de lamelas na duna máis antigua de
Ventín, reflicte que tivo que ter unha potencia considerable e que foi estable durante un
longo período de tempo, suficiente para producir un enriquecemento importante. Nesta
área dominan as rochas metamórficas, que con un gran número de minerais alterables,
contribúen coma fonte para o material dunar, favorecendo a iluviación. Debido ao mal
estado de conservación deste ciclo dunar, non se pode facer unha interpretación apropia-
da xa que non se identifica o horizonte eluvial.

Esta duna foi destruída durante unha segunda fase erosiva no período Holoceno.
Unha boa parte das areas eólicas foron retraballadas e misturadas con material proceden-
te da vertente, configurando o material de partida do coluvio do ciclo III, que con un espe-
sor tan só de 35 cm consta dun horizonte Bw, que podería ser tamén o resultado da
evolución dun horizonte A que foi enterrado lentamente pola acreción eólica. Feito que se
pode apoiar pola falta de evidencias erosivas na superficie. A acumulación lenta de mate-
rial eólico permitiría a degradación da materia orgánica do anterior horizonte A.

O segundo depósito dunar, o ciclo II, ten unha secuencia de horizontes AC-C, é
mostra un débil desenvolvemento do solo, o que pode relacionarse co Holoceno Recente.
Sobre este ciclo dispónse outro depósito, que produce a remoción da duna, e que se com-
pón pola mistura de material coluvial e eólico, incrementándose a cantidade de areas eóli-
cas coa profundidade. Na  base do coluvio aparece unha liña de pedras que evidencia a
existencia dunha fase erosiva, nos inicios da formación do solo actual. Este ciclo edafo-
xenético tamén mostra unha débil evolución. 
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4.2. Os depósitos de Figueiras e Mirambel: ría de Vigo

4.2.1 O depósito dunar de Figueiras (Illas Cíes)

Este depósito localízase no fondo da praia de Figueiras, na Illa de Monteagudo
(Cíes).Ten unha potencia vista superior a 5 m e funciona coma un cantil activo, aínda que
a súa situación cara ao este da illa, protexido por un espolón rochoso, fixo que este se pre-
servara. O desenvolvemento lateral non sobrepasa os 100 m.

4.2.1.1. Descriptiva do perfil de Figueiras  

Estratigraficamente o perfil está constituído por seis unidades (Fig.4.5, Táboa
4.8), que se organizan en catro ciclos edáficos, recolléndose as propiedades físico-quími-
cas nas Tablas 4.9 e 4.10 (Otero Pére et al.,1994; Martínez Cortizas et al.,1997):
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Figura 4.5. Esquema sedimentolóxico e edáfíco do depósito de Figueiras
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4.2.1.2. Rasgos macromorfolóxicos

O muro do depósito é un estrato de cantos redondeados, que pertencen a unha
antigua praia. A unidade que lle segue é unha duna de cor pardo a pardo roxiza e negra,
de areas grosas, cementada na base e con abundantes lamelas, máis oscuras na zona inter-
media. Este nivel na parte superior presenta unha zona decolorada -negro grisácea a pardo
amarillenta- dunha potencia entre 40 e 60 cm de espesor, sobre a que se instala un colu-
vio de clastos heterométricos de granito de duas micas, angulosos e pouco ou lixeiramen-
te alterados, nunha matriz de areas eólicas retraballadas como resultado da incorporación
dos clastos a superficie da paleoduna. Noutros puntos da illa localizouse este mesmo nivel
apoiado directamente sobre as alteritas graníticas desmanteladas. A excepción da praia os
outros dous niveis edáficos están fortemente edafizados polo que parece ser un mesmo
ciclo edafoxenético que se imprime en ambos estratos. O seguinte nivel a teito é unha duna
constituida por areas grosas e finas, moderadamente edafizada pero con horizontes ben
recoñecibles. A liña de pedras que o separa deste nivel superficial debe ser interpretada
coma resultado dun proceso erosivo na ladeira. E finalmente na superficie hai un material
formado por areas eólicas retraballadas xunto con clastos de granito de orixe coluvial. 

Estes niveis sedimentarios organízanse en catro ciclos edáficos. O superficial está
representado por un horizonte A profundo de cor negra; o segundo ciclo está formado pola
edafización do material dunar infraxacente, que presenta un horizonte 2A, parcialmente
truncado, sobre un 2Bw relativamente estructurado, procedente da edafización da duna. O
nivel con areas eólicas e material coluvial, de tipo periglaciar, como o nivel de areas eóli-
cas grosas, presenta un horizonte 3A, un eluvial 4E, un horizonte iluvial con lamelas
amplamente desenvolvidas (4Bs) e un horizonte cementado (4BsC) na base.

4.2.1.3. Resultados:características texturais, mineralóxicas, morfométricas e propiedades
físico-químicas

Características texturais, mineralóxicas e morfométricas

A fracción grosa (>2mm) é pouco frecuente neste depósito, a excepción dos niveis
coluviais 1A e 3A, sendo predominante nela as gravas fronte as pedras. Trátanse de clastos de

granito de duas micas pouco ou lixeiramente alterados. En tódolos casos teñen arista vivas, sen

redondear, indicativo dun transporte curto e dun desprazamento ao longo da ladeira.
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Táboa 4.8. Descriptiva do depósito de Figueiras



Os resultados granulométricos obtidos para a terra fina (Táboa 4.9) poñen de
manifesto o predominio da area en todo o depósito, e principalmente da area grosa, con
valores que oscilan entre un 78.8% (3A) e un 92.2% (4BsC). Os limos presentan un valor
máximo de 14.3% (2Bw) e un mínimo de 0.5% (4BsC). Sucede algo similar coas arxilas,
con porcentaxes medios que van dende 9.8% (3A) ao 3.3% (3BsC). Os valores máis ele-
vados no contido de arxila localizáronse nas mostras superiores do horizonte 3A (10-
13%), xunto coas maiores proporcións de limos. A fracción dominante no perfil é a das
areas grosas, e nos horizontes basais (4BsC, 4Bs, 4E) as porcentaxes oscilan entre o 81%
e 68%, aumentando de forma notable a porcentaxe de area fina (Fig.4.6A).

Nas duas fraccións de areas estudiadas (2-1 mm 3 0.5-0.05 mm) o cuarzo é o
mineral dominante con porcentaxes superiores ao 90%. Outros minerais identificados son
as micas, feldespatos, turmalina e óxidos de Fe. Os fragmentos de granito, de tamaño area
son pouco abundantes, aparecendo so na fracción superior a 0.5 mm e non se atoparon bio-
clastos carbonatados. Ambas fraccións de area aparecen fortemente redondeadas (Fig.
4.6B), especialmente no intervalo 0.5-0.05 mm, con porcentaxes que oscilan entre o 60%
e o 100%. Os grans de cuarzo presentan marcas que evidencian un retraballamento mari-
ño (liñas de cizalla e brillo), eólico (presencia de superficies picoteadas e mates) e na
maioría dos casos dase unha combinación de ámbalos dous rasgos, propia de materiais
dunares (Boorman, 1977).

A proporción de grans redondeados coincide coa proporción de areas esféricas, o
que se traduce nun retraballamento moi intenso destes materiais. A forma predominante é
a redondeada esférica cun índice de redondez de Wadell en torno ao 0.8. Polo contrario os
fragmentos de granito que aparecen nos niveis coluviais presentan formas angulosas, con
índices de redondez de 0.2 a 0.3.

Propiedades físico-químicas

A reacción do solo é de moderada a moi lixeiramente ácida  (pH en auga entre 5.7
e 6.7) (Fig. 4.6C). As curvas obtidas tanto para a suspensión en auga coma en KCl pre-
sentan un marcado paralelismo.

Unha característica común a tódolos ciclos edafoxenéticos deste depósito é o seu
baixo contido en materia orgánica, incluso nos horizontes A (de 2.6% en 1A, 0.9% no 2A
e 1.45% no 3A), sendo extremadamente baixas as proporcións de nitróxeno orgánico.
Pode apreciarse na Figura 4.6D como o contido de C diminúe bruscamente coa profundi-
dade, presentando un máximo secundario no horizonte 3Ae un certo incremento irregular
no horizonte iluvial do ciclo máis antiguo (3Bs). En pirofosfato extraéuse entre un 0.11%
(4E) e un 0.83% (1A) de C. Tal como índica a relación Cp/Ct, a maior proporción de mate-
ria orgánica activa encóntrase no horizonte 4Bs (73.4).

Os valores de CICe (Táboa 4.10) oscilan entre 5.4 cmolc kg-1 e 0.5 cmolc kg-1.
Resultados similares a estes foron atopados por outros autores en solos desenvolvidos
sobre dunas, tanto en Galicia (García Rodeja & Macías Vázquez, 1978) como noutros paí-
ses con condicións climáticas similares coma Gran Bretaña (Janes & Wharfe, 1989) e
están relacionados coa baixa proporción de fraccións coloidales (arxilas e materia orgáni-
ca). Na Figura 4.6E vese coma a CICe varía coa profundidade de forma similar a do con-
tido orgánico, o que indica que a presencia de carga está relacionada principalmente coa
materia orgánica. Tamén hai que destacar as variacións no horizonte 4Bs, debido a dis-
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continuidade na proporción de coloidais marcada pola presencia de lamelas de iluviación.

A secuencia en abundancia dos catións de intercambio Ca>Mg>Na>K> repítese
en tódolos horizontes, a excepción do 2Bw no que o magnesio é o catión dominante. Os
niveis de aluminio son baixos, oscilando entre 0.98 cmolc kg-1 e 0.05 cmolc kg-1 (Fig.
4.6E).

Nas Figuras 4.6F e 4.6G represéntase a variación en profundidade das formas de
Fe e Al extraídas en ditionito e oxalato ácido. En xeral son valores baixos, resultados cohe-
rentes con medios areosos pobres en minerais alterables (Driessen, 1991). A distribución
dos valores en profundidade pon de manifesto a existencia de importantes contrastes para
os distintos horizontes no contido das diferentes formas de ferro e aluminio. A maior parte
do Fe libre está asociada ao ciclo superficial (1A) e ao horizonte 3A, dominando no pri-
meiro as formas cristalinas mentres que no profundo hai unha maior proporción de formas
non cristalinas. A maior movilización de Al dase en profundidade, no horizonte 4Bs, onde
os valores extraídos en oxalato son practicamente iguais aos de ditionito, e en conxunto
maiores que os de Fe.

A= area, L= limo, Arx= arxila en (%). Fed, Fep, Feo= Fe en ditionito, pirofosfato e oxalato (%). Ald, Alp,
Alo= Al en ditionito, pirofosfato e oxalato (%). Cp= carbono extraído en pirofosfato (%). Cp/C= relación de
carbono en pirofosfato a carbono total.

C= carbono (%). N= nitróxeno (%). M.O= materia orgánica total (%). Mg, Ca, Na, K, Al e CICe (capacidade
de intercambio catiónico total) en cmolc kg-1.
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Táboa 4.9. Resultados medios da análise granulométrica, do ferro e aluminio extraídos en disolu-
ción selectiva, carbono extraído en pirofosfato e  a relación de carbono en pirofosfato e carbono
total (%) do depósito de Figueiras.

Táboa 4.10. Valores das propiedades físico-químicas dos horizontes de Figueiras.
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Figura 4.6. Características físico-químicas do
depósito de Figueiras.
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4.2.1.4.Conclusións: procesos edáficos e xénese dos depósitos

Na formación deste depósito déronse fases de progresión e de regresión no senso
de Jhonson & Watson-Stegner (1987), que orixinaron un perfil policíclico de morfoloxía
complexa. A súa evolución xérase baixo medios litorais e evoluciona a medios continen-
tais. Tódolos niveis de areas teñen evidentes rasgos eólicos: grans esféricos, ben calibra-
dos, con superficies mates e picoteadas, pero tamén rasgos que evidencian un previo
retraballamento mariño (superficies brillantes e cizalladuras). As diferencias esenciais
entre os niveis eólicos están definidas polos cambios texturais que se dan entre a duna
máis antigua, apoiada sobre a praia fósil, e os ciclos superiores e no distinto grao de evo-
lución edafoxenética. O contido en areas grosas descende aproximadamente un 30% nos
ciclos máis recentes, feito que se pode interpretar ben coma unha maior intensidade eóli-
ca durante a fase de formación da duna basal, ou ben dunha maior proximidade a area
fonte, concentrándose a fracción grosa nas dunas máis próximas ao nivel mariño sendo as
máis finas transportadas máis cara ao interior nese período. Esta secuencia granulométri-
ca de grosos a finos reflicte un ciclo evolutivo, que partindo duha transgresión mariña de
maior entidade, pasa a uha forte regresión e a unha posterior transgresión, de entidade
menor que a primeira. Hipótese que se pode ver enriquecida pola presencia dun coluvio
de tipo periglaciar de orixe continental entre as fases de areas eólicas.

En termos edáficos o ciclo 4 presenta un proceso de podsolización, con un poten-
te horizonte de eluviación (4E) e unha concentración iluvial de material coloidal nos hori-
zontes subxacentes (4Bs e 4BsC). Procesos de podsolización foron descritos para este tipo
de depósitos por numerosos autores (Nornberg, 1977; García-Rodeja & Macías, 1978;
Schwartz, 1986; Bressolier et al., 1990; Jungerius, 1990; Sevink, 1991; Wilson, 1992) cun
desenvolvemento de lamelas similar ao aquí estudiado. A podsolización afecta aos niveis
3 e 4, e polo tanto a formación do podsol é posterior ao emprazamento do coluvio peri-
glaciar e probablemente tivo lugar pola incorporación de minerais frescos meteorizables
(coma as biotitas), baixo unhas conidición frías nas que este tipo de solo é climácico. 

O ciclo 2 presenta unha edafización de moita menor entidade, e o ciclo superficial
tan so presenta un horizonte A. A liña de pedras que hai entre ámbolos dous hai que inter-
pretala coma o resultado dun período erosivo na paisaxe, previo a deposición eólico-colu-
vial final.
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4.2.2. O depósito de Mirambel (Isla de Toralla - Ría de Vigo)

Localízase na finca de Mirambel, en Coruxo, na marxe sur da Ría de Vigo, nunha
posición de traspraia ao nivel do mar, e inclúese dentro do xacemento de Toralla. A área
circundante presenta unha topografía ondulada debido a acumulación de material eólico.

A mostraxe fíxose en relación ás escavacións realizadas na finca de Mirambel
durante o ano 1995, donde se atopa  unha vila galaico-romana que foi ocupada entre os
séculos III e VI d.C. (Soto Arias, 1994; Hidalgo Cuñarro e Soto Arias, 1995; Naveiro
López e Soto Arias, 1996) e foi levado a cabo fóra da edificación, nun perfil de máis de
250 cm de potencia vista situado uns metros ao oeste da habitación H. Un estudio preli-
minar deste depósito foi publicado por Martínez Cortizas et al. (1996).

4.2.2.1. Descriptiva do perfil

Estratigraficamente o perfil está composto por catro niveis sedimentarios (Fig.
4.7, Táboa 4.11), tres de orixe eólica e un de tipo coluvial, recolléndose as propiedades
físico-químicas nas Táboas 4.12 e 4.13 (Martínez Cortizas et al.,1996; Martínez Cortizas
& Costa Casais, 1997).
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Figura 4.7. Esquema sedimentolóxico e  edáfíco do depósito de Mirambel
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4.2.2.2. Resultados: características texturais, mineralóxicas, morfométricas e propieda -
des físico-químicas

No depósito poden diferenciarse catro ciclos de formación de solo, os tres pri-
meiros sobre material eólico e o cuarto a partir de material granítico de orixe coluvio-alu-
vial. Cada un presenta un diferente grao de evolución edáfica.

Características texturais, mineralóxicas e morfométricas

A fracción granulométrica dominante en todo o perfil é a area, na que o cuarzo e
o compoñente mineralóxico principal (en torno ao 90%) aínda que tamén aparecen algun-
has micas, feldespatos, turmalina e escasos restos de material bioxénico no horizonte 1C.
No ciclo 3, obsérvase unha textura máis equilibrada que se pode relacionar ben, cun maior
contido en finos no material eólico ou que o solo presente unha maior evolución (Fig.
4.8A). Nos ciclos dunares existe unha mistura de grans esféricos, redondeados e angulo-
sos o que reflicte un retraballamento diferencial das areas. A maioría conservan rasgos
mariños previos, que posteriormente se viron retocados pola acción eólica, mentres que
outras tan so tiveron un transporte eólico de curto percorrido.

Propiedades físico-químicas

O nivel basal, 4, é de reacción neutra a lixeiramente alcalina (pH 7.6). Presenta un
alto contido en fósforo, sulfatos e cloruros, os máis elevados de todo o perfil. O comple-
xo de intercambio está saturado en Ca, e o Fe aparece basicamente en forma cristalina
(baixa relación Feo/Fed) (Fig. 4.8).

O nivel 3 formado por areas eólicas edafizadas, ten un horizonte A ben desenvol-
vido e un de transición AB. É de reacción alcalina, no rango da disolución dos carbona-
tos, tal como se aprecia nas elevadas concentracións de Ca no complexo de intercambio
catiónico. Os contidos en materia orgánica son moderados (2%) para solos desenvolvidos
sobre areas eólicas. As extraccións selectivas de Fe e Al reflicten que este ciclo é o que
acada unha maior edafización de todo o perfil. Hai unha elevada proporción de fósforo e
de sulfatos, menor que a do ciclo inferior pero máis elevadas que as dos demáis ciclos de
orixe eólica. Este solo servíu de base a unha ocupación de época galaico-romana polo que
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Táboa 4.11. Descriptiva do depósito de Mirambel



non é sorprendente que posea unha elevada proporción deste elemento habitualmente rela-
cionado coa actividade antrópica.

O nivel 2 é de  reacción lixeiramente alcalina. O calcio é o catión dominante e  a
evolución edafoxenética é baixa, tal coma se deduce das baixas proporcións de Fe e Al
obtidas mediante extracción selectiva. En xeral o seu desenvolvemento edáfico é menor
que o infraxacente.

O nivel superior, 1, é de reacción alcalina a moderadamente alcalina e o comple-
xo de intercambio está saturado polo Ca, que en parte pode deberse a disolución directa
de bioclastos carbonatados, presentes tan so neste nivel. Mostra unha evolución escasa,
sendo os procesos de descarbonatación e a remobilización incipente do Fe os de maior
relevo.

Neste depósito hai claras diferencias entres os tres ciclos traballados sobre niveis
dunares, existindo unha edafización crecente dende o ciclo superficial ata o máis profun-
do. As maiores tasas de materia orgánica, arxila e capacidade de intercambio nos hori-
zontes do ciclo 3 estarían en relación co seu maior tempo de evolución (Miles &
Franzmeier, 1981; Völkel & Grunert, 1990; Moody & Graham, 1995). En xeral, o nivel
de desenvolvemento é escaso en todo o perfil, xa que os procesos máis intensos están vin-
culados a formación de horizontes A, e un certo desenvolvemento estructural no ciclo
dunar máis profundo, no que se diferencia un horizonte de transición AB.

Este perfil inclúese dentro do xacemento arqueolóxico de época romana, datado
entre os séculos III e V d.C. O ciclo dunar inferior (3) aparece baixo o solo de ocupación
da vila romana, mentres que o ciclo 2 presenta na base cerámicas do mesmo xacemento,
o que indica que a segunda fase de acumulación eólica é contemporánea ou lixeiramente
posterior ao abandono da vila.

Granulometría: Gra= grava. Ar= area. Lm= limo. Arx= arxila en (%). Fed, Fep, Feo= Fe en ditionito, pirofos-
fato  e oxalato (%). Ald, Alp, Alo= Al en ditionito, pirofosfato e oxalato (%).
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Táboa 4.12. Resultados medios da análise granulométrica e do ferro e aluminio extraídos en diso-
lución selectiva do perfil de Mirambel.
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Figura 4.8. Características físco-químicas do
depósito de Mirmabel.



C= carbono (%). Ca, Mg, Na, K, Al e CICe (capacidade de intercambio catiónico total) en cmolc kg-1. P= fós-
foro en mgkg-1

4.2.2.3.Conclusións: procesos edáficos e xénese dos depósitos

Os sistemas morfoxenéticos que influíron na formación deste depóstio foron: a)
mariño-continental, nun ambiente intermareal para os fangos basais do nivel 4; b) e outro
de tipo eólico-litoral para os niveis estratigráficos 1, 2 e 3. Un feito destacable é o eleva-
do pH e a alta saturación de Ca en todo o depósito, aínda cando tan so se detectaron car-
bonatos no ciclo superficial. Este parece ser un feito postdeposicional, debido a
descarbonatación superficial e o lavado de carbonatos en profundidade, que parece ser
funcioanl na actualidade e que se sobreimpón aos ciclos edafoxenéticos máis antiguos. A
mineraloxía dos niveis 2 e 3 reflicte que están descarbonatados, polo que o Ca que pose-
en procedería da disolución dos bioclastos da duna recente (nivel 1). 

O nivel 4 correspóndese coa deposición de materiais de tipo continental nun área
intermareal, como o apoia a elevada proporción de fosfatos, sulfatos e cloruros, relacio-
nada posiblemente coa descarga dos sedimentos aportados pola canle do Rego do Bao.
Este solo estivo sometido a influencia do nivel do mar nunha primeira fase, pero a acu-
mulación de areas eólicas supón un cambio notable nas condicións de deposición locais
da área de Mirambel. Este feito pode indicarnos que a desembocadura fluvial sufríu cam-
bios temporais debido a migración das canles, polo desenvolvemento de aparatos sedi-
mentarios mariños tales coma barras ou porque se producíu un descenso do nivel do mar
unido aos cambios xa mencionados.

Despois da formación do complexo dunar antiguo desta secuencia, as dunas fixá-
ronse e edafizáronse progresivamente. O ciclo basal é o de maior evolución de todo o per-
fil. Seguindo o proposto por Jungerius (1990) sobre a evolución edafoxenética en materias
dunares, esta edafización corresponderíase con dunas de transición entre os compartimen-
tos 2 e 3, fases de dunas grises e pardas, con horizontes A ben desenvolvidos e ocasional-
mente cun Bw. Segundo este autor o grao de evolución edafoxenética acádase naquelas
dunas máis alonxadas e revexetadas, polo que é evidente que o ciclo eólico basal quizáis
represente a evolución dunha duna colonizada pola vexetación arbórea e distante da zona
mareal. Esta é a duna sobre a que se constrúe a vila galaico-romana, ocupada entre os
séculos III a VI d. C., polo que a fase de acumulación eólica, a estabilización da duna e o
comezo da evolución edafoxenética sería anterior ao século III d.C. Segundo algúns auto-
res, o inicio da edafización pode ter lugar nun intervalo temporal curto dependendo das
condicións locais, oscilando entre uns 15 e 75 anos (Janes & Wharfe,1989; O' Neill,
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Táboa 4.13. Propiedades xerais do perfil de Mirambel
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1991). O grao de edafización acadado depende do tempo durante as que perdure a estabi-
lidade. Para solos similares a estes danse rangos entre os 500 e os 700 anos (Wilson &
Farrington, 1989; McBride & Wilson, 1991; Wilson, 1992).

O ciclo 2 tamén é eólico e mostra unha edafoxénese menor. O rasgo máis impor-
tante e o aumento na proporción de areas grosas, que podería deberse ben a unha maior
intensidade eólica ou ben a modificacións na posición da área fonte debido a variacións
do nivel do mar. Pero, a marxe destes cambios, tamén hai que ter en conta que modifica-
cións naturais no terreo a nivel sedimentario poden provocar cambios significativas na
paisaxe costeira e por conseguinte verse modificados os procesos erosivo-acumulativos.

4.3 O depósito de Mougás: Cabo Silleiro-A Guarda

4.3.1 O depósito de Mougás

Este depósito, de máis de dous metros de potencia, ubícase no quilómetro 67 da
estrada de Baiona á Guarda (Pontevedra), no lugar de Mougás (coordenadas UTM:
29TNG095562 e xeográficas: 42º03' N, 8º53' O). Sitúase na superficie plana, con certa
inclinación cara ao mar, que se extende dende Baiona ata A Guarda. Este depósito fun-
ciona na actualidade coma un cantil activo con sinais de retroceso.

4.3.1.1. Descriptiva do perfil   

Trátase dun perfil policíclico con catro ciclos de formación (Fig.4.9) como se
pode ver na Táboa 4.14 (Costa Casais et al.,1996):
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Figura 4.9 Esquema sedimentolóxico e  edafíco do depósito de Mougás.



4.3.1.2. Resultados: características texturais, mineralóxicas, morfométricas e propieda -
des físico-químicas

Neste  perfil diferéncianse catro ciclos de formación edáfica. Estes presentan unha
clara entidade por si mesmos, motivo polo que se fai unha descriptiva e análise individual
de cada un, pero sempre relacionándose cada ciclo e gardando unha visión conxunta de
todo o perfil.

Características texturais e mineralóxicas

Na táboa 4.15. móstrase a composición granulométrica dos distintos niveis. A
grava exprésase en porcentaxe do peso total da mostra, mentres que a area, o limo e a arxi-
la refírense a fracción terra fina (<2 mm).

O ciclo superficial presenta un horizonte A de textura franco-areosa con predomi-
nio da fracción area grosa (45%). Os dous horizontes do ciclo II (2Ah e 2Bw) teñen unha
textura entre franco-areosa e franca, con proporcións de area grosa superiores ao 50% no
límite entre os horizontes. O horizonte 2Bw ten un contido máis alto en areas grosas e en
gravas que o 2Ah. No ciclo III a textura da fracción terra fina é franca, e o horizonte 3Cg
ten a menor cantidade de gravas (5%) e a porcentaxe de limos máis alta de todo o perfil
(41%). O ciclo IV so ten un horizonte C, cunha porcentaxe de gravas dun 40% e de areas
dun 79%, sendo as máis elevadas do perfil, cunha textura areosa-franca na fracción fina
(Fig. 410A).

Propiedades físico-químicas

Ciclo I. A reacción do solo está próxima a neutralidade (pH 6.7) e os valores da
capacidade de intercambio catiónico efectiva son elevados (20cmolc kg-1) existindo unha
alta proporción de Mg no complexo de intercambio. As cantidades de materia orgánica
(4%) e fósforo (24 mg Kg-1 ) son moderadas, mentres que os contidos de oxihidróxidos de
Fe e Al son baixos e tenden a aumentar no subhorizonte inferior. (Fig.4.10)

Ciclo II (2Ah e 2Bw). Os valores do pH están por riba de 6, sendo o valor máis
baixo o do horizonte 2Bw (6.42). O horizonte 2Ah ten un contido en carbono orgánico do
5% e de fósforo asimilable de 33% mg Kg-1, valores máis altos que os do ciclo superfi-
cial, observándose que aumenta cara a parte inferior do horizonte. A secuencia de catións
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Táboa 4.14 Descriptiva do perfil de Mougás
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cambiables é Mg>Na>Ca>K>Al  . Os óxidos de Fe acadan o 1%, con un predominio de
compostos de tipo criptocristalino. Os valores de carbono orgánico (2%), fósforo (11 mg
kg-1 ) e a capacidade de intercambio catiónico efectiva (18 cmolc kg-1 ) do horizonte 2Bw
diminúen respecto aos dos horizonte superiores. As formas de Fe e Al máis baixas danse
no horizonte superior, mentres que no 2Ah e 2Bw  as porcentaxes son similares, con valo-
res máis baixos no límite inferior do ciclo. (Táboa 4.16, Fig.4.10)

Ciclo III. A reacción do solo é máis ácida (pH 5) que nos ciclos superiores e tamén
diminúe a capacidade de intercambio catiónico efectiva descendendo considerablemente
os valores de Mg extraído. Neste ciclo distínguense dous horizontes: 3Ah, 3Cg. O hori-
zonte 3Ah presenta un contido relativamente elevado de carbono orgánico (3%), que
acada valores similares aos do horizonte 2A. O Fe extraíble en disolucións selectivas mos-
tra o mesmo comportamento que os demáis parámetros comentados, diminuíndo neste
horizonte respecto aos superiores. As cantidades de Al extraídas mantéñense ou aumentan
lixeiramente (0.9%). Os valores de Fe extraídos son inferiores ao 0.5 %, mentres que os
de Al encádranse dentro dos máis altos do solo (Fig. 4.10).

Ciclo IV. Rexístrase un aumento na concentración de fósforo asimilable, que é
máis elevado no contacto coa rocha, mentres que descenden os valores de óxidos de Fe e
Al, materia orgánica, capacidade de intercambio e pH (Táboa 4.16, Fig.4.10).

Granulometría. A porcentaxe de grava* está referida ao total da mostra do solo, as demáis á fracción terra fina.
Gr= grava. Ag= area grosa. Af= area fina. Lg= limo groso. Lf= limo fino. Arx= arxila en (%). Fed, Fep, Feo=
Ferro extraído en ditionito, pirofosfato e oxalato (%). Ald, Alp, Alo= Aluminio extraído en ditionito, pirofo-
fato e oxalato (%).

C= carbono (%). N= nitróxeno (%). M.O= materia orgánica total (%). Ca, Mg, Na, K, Al e CICe (capacidade
de intercambio catiónico total) en cmolc kg-1.
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Táboa 4.15. Resultados medios da análise granulométrica e de ferro e aluminio extraídos en diso-
lución selectiva do perfil de Mougás (en porcentaxe).

Táboa 4.16. Propiedades xerais do perfil de Mougás
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Figura 4.10. Características físico-químicas do depósito de Mougás.
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4.3.1.3. Datacións radiocarbónicas

Cóntase cos resultados das datacións obtidas para este perfil no seo desta investi-
gación e tamén cos aportados por traballos precedentes.

No depósito de Mougás mandáronse a datar tres mostras, que foron realizadas
duas delas sobre materia orgánica e unha terceira sobre carbóns. Unha da base do hori-
zonte 3Ah, outra da parte superior do 3Cg e unha última sobre carbóns localizados na
parte central do horizonte 2Bw.

Estas datacións poden correlacionarse con outras obtidas por diferentes investiga-
dores e en distintos momentos para o mesmo depósito de Mougás (Oia); o de Sanxián
(Oia) e o de Fedorento (A Garda).

Cano et al., (1997) tamén obteñen cronoloxías absolutas para os depósitos de
Mougás, Santa María de Oia, San Xián, Area Grande e Porto Canela (localizados entre
Baiona e A Guarda). Os resultados obtidos son de gran interés porque se engloban dentro
da área de estudio da que é obxecto esta investigación, e polo tanto polo enmarque cro-
nolóxico. Tan so se lles engadirá unha pequena dificultade, que ven dada pola falta de refe-
rencias o máis exactas posibles do lugar de recollida das mostras
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Táboa 4.17.Datacións referentes ao depósito de Mougás: Costa Casais et al.,(1996).

Táboa 4.18. Datacións referentes aos depósitos de Mougás (Oia), San Xián, Fedorento (A Garda)
e Perfil da Garda (AGarda) obtidas polos autores citados, entre 1966 e 1986.



.* Material: Are.: area; Lim.: limo; Arx.: arxila

4.3.1.4. Conclusións: procesos edáficos e xénese dos depósitos

Cada un dos ciclos diferenciados no perfil reflicten diferentes procesos edafoxe-
néticos e distintas condicións ambientais. Este depósito xerouse baixo procesos de orixe
continental, nos que a auga ten un papel significativo na evolución final do material sedi-
mentario.

O ciclo 4, desenvólvese sobre a rocha in situ, presentando tan só un fronte de alte-
ración de escasa potencia. Sobre este instálase o ciclo 3, que se caracteriza pola disposi-
ción en bandas de gravas no medio de material máis fino, producto dunha deposicíon
creada baixo procesos de orixe coluvio-aluvial. Cara a parte superior do nivel aumentan
os aportes de finos e carbóns, que se podería relacionar cun medio sedimentario relativa-
mente tranquilo, pasando de condicións máis erosivas a un medio deposicioanl máis tran-
quilo. As cores deste solo, de tonalidades grisáceas, denotan que os procesos edáficos
tiveron lugar baixo condicións hidromorfas, favorecidas estas pola propia paleotopografía
do terreo. O descenso brusco en óxidos de Fe rexistrado na parte inferior deste ciclo tamén
apoiaría esta hipótese, de tal xeito que o Fe sería eliminado do solo por lavado.

O segundo ciclo, formaríase baixo condicións coluviais, que se manifesta na acu-
mulación de gravas e na gran abundancia de carbóns cara a base. Os carbóns son o pro-
ducto dunha intensa actividade humana sobre o medio manifestada polas queimas. Este
ciclo responde a condicións críticas na paisaxe, manifestadas tanto nun empeoramento das
condicións climáticas, o que influiría sobre a cobertura vexetal e acentuaría a erosión das
ladeiras, coma pola queima contínua destas e polo tanto coa perda paulatina da vexetación
e ca intensificación da perda do solo das vertentes. 

As características morfolóxicas e edáficas do ciclo superficial fan pensar que a
construcción da estrada que bordea a costa neste tramo foi o condicionante da súa modi-
ficación e incluso da súa xénese. 
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Táboa 4.19. Datacións obtidas por Cano et al., (1997), referentes a distintos depósitos localizados
na costa sur (Baiona-AGuarda).   
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4.4. A modo de conclusión

O estudio dos depósitos de Caamaño e Ventín (ría de Muros-Noia), de Figueiras
e Mirambel (ría de Vigo) e o de Mougás (Cabo Silleiro- A Garda) aínda que localizados
en puntos dispares do litoral galego presenta similitudes a nivel edáfico e sedimentolóxi-
co. Trátase de perfís policíclicos cunha morfoloxía complexa. A súa localización actual na
liña de costa convírteos, a excepción de Mirambel que xa queda fóra da zona afectada
polas mareas, en cantís activos. A evolución no tempo destes depósitos non sempre estivo
ligada a procesos de tipo mariño, senón que os eólicos e os continentais tamén foron
importantes. Cada perfil presenta rasgos físico-químicos particulares, relacionados coa
localización e cos procesos específicos que os afectaron. As propiedades edáficas extra-
polables de cada un axudan a definir as similitudes existentes entre niveis estratigráficos,
asemade a ausencia dun nivel e a aparición doutro, completa unha secuencia estratigráfi-
ca.

Nos depósitos de Figueiras (Cíes), Mirambel (Toralla), Ventín (ría de Muros-
Noia) e en menor medida Caamaño (ría de Muros-Noia) é evidente que os procesos de tipo
eólico foron moi importantes. O estudio das características físico-químicas demostrou que
estes solos presentan rasgos edáficos importantes, como poden ser a aparición de lamelas
nas dunas de Cíes e de Ventín, que denotan unha evolución temporal ampla. Tamén o estu-
dio micromorfolóxico das areas permitíu ver os rasgos de retraballamento mariño e eóli-
co que presentan os grans de cuarzo, nos depósitos citados. A análise pormenorizada de
cada un dos parámetros físico-químicos dos depósitos facilitou o coñecemento sobre a
evolución postdeposicional dos sedimentos e polo tanto dos solos nun medio determina-
do (mariño, mariño-eólico, fluvial, hidromorfo, etc.). Cada un dos niveis estratigráficos
analizados formouse baixo un único proceso -mariño, eólico ou continental-ou pola com-
binación e interacción dos tres, e cada un dos niveis pode chegar a mostrar unha clara
secuencia temporal.

O apoio da análise edáfica



V. SECUENCIA
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Os sectores de costa analisada están practicamente na súa totalidade fosilizados
por material sedimentario. Este material forma na liña de costa auténticos cantís. No sec-
tor da ría de Muros-Noia (Pta. Aguieira-Pta. Bacán) as maiores potencias acádanse no lito-
ral fronte as ladeiras que están tapizadas por solos de escaso espesor, mentres que no
sector situado na costa sur, entre Cabo Silleiro e A Garda, os depósitos máis potentes non
so quedan expostos na liña de costa senón que tamén hai bos exemplos nas vertentes da
Serra. As estribacións da Serra do Barbanza (ría de Muros-Noia) e da Groba e o Argallo
(Cabo Silleiro-A Garda) aínda que presentan altitudes moi semellantes teñen unha topo-
grafía moi distinta. A maior proximidade á liña de costa e a maior pendente que acadan as
ladeiras das Serras da Groba e Argallo fronte as estribacións do Barbanza, máis alonxada
do litoral e cunha superficie plana de unión entre este e a serra, son condicionantes máis
que suficientes para xerar dinámicas ben diferenciadas en ámbolos dous sectores, aínda
que, estivesen afectados polas mesmas condicións paleoclimáticas. 

A configuración do litoral tamén é un
factor esencial a ter presente en cada caso. Os
depósitos situados na marxe sur da ría de
Muros-Noia enmárcanse nunha costa moi recor-
tada e máis protexida que os situados no sector
de Cabo Silleiro, cunha liña de costa rectilínea e
exposta a mar aberto sen ningún tipo de protec-
ción. En ámbolos dous sectores as característi-
cas locais de deposición serán definitorias para
chegar a entender a evolución morfosedimenta-
ria (Fig. 5.1).

Figura 5.1. As características locais de deposición son definitorias para entender a evolución mor-
fosedimentaria.
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5.1. Tipos de depósitos localizados nos sectores de costa analizada

Tódolos depósitos localizados presentan similitudes e diferencias claras. A análi-
se detallada permite relacionar as facies máis características en cada sector, aínda que
sempre se teña claro as diferencias xeradas entre un tramo de ría e outro situado nunha
costa rectilínea e exposto a mar aberto. Ademáis a análise dos depósitos localizados en
puntos estratéxicos (cima, vertentes, valgadas, vales, preto da superficie plana) permite
analizar de forma máis integrada a área de estudio, que en ámbolos dous casos está con-
trolada por procesos xeomorfolóxicos diferenciados. A evolución dos depósitos non se
debe entender de forma illada en canto as súas cracterísticas morfosedimentarias, senón
que hai que entendela no espacio no que se integra.

No sector situado entre Pta. Aguieira e Pta.Bacan (ría de Muros-Noia) a cuberta
sedimentaria no litoral é casi contínua, acandando potencias variables entre 1 e 8 m. Estes
cantís, formados por material sedimentario non consolidado, aséntanse directamente sobre
a plataforma, adosados ao cantil, nas furnas ou sobre as laxes. Soen presentar facies mari-
ñas, eólicas ou continentais. O máis normal é que nun depósito se combinen as tres ou
duas, aínda que tamén poden estar formados so por unha delas. A influencia litoral ten
moita importancia, e queda perfectamente plasmada nas praias fósiles cementadas e
dunas, tanto blancas, edafizadas coma cementadas. Os depósitos compostos por facies de
orixe continental son os que acadan unha maior representación, tanto en extensión lonxi-
tudinal coma vertical. Na parte alta das estribacións do Barbanza, nas vertentes e no con-
tacto entre a serra e a superficie plana que se localiza na área de Caamaño preto da aldea
de Corzo, os depósitos localizados, ricos en materia orgánica, acadan potencias de menos
dun metro e as características morfosedimentarias son ben distintas respecto ás dos depó-
sitos litorais. Estos presentan variacións moi fortes na sedimentación, ligadas a paleofor-
ma que tapizan. Así, por exemplo, cando fosilizan unha enseada, os aportes máis
importantes de finos fosilizan a parte interna e os grosos están asociados aos bordes. Nor-
malmente os aportes de grosos (gravas, cantos e bloques) están embutidos en material fino
e presentarn formas angulosas. Os materiais finos, polo xeral, soen ser ricos en materia
orgánica. 

O sector situado entre Cabo Silleiro e A Guarda está practicamente fosilizado por
material sedimentario que se estende pola liña de costa, no fondo dos vales, en gran parte
das vertentes das estribacións da Serra do Argallo e nas pequenas valgadas das vertentes
da Serra da Groba. As potencias que acadan na liña de costa varía entre 1-12 m, predomi-
nando as situadas entre 6-10 m. Os depósitos localizados nas vertentes tamén acadan un
espesor considerable, ao igual que nos vales e nas valgadas. Os situados no litoral están
adosados fundamentalmente ás vertentes e nalgúns casos aséntanse sobre a plataforma. A
diferencia do sector de ría, as facies principais son de orixe continental. As acumulación
eólicas están ausentes mentres que as de orixe mariña non son moi claras, e en xeral,
caracterízanse pola abundancia de material groso. O aporte granulométrico máis impor-
tante e o de tamaño bloque e canto. Os sedimentos finos son ricos en materia orgánica e
quedan limitados a pequenos niveis intercalados entre os aportes de grosos. A natureza do
material dominante é o granito e as formas máis usuais son as redondeadas, subredonde-
adas e facetadas, sen descartar algúns aportes angulosos. Este material groso presenta dis-
tinto grado de alteración, ben diferenciable en boa parte do tramo de costa. 
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Os depósitos localizados en ámbolos dous sectores son policíclicos, cunha gran
variedade de facies e ciclos formativos. Fosilizaron paleoformas litorais, que na actuali-
dade escomezan a exhumarse, como poden ser as furnas ou niveis de plataforma litoral. A
diferencia principal entre os depósitos dos dous sectores ben marcada pola facies, poten-
cia, forma e extensión acadada. Estes xeráronse baixo procesos xeomorfolóxicos especí-
ficos, englobados nunha dinámica propia e nun ambiente ou medio ben definido. De aí
que, un mesmo proceso, baixo condicións paleoclimáticas similares, resposta de xeito
diferenciado en ámbolos tramos de costa. Os factores principais que controlaron a erosión
/ acumulación están relacionados con determinados parámetros coma a topografía previa
a deposición, a área fonte (altitude, pendente, proximidade/lonxanía, exposición), as
características morfométricas e morfolóxicas, a rede de drenaxe e as condicións paleocli-
máticas (Táboa 5.1).  

As secuencias deposicionais demostran con claridade a importante impronta que
tiveron os cambios climáticos denden o último interglaciar ata o Holoceno. Os ambientes
atemperados e fríos quedaron ben plasmados na xénsese dos depósitos. Os primeiros en
ambientes mariños e eólicos e os segundos en ambientes periglaciares, nivais ou glacires. 

Sector 1*: Marxe sur da Ría de Muros-Noia: Pta Aguieira-Pta Bacán.

Sector 2*: Costa sur: Cabo Silleiro-AGuarda

Táboa 5.1 Variables que definen os depósitos
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5.1.1. Factor local e relación de facies sedimentarias

Para coñecer os depósitos e definir as facies que os compoñen é necesario ubica-
los e intentar delimitar a área cuberta por material sedimentario. A súa situación actual na
liña de costa non significa que o fronte do depósito estivese sempre afectado pola diná-
mica mariña. Estas ideas deben de estar presentes para asimilar que os depósitos son o
fruto das condicións medioambientais que actuaron nun determinado momento do Cua-
ternario, sobre unha topografía previa, posiblemente xa cunha cuberta sedimentaria, na
que os procesos de erosión-acumulación darían coma resultado a diferenciación de unida-
des sedimentarias.

Nos dous sectores, os depósitos localizados enmárcanse dende o último intergla-
ciar ata o Holoceno. As unidades sedimentarias de carácter mariño e eólico están moi cla-
ras no sector de ría, mentres que no situado a mar aberto están ausentes as éolicas e as
mariñas son difíciles de recoñecer. En calquera caso as potencias maiores acádanse nas
facies de tipo continental, formadas nun ambiente frío -estadiais e interestadiais-, que se
enmarcan dende fai alomenos uns 40.000 anos BP. No sector de ría, os depósitos orixí-
nanse baixo unha dinámica periglaciar, que se traduce nas vertentes en materiais de desli-
zamento, derrubios estratificados, formacións xelifluidais, solifluidais, etc., mentres que
os situados na costa sur, toman corpo baixo unha dinámica de tipo glaciar, desenvolvén-
dose procesos nivo fluviais nas vertentes, o que se reflicte na formación de conos aluviais
ou abanos aluviais ligados aos vales e acumulacións de derrubios afectados por fluxo nas
vertentes rectilíneas.
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Figura 5.2. Clima e factor local condicionan os procesos xeomorfolóxicos e a dinámica sedimen-
taria. Un exemplo de secuencias deposicionais nos sectores 1 e 2, baixo un ambiente temperado
(+/- húmido)
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Baixo un ambiente xeral frío, os dous sectores evolucionan de xeito ben diferen-
te. Evolución que ven definida polas condicións locais de deposición (topografía previa-
pendente, área fonte, densidade de drenaxe-, xeoloxía, dispoñibilidade de sedimentos,
heterometría dos sedimentos, escasa cuberta vexetal, exposición a acción directa do océ-
ano, etc) (Pérez Alberti et al.,1998), variables locais que introducen rasgos sedimentarios
diferentes.

As estribacións do Barbanza contactan co litoral por medio dunha ampla superfi-
cie plana (1-2 Km), cunha pendente suave (<5º) que acada os 100-200 m, na que se alzan
pequenos resaltes rochosos e outeiros, xa moi preto da actual liña de costa. Os aportes
máis grosos, que compoñen os depósitos, están formados por  bloques e cantos con for-
mas angulosas. Estas características morfométricas son indicativas da procedencia dos
materiais, polo que se pode adiviñar que a área fonte non estaría demasiado alonxada, xa
que o grao de retraballamento destes é ínfimo. Posiblemente os aportes máis importantes
procederían do desmantelamento dos resaltes rochosos situados preto da actual liña de
costa, xa que as estribacións do Barbanza quedaban demasiado alonxadas. Pódese descar-
tar a serra coma área fonte principal da compoñente granulométrica máis grosa. O carác-
ter local queda entón ben definido e delimitado no sector.

Nos depósitos localizados na ría tamén teñen importancia as unidades sedimenta-
rias compostas por material fino, tanto de orixe continental coma eólica. As continentais
están ben representadas nos fondos das enseadas e tapizando a parte superficial de tódo-
los depósitos. Nas furnas, nos laterais das enseadas e nos saíntes rochosos os aportes máis
importantes son os grosos. A compoñente granulométrica fina é máis fácil de transportar
e a súa procedencia pode ser polo tanto máis diversa. A compoñente eólica tamén é signi-

Figura 5.3. Clima e factor local condicionan os procesos xeomorfolóxicos e a dinámica sedimen-
taria. Un exemplo de secuencias deposicionais nos sectores 1 e 2, baixo un ambiente frío (+/- húmi-
do). 
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ficativa no sector. O carácter recortado da costa, con gran número de pequenos entrantes,
un balance erosión/sedimentación positivo e unhas condicións favorables que permitiron
o transporte das areas, foron os factores fundamentais para a formación de acumulacións
de carácter dunar e aportes eólicos. De novo a compoñente local, marcada pola paleofor-
ma costeira favorable a sedimentación e sobre todo a existencia de material para ser trans-
portado, xogou un papel determinante para definir os ambientes sedimentarios e as
consecuentes unidades sedimentarias máis representativas.

Na costa sur, a Serra da Groba e do Argallo flanquean de forma directa a liña de
costa. A actual cercanía o litoral, unha pendente pronunciada e depósitos localizados en
distintos puntos das vertentes demostran que a área fonte principal estaría nas serras. A
compoñente granulométrica máis dominante é a grosa. Si se ten en conta que os materiais
de maior tamaño son os máis difíciles de transportar, pódese pensar que os depósitos
actuais están situados moi preto da área fonte. Estes materiais mostran diferente grao de
redondez e tamén de alteración. Quizáis estas evidencias morfométricas haxa que relacio-
nalas con aportes moi diversos, formados a partir da desmantelación de depósitos máis
antigos e misturados con outros de nova formación. Os niveis de finos, intercalados entre
os aportes grosos, teñen pouco espesor. É de supor que as acumulacións máis importantes
de finos depositaríanse máis lonxe da actual liña de costa, e serían polo tanto as primeiras
que desmantelaría o mar. Coma no caso anterior, a compoñente local xoga un papel defi-
nitorio a nivel de formas deposicionais. 

5.2. A relación entre os depósitos costeiros e os localizados nas vertentes

Se falamos de depósitos e unidades sedimentarias, os situados na ría non gardan
unha relación precisa cos situados na ruptura de pedente, entre as estribacións da serra e a
superficie plana, e cos propiamente litorais. A nivel de unidades son máis completos os
situados no litoral que nas vertentes. Pola contra, os da costa sur relaciónanse de forma
directa cos depósitos que tapizan as vertentes. Estas están fosilizadas por material sedi-
mentario que se estenden ata a liña de costa, acadando potencias de ata 12 m. Os mello-
res exemplos están nas valgadas e vales, e poden presentar un número de facies similares
á dos litorais, e nalgúns puntos incluso poden sobrepasar en número aos litorais. A súa
correlación permite definir os procesos máis importantes que afectaron ao sector.
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Táboa 5.2. Tipos de depósitos dende o litoral ata a cume nos sectores 1 e 2.
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A correlación de facies, extrapolable entre as vertentes e o litoral, é en xeral limi-
tada, dato este significativo para a interpretación final da xénese dos depósitos. Os situa-
dos na marxe litoral da ría son máis completos a nivel de unidades sedimentarias que os
situados na ruptura de pendente entre as estribacións da serra e a superficie plana e os de
cume. En todos eles, o único nivel que presenta características similares é a unidade super-
ficial, composta por solos ricos en materia orgánica. Estes xeráronse a partir da desman-
telación contínua dos solos superficiais, ricos en materia orgánica, situados ladeira arriba.
Este material acumularíase ben sobre a superficie plana, ou en moitos casos chegaría máis
aló da actual liña de costa. Os situados na parte alta das vertentes pode pensarse que son
acumulacións relativamente recentes, xa que debido a súa posición fisiográfica están afec-
tados por procesos erosivos contínuos. Os procesos de acumulación/erosión continuados
no tempo son os que explicarían a escasa potencia que teñen moitas destas formacións
edáficas.

Os materiais que tapizan a costa sur son en xeral moi homoxéneos. As variacións
dos aportes litorais están asociados a presencia de vales ben definidos ou dos denomina-
dos “portos”. Na liña de costa a secuencia sedimentaria en sentido lonxitudinal e vertical
queda definida pola abundancia de rexistros. Esta enriquécese pola presencia de materiais
en gran número de puntos sobre as vertentes, valgadas, vales e cumes. A única diferencia
entre os niveis basais e os situados nas vertentes, é que nestas están ausentes algúns niveis
sedimentarios. Nas ladeiras e nalgunhas valgadas hai acumulacións con características
distintas das situadas no litoral. Pódese falar de áreas residuais nas que perviviron formas
deposicionais máis antigas ou dunha dinámica morfosedimentaria distinta á do litoral. A
súa preservación quizáis haxa que pola en relación coa dinámica das vertentes que, baixo
un ambiente xeral frío, estiveron afectadas por procesos acumulativos e erosivos moi acti-
vos, quedando tan so resgardadas da erosión directa aqueles depósitos que se localizaban
nas valgadas. No litoral hai grandes diferencias entre os que se localizan nos portos, na
costa rectilínea e os situados nos vales. En moitos casos a un porto ou enseada chega un
val, polo que a cuberta sedimentaria e as estructuras sedimentarias resultantes tenden a ser
máis variadas, cortando os depósitos do val ós localizados nos portos. Unha multiplica-
ción de procesos e unha topografía adecuada xerou depósitos complexos nos que a rela-
ción de facies sedimentarias en sentido horizontal e vertical é moi complexa. Esta
facilítase cando se comparan os depósitos localizados nos vales tanto na parte alta, media
coma no litoral cos das vertentes rectilíneas.

5.2.1. O exemplo das estribacións do Barbanza e dos pequenos outeiros cercanos ao
litoral

Entre o litoral e as estribacións do Barbanza esténdese unha superficie plana rela-
tivamente uniforme, que discorre entre os 50 e 100 m (Mapa 2.1). Preto do litoral e en
resalte sobre esta superficie localízanse os pequenos outeiros, pequenos espolóns, con
alturas que varían entre os 50, 100 e 200 m. Tan so, entre a Praia de Porto do Son e a Praia
de Arnela a superficie tende a desaparecer, e o monte Dordo acada os 300 e cae practica-
mente sobre o litoral. Estas diferencias topográficas reflíctense en variacións das unidades
sedimentarias dos depósitos litorais. Entre as estribacións do Barbanza e a actual liña de
costa non se pode realizar unha clara interrelación a nivel de procesos xeomorfolóxicos
debido a escasa aportación de secuencias sedimentarias nas vertentes e na parte interna da
superficie plana. 
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Baixo un ambiente frío os procesos erosivos, que se producirían nas vertentes do
Barbanza, xerarían unha gran cantidade de material sedimentario. Os de maior tamaño
(bloques e cantos) serían os que percorrerían unha menor distancia, e polo tanto os que se
depositarían máis preto da serra. Quizáis por gravidade e pola actividade do xeo, estes cae-
rían e transportaríanse pola vertente, localizándose moi preto do inicio da superficie plana.
Estes aportes, depositados cerca da área na que se xeraron, non chegarían a actual liña de
costa, xa que as vertentes da serra están moi alonxadas do litoral, e sería casi imposible
pensar que o material percorrese unha distancia de 1-2 Km sobre unha superficie casi
plana, ata acadar a liña de costa. Pola contra, a  compoñente granulométrica máis fina aca-
daría unha maior distancia, xa que o seu tamaño permite que sexa transportada máis facil-
mente, canalizándose polo fondo dos vales e polas vertentes. Outra posibilidade, é a de
que este material fino tamén podía quedar retido, ben na superficie plana ou no fondo dos
vales, antes de acadar a liña de costa. Tan so o Monte Dordo, situado ao sur de Porto do
Son, é unha excepción. Cunha dirección paralela a costa e con vertentes que caen sobre a
actual liña de costa, está tapizado por material sedimentario practicamente dende a parte
alta. A área fonte é moi clara, e os aportes máis importantes están compostos por material
groso con formas angulosas. Este depósito, que se estende ao pé do monte, constitúe a
zona proximal do depósito, o que explica a importancia que teñen os aportes de material
groso cando a área fonte está moi cerca.

Os demáis depósitos do sector localízanse en enseadas, pequenos entrantes ou fur-
nas. A súa situación, moi alonxada das estribacións do Barbanza, e a composición granu-
lométrica rica en material groso, implica que a área fonte principal estaba cercana da súa
localización actual. Os diferentes outeiros ou resaltes, que surcan a liña de costa serían os
principais suministradores do material. Baixo un ambiente xeral frío, estes penedos esta-
rían afectados por procesos de xelifracción. A rocha escomezaría a desquebraxarse e por
gravidade caerían grandes bloques, que se depositarían moi próximos a zona de ruptura.
Os efectos de xeo e desxeo tamén facilitarían procesos periglaciares de xelifluxión e acu-
mulación de material groso, fundamentalmente cantos e gravas, con formas moi angulo-
sas que se irían depositando nesas áreas propicias a acumulación. A área fonte do material
máis groso, situaríase polo tanto moi preta da actual localización dos depósitos, e o que
condiciona a deposición do material son as formas herdadas fosilizadas -furnas, enseadas,
plataformas, etc.- .O material, pouco retraballado, con bordes angulosos e aristas vivas
tamén mostra que non percorríu unha gran distancia e polo tanto que procede dunha área
próxima. 

Sería convinte obter unha secuencia sedimentaria en distintos puntos da superfi-
cie plana, na parte proximal da serra, na distal e na metade da superficie, pero é difícil sin
a obteción de sondaxes. Quizáis o resultado podería ser sorprendente e se chegaría a iden-
tificar diferentes unidades sedimentarias. As localizadas ao pé da vertente serían similares
ás litorais ou polo menos ás depositadas na vertente do Monte Dordo. Canto máís lonxe
se estivese das ladeiras os aportes grosos diminuirían e os finos serían os máis importan-
tes. Estas acumulacións veríanse modificadas na actual liña de costa pola propia configu-
ración do litoral. A secuencia sedimentaria que se obtería sería tan ampla ou máis que a do
tramo litoral e polo menos poderíase reconstruir dende o último interglaciar.
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Os aportes superficiais, que regularizan os cumes da serra, as vertentes, a superfi-
cie plana e a parte superficial dos depósitos da costa, son Holocenos e moi recentes. Trá-
tanse de solos ricos en materia orgánica.

A configuración da serra con todas as súas características, os outeiros situados ao
pé da actual liña de costa e as formas litorais herdadas, son os condicionantes sobre os que
a variabilidade climática desenvolvida dende o último interglaciar xogará e definirá as
unidades sedimentarias. Si se trazase unha liña imaxinaria paralela a costa, poderíase
observar que baixo condicións climáticas similares, a resposta a sedimentación foi dife-
rente preto da serra que na actual liña de costa. Diferencias controladas pola área fonte e
pola topografía previa a sedimentación. Así, mentres nun tramo se depositaría unha impor-
tante acumulación de bloques e cantos, noutro simplemente aparecería unha simple liña
de gravas ou cantos. Dominaría nuns sectores a sedimentación de finos e noutros a de gro-
sos, formados posiblemente nun mesmo momento.  

5.2.2.. O exemplo da Serra da Groba e o Argallo

Esta serra está situada paralela a liña de costa. Entre ésta e o litoral esténdese unha
superficie plana, con certa inclinación cara ao mar e unha anchura variable, que vai dende
decenas de metros, ata casi 2 Km no val de Mougás e no de Vila de Suso. Dende o Porto
de Sta. María de Oia ata A Guarda, serra é costa están moi preto, e a serra do Argallo sitú-
ase totalmente paralela a liña de costa. 

As serras acadan altitudes en torno aos 500-550 m. Esta configuración é moi
importante, porque canaliza de forma directa a húmidade oceánica. Os principais ríos e
regatos que surcan as serras son de carácter torrencial e sitúanse transversalmente a liña
de costa, cortando as vertentes da serra. Dende o seu nacemento, salvan unha gran pen-
dente ata acadar a superficie plana, na que se encaixan. Os máis significativos son os de
Mougás, Vila de Suso, e río de Vilar. Os restantes realizan  un percorrido moi curto ata
acadar a costa e salvan unha pendente considerable. En xeral, na súa cabeceira son todos
moi torrenciais, e na ruptura de pendente escomezan a encaixarse. Presentan unha diná-
mica moi activa vencellada ás fortes choivas invernais, cando teñen unha gran capacida-
de de arrastre e transporte de material ata a mesma liña de costa. A configuración dos vales
-curtos e cunha pendente pronunciada- foi moi importante no pasado xa que condicionou
e facilitou un transporte de carácter torrencial, e polo tanto unha capacidade de arrastre
significativa, o que favorecíu a formación de unidades sedimentarias características no
sector.

Dende o cume ata a mesma liña de costa está tapizado por material sedimentario.
Hai depósitos no cume, nas vertentes das serras, nas valgadas, sobre a superficie plana e
na liña de costa. As unidades sedimentarias das vertentes poden ou non ter relación coas
litorais. Os depósitos situados nas valgadas, como o localizado en Sanxián/Portocelo, pre-
senta unhas características sedimentarios específicas, que o enmarcan posiblemente nunha
evolución cronolóxica anterior aos depósitos situados na costa, tratándose dunha forma
relicta. A excepción destes depósitos, que resistirían aos procesos erosivos acaecidos
dende o final do Pleistoceno, os demáis iríanse erosionando paulatinamente e os materiais
serían incorporados a formación de novas acumulacións. Por esta razón é moi normal ato-
par nunha mesma formación materiais con distinto grao de retraballamento e de altera-
ción.
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As datacións dos niveis orgánicos basais, non dan unha idade superior aos 40.000
BP. A evolución do sector baixo un ambiente frío, provocaría unha contínua inestabilida-
de nas vertentes, que debido a forte pendente e posiblemente ao contínuo aporte de mate-
rial, formaríanse avalanchas acumulativas que se depositarían laderia abaixo. Os mellores
exemplos encóntranse nos entrantes ou "portos", pero en todo o sector o volume sedi-
mentario é importante. Hai diferencias entre os depósitos situados nos vales, tanto na súa
bocana coma nas áreas próximales, e os demáis. Os aportes máis significativos están com-
postos por material groso no que dominan as formas redondeadas e subredondeadas.
Cando a vertente está máis próxima a actual liña de costa o material de tamaño bloque,
canto e grava é máis importante que cando está alonxada. Os grosos quedan limitados nes-
tes casos as bocanas dos vales de Mougás, Vila de Suso e Vilar. Nos sectores que non
dominan os vales ou estes quedan máis alonxados, os depósitos litorais están compostos
principalmente pola intercalación de material sedimentario fino e groso, tendendo a ser o
fino o principal nas áreas onde a superficie plana acada un maior desenvolvemento. As
unidades sedimentarias compostas por unha granulometría maior situaríanse máis preto da
vertente, ou sobre algún punto da superficie plana.  

5.3. Os procesos que afectaron aos depósitos: continentais, mariños e eólicos

Os depósitos hoxe denominados litorais ou costeiros, por localizarse na actual liña
de costa e estar afectados directamente pola acción mariña, de forma máis intensa coa
marea alta, coas mareas vivas e nas épocas dos fortes temporais, non son producto único
de acumulacións mariñas ou eólicas. A súa configuración principal hai que relacionala cos
procesos de tipo continental, xa que as maiores potencias acádanse nos niveis xerados
baixo estes procesos. Os de orixe continental máis importantes son os formados baixo
unha dinámica nivo fluvial, periglaciar e edáfica. Depósitos asociados aos dous primeiros
tan so se encontraron dende Cabo Silleiro ata A Guarda. Os procesos de orixe eólica-mari-
ña e mariña localizáronse no sector de ría. As formas de acumulación asociadas (mantos
eólicos, dunas e praias) reflicten segundo o seu grao de evolución rasgos edáficos dife-
renciados.

Na actualidade estas acumulacións están sendo desmanteladas e os seus materiais
pasan a formar parte da sedimentación mariña, os máis grosos das prais de cantos e blo-
ques actuais e  os máis finos deposítanse naqueles sectores favorables a sedimentación ou
en moitos casos pérdense no fondo mariño. 

5.3.1. Procesos continentais

Os procesos continentais foron os principais configuradores dos depósitos litorais,
tanto pola variedade de facies sedimentarias que se xeraron coma pola potencia e exten-
sión que acadaron, sendo a única excepción algúns puntos concretos do sector da ría de
Muros-Noia. En Baroña e Porto Nadelas localizáronse depósitos de orixe mariña e eólica,
nos que a evolución postdeposicional é continental. 

A formación e evolución dos depósitos localizados no sector de ría enmárcanse
dende o interglaciar Emiense, caracterizado por un ambiente cálido, no que os procesos
litorais estiveron moi activos e propiciaron unha sedimentación de orixe mariña, ata o
actual interglaciar -Holoceno-. As unidades sedimentarias que acadan un maior desenvol-
vemento, tanto horizontal coma vertical son as continentais, formadas nun ambiente xeral
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frío, no que os procesos máis importantes son os de tipo periglaciar. Estas condicións non
se manteñen uniformes, o que provoca cambios na sedimentación, en relación ao aporte
de humidade e ao maior ou menor frío. Os procesos periglaciares desencadeados baixo
unha ambiente frío e seco son diferentes aos formados nun ambiente menos frío e máis
húmido, variacións que quedan plasmadas nos depósitos traballados.

Na costa sur, os depósitos continentais desenvolvéronse baixo condicións frías.
Os procesos máis importantes que se deron foron os de tipo nivo fluvial e periglaciar. Na
parte alta da serra acumularíanse pequenos nichos de neve, que por fusión desencadearí-
an procesos de tipo nivo-fluvial e nas vertentes non asociadas aos nichos daríase unha
clara interrelación entre procesos nivais e periglaciares.

5.3.1.1. A dinámica nivo fluvial e periglaciar. Depósitos e formas asociadas:Medio sedi -
mentario.

As interaccións atmosfera/relevo son moi importantes no ámbito xeográfico, des-
empeñando un papel esencial no aporte pluviométrico, polo que tanto a forma recortada
da costa coma a presencia de barreiras orográficas, próximas a liña de costa ou situadas a
poucos quilómetros da mesma, provocan ascensos forzados das masas de recorrido oceá-
nico que inflúen na súa desestabilización (Martínez Cortizas et al., 1997, Martínez Corti-
zas & Pérez Alberti, 1999). Esta situación é a que se pode encontrar tanto no sector da  ría,
coa serra do Barbanza coma no da costa sur, ca serra da Groba e as estribacións do Arga-
llo. Esta configuración da costa de Galicia, con serras en torno aos 600 m moi próximas
ao litoral, presenta unha exposición particular aos frentes de recorrido oceánico e a dispo-
sición destas barreiras orográficas, fan que o factor altitudinal por sí so explique unha boa
parte das variacións espaciais observadas no reparto pluviométrico (Martínez Cortizas et
al., 1997; Martínez Cortizas & Pérez Alberti, 1999; Castillo Rodríguez et al., 1999). Os
climas fríos pleistocenos e de momentos holocenos non foron alleos a estes factores, o que
propiciaría o desenvolvemento dunha dinámica nival e periglaciar no litoral. A morfoxé-
nese periglaciar tivo unha impronta moi importante na costa galega, e a nival quedou plas-
mada naqueles sectores que contaban cunhas características físicas e topográficas
excepcionais (altitude en torno aos 500-600 m, abundancia de humidade procedente do
océano, topografía adecuada que facilitou a acumulación de neve,...). 

Nun "ambiente periglaciar" a morfoxénese está dirixida pola acción do xeo-des-
xeo. En altitude o límite superior do periglaciar coincide co das neves perpetuas. O
"ambiente nival" pola contra prodúcese no límite inferior das neves perpetuas. Os proce-
sos xerados baixo un ambiente nival e periglaciar reflicten a interrelación e coexistencia
de ámbolos dous ao longo do tempo. Baixo dinámicas distintas configuráronse pois depó-
sitos sedimentarios que se localizan a mesma altura e con facies semellantes, polo que se
complica a súa interpretación paleoclimática. Os procesos nivais e nivo fluviais están ben
definidos no sector da costa sur mentres que no tramo de ría dominan os de tipo perigla-
ciar.

- Formas e procesos nivais

Unha topografía e orientación adecuada, que facilitase a presencia de neve, unido
a fusión estival, controlaría a morfoxénese e os procesos nivais. A neve podía perdurar
durante a maior parte dos meses do ano, e na época estival, produciríase unha elevada dis-
poñibilidade hídrica súbita que sería capaz de mobilizar os materiais das ladeiras rapida-

Secuencia morfosedimentaria e dicusión paleoambiental



mente, xerándose procesos variados e intensos. En moitos casos os procesos nivais e peri-
glaciares tenden a entrecruzarse, polo que é moi difícil desligalos na paisaxe. A conse-
cuencia desta interrelación é a gran complexidade de facies sedimentarias resultantes.

- Formas de erosión: nichos de nivación

Na serra da Groba e nas estribacións do Argallo diferenciáronse de norte a sur as
cabeceiras do regato das Pías, río de Mougás, río de Vila de Suso, río de Vilar, regato de
Labandeira, regato do val da Aguieira, río Cova e o regato Soutiño, nas que se distinguen
formas semellantes a pequenos nichos. Estas formas de erosión están mellor delimitadas
nas estribacións da serra do Argallo que nas da Groba, quizáis debido a que a súa orienta-
ción E-O, e a súa maior proximidade ao océano, permitíu que os ventos e a húmidade se
canalizasen de forma máis directa e os procesos de nivación e xelifracción serían máis
intensos, polo que favorecerían a súa xénese. No sector da ría de Muros-Noia, estas for-
mas non se aprecian con claridade, a excepción do Monte Dordo, no que a parte alta da
vertente que mira ao litoral presenta unha forma de nicho incipiente

Estas formas poden denominarse nichos de nivación. Son macroformas de ero-
sión, que se localizan a medio camiño entre as formas glaciares e as nivais. A súa orixe
está en relación a acumulación de neve, en torno aos 500-600 m, cunha certa duración no
tempo, que orixinou socavacións no substrato. Adaptáronse a topografía previa e a súa
escavación víuse facilitada pola propia configuración do material e pola casi ausencia de
solo na parte alta da serra, que propiciou a súa exhumación. A alteración da rocha xunto
cunha ampla rede de fracturación e unhas condicións morfoxenéticas adecuadas permitíu
a alteración do material e a súa meterorización. O substrato e as formas previas do terreo
facilitaron e intensificaron a xénese dos nichos de nivación. A presencia semipermanente
de neveiros da lugar a depresións semicirculares aloxadas preferencialmente no escarpe
que separa a plataforma superior da inferior. Estas formas teñen unha especial importan-
cia en relación a acción nival pola xénese de formas asociadas (Serrano Cañadas & López
Martínez, 1998).

Según Válcarcel Díaz (1998) estas son formas de erosión vencelladas a presencia
de xeo máis ou menos móbil, pero nas que non parece existir a compoñente rotacional que
orixina a sobreescavación dos circos glaciares. Feito que o autor relaciona coa escasa
potencia do xeo nos neveiros. Ademáis tamén sinala que altitudinalmente están a un nivel
máis bixo que o marcado polos circos glaciares, polo que deben interpretarse coma unha
resposta máis inmediata ao descenso da Liña de Equilibrio Glaciar (ELA segundo as súas
iniciais en inglés) que o marcado pola formación dos circos. Os nichos necesitarían unha
menor acumulación de neve e durante un período menor de tempo, xa que son formas
moito máis simples que os circos. 

Estes nichos de nivación, seguindo a Ortigosa (1986), estarían a medio camiño
entre nichos de nivación de "barranco" e nichos de nivación "de fondo plano". Os nichos
localizados na serra da Groba englobaríanse no primeiro tipo mentres que os da serra do
Argallo no segundo. Os primeiros, adosados aos tramos altos da vertente e de forma cón-
cava, presentan unha pendente moi pronunciada e normalmente non aparecen formas de
acumulación preto da cabeceira. Estes son similares aos "nichos de nivación de cabecei-
ras fluviais" definidos polo autor antes citado. O segundo tipo está máis preto dos vales
que surcan as estribacións da serra do Argallo. Presenta un perfil transversal elíptico, con-
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figurado a partir de placas de xeo sobre a ladeira. É unha forma adosada a parede do val,
en forma de triángulo invertido, redondeada na parte inferior, de fondo plano e que pre-
senta unha maior excavación na parte distal, donde están limitadas por sectores de cir-
cunferencias enfrentados, de xeito que deixan no centro unha canle de desagüe. Están
orixinados sobre ladeiras con pendentes fortes e contínuas. Na súa parte inferior poden
aparecer depósitos asociados. 

- Formas de acumulación nival vencelladas a procesos de fusión e crioxénicos 
dominantes

Neste apartado analízasen aquelas formas relacionadas cos nichos e resultantes
dos procesos de fusión -nivo fluviais- e os procesos de tipo crioxénico dominante que se
desenvolveron nas vertentes e taludes. Hai unha convivencia entre os procesos fluvio-gla-
ciares e os periglaciares, polo que moitas veces é moi difícil diferenciar a xénese da forma
final. O tránsito entre un dominio e outro é a ampliación do dominio crioxénico. 

Os procesos de tipo nival son claros nas vertentes da serra da Groba e as estriba-
cións do Argallo, mentres que no sector de ría, tan so se diferenciaron nas vertentes do
Monte Dordo - depósito de Fonforrón-. No primeiro caso as vertentes están tapizadas por
material sedimentario dende o cume ata a liña de costa, e seguen unha secuencia morfo-
sedimentaria ben definida. Existen diferencias nítidas entre o tramo alto da vertente, o
medio e o baixo, do mesmo xeito que alí onde a topografía previa condicionou a sedi-
mentación. Estas variacións son moi intensas entre os depósitos que tapizan os fondos dos
vales, valgadas e os que se sitúan nas vertentes rectilíneas.

As formas máis importantes localizadas nos vales e recubrindo as vertentes son os
depósitos de tipo fluvio torrencial, orixinadas por procesos de tipo nivo fluvial. A neve
acumulada nos pequenos nichos de nivación sufriría procesos de fusión, relacionados cos
cambios estacionais ou a momentos interestadiais, o que provocaría movementos de flu-
xos de derrubios e movementos espasmódicos de material, que xeraron os recheos dos
vales e o recubrimento das vertentes. No transporte e deposición dos sedimentos a acción
da auga en estado líquido ten unha función principal, así coma o carácter torrencial da
mesma. A presencia de granoclasificacións negativas nos depósitos ligados aos vales, nos
que a parte superior está composta por material tamaño bloque, pode ser interpretada coma
acumulacións formadas baixo a presencia de augas de fusión cunha alta enerxía que indu-
ciron a arrastres violentos (Serrano Cañadas & Martínez de Pisón, 1994; Serrano Cañadas,
1996).

- Abanos / conos aluviais - facies fluvio-torrenciais -: recheos de vales

Según Gómez Villar (1996) os conos aluviais constitúen sistemas moi dinámicos
de almacenamento temporal de sedimentos, que reflicten moi ben as características das
cuncas de drenaxe. Un cono aluvial é o resultado dun aporte esporádico e a vez continua-
do - a escala temporal xeolóxica - de sedimentos nun ambiente de alta enerxía. As fortes
pendentes, a capacidade de concentración da escorrentía, a heterometría dos sedimentos,
a escasa cuberta vexetal e a intensidade ocasional das pendentes xúntanse para explicar a
acumulación brusca de depósitos á saída dun cauce confinado, donde a pérdida de pen-
dente e o ensanchamento do val disipan a enerxía das augas superficiais e favorecen a dis-
persión dos sedimentos de maneira bastante organizada. Segundo esta autora estas
formacións dependen tanto da torrencialidade coma da capacidade da cunca de producir
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volumes importantes de sedimentos, estando o tamaño do cono directamente condiciona-
do polo tamaño da cunca e polas características da área deposicional, localizándose alí
onde os vales tenden a ensancharse.

As serras da Groba e as estribacións do Argallo están surcadas por gran número
de regatos e ríos que as cortan casi transversalmente. Os situados na serra da Groba teñen
unha dirección NE-SO e os localizados nas estribacións da  serra de Argallo E-O. A forma
dos vales, de curto percorrido e de pendente pronunciada, condicionou o desenvolvemen-
to de formas ligadas a procesos de fusión que se xeraron na parte alta da serra, e por con-
seguinte ao desenvolvemento de depósitos de orixe nivo fluvial. Nos cambios estacionais
ou en períodos interestadiais sería cando se produciría a fusión da neve acumulada nos
nichos. Esta podería ser completa ou simplemente cinguirse ás partes máis distais. Os
resultados serían catastróficos a nivel xeomorfolóxico, entendendo por isto unha intensa
capacidade de erosión, transporte e sedimentación nas vertentes, debido a alta enerxía da
auga que provocaría correntes de circulación hipercrítica. A cantidade de material aporta-
do na parte alta por xelifracción acumularíase ben entre a neve ou na parte superficial. O
resultado da fusión da neve foi a formación de correntes de auga misturadas con material
de composición granulométrica heteroxénea, que se transportaba dende a parte alta da
vertente ata polo menos a actual liña de costa. É de supor que, o material mobilizaríase
máis lonxe dependendo do tamaño e da capacidade de arrastre e mobilidade do medio no
que se transporta, polo que é evidente que a composición granulométrica máis fina acada
un distanciamento maior da área fonte que a máis grosa. 

Os vales canalizarían a maior parte do material resultante dos procesos erosivo-
acumulativos. Este dependendo do caudal e da pendente do val acadaría unha maior ou
menor velocidade no seu arrastre o que producíu avalanchas de material. No seu move-
mento incorporaba paulatinamente material de orixe diversa ben procedente da desmante-
lación doutros depósitos, máis antigos, ou das vertentes, o que implicaba que chegado un
punto determinado a carga sólida en movemento sería superior a capacidade do propio val
para acollela e transportala. Cando esto sucedía o material comezaba a desbordarse e a
desparramarse polas ladeiras, uníndose co procedente doutros vales ou co da propia ver-
tente. A forma final presentada polo material depositado foi a dun cono ou abano aluvial,
que se asocia ás pequenas cuncas torrenciais. A parte central do abano está surcada por
unha canle de desagüe ou pequeno val, encaixada no seu propio material, que posible-
mente na parte máis distal iría migrando. 

Estas acumulacións teñen un carácter fluvio-torrencial, motivado pola fusión de
neve na parte alta da serra. O resultado é a acumulación de material dende a parte alta do
val ata a súa bocana, aumentando a potencia neste senso. Preto da cume a acumulación de
material solto de tamaño cantos e bloques é significativo. O poder do fluxo da auga é
importante na determinación destas acumulacións, tanto pola competencia, que está en
relación directa coa velocidade, coma pola capacidade de arrastre e movemento dun volu-
me determinado de material. A competencia da auga está directamente relacionada coa
capacidade de transporte, co caudal e ca pendente do val, factores que a predefinen, e que
no caso concreto que se traballa se pode falar de vales curtos, estreitos e de forte pendente.

O fondo dos vales está tapizado por material, dende a parte alta da ladeira ata a
liña de costa, polo que os ríos e regatos encáixanse no material, sobre todo a partir da rup-
tura de pendente entre as ladeiras e o comezo da superficie plana. O maior espesor dos
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depósitos acádase no fondo dos vales e na súa bocana. Cando dous vales están moi preto,
os materiais que os tapizan poden chegar a unirse por coalescencia, entrecruzándose os
bordes de cada un deles, e polo tanto producíndose a unión de dous abanos ou máis. A con-
secuencia é a formación de estructuras sedimentarias complexas. Actualmente, a canle de
desagüe interna do val segue sendo moi activa, e o poder erosivo dos ríos e regatos, liga-
do ás épocas de fortes choivas, queda patente. Como consecuencia prodúcese un progre-
sivo desmantelamento dos laterais do depósito e a incorporación de material groso ás prais
de cantos, situadas ao pé dos depósitos. Estas formas que rechean os vales están compos-
tas granulométricamente por material groso, con formas predominantemente redondeadas
e subredondeadas, con distinto grao de alteración e con gran aporte de granitos, cuarcitas
e rochas metamórficas (micaxistos), aínda que a petroloxía tamén pode ser moi variada. 

A distribución dos sedimentos nos abanos aluviais varía en relación a zona proxi-
mal e a distal. Na proximal localízanse as coladas de pedras ou "debris flow" , aínda que
estas tamén poden acadar a zona media e chegar ata a máis distal. Na media dominan os
depósitos de tipo transicional, cercanos aos fluviais, e na distal os depósitos de derrubios
afectados por fluxos: canalizados e laminares . Estes están compostos por material groso,
que posiblemente no ápice do abano tenderían a unha pobre clasificación e a un maior
aumento dos aportes finos; son maioritariamente depósitos de fluxo de fluidos en masa,
que en moitos casos están interestratificados; tamén hai bos exemplos de unidades estra-
tificadas e lenticulares masivas e raramente aparecen depósitos con estratificacións cruza-
das claras. En xeral os materiais presentan unha granoclasificación ben definida,
orientación, buzamento e imbricación. O material fino non é significativo, aínda que
poden aparecer pequenos aportes, de pouco espesor, entre os bloques e cantos. Este mate-
rial soe presentar unha cor negruzca ou marrón oscura relacionada co maior ou menor con-
tido en materia orgánica. 

O tamaño da fábrica está formado por bloques, cantos e gravas. O material fino
non é importante, e pode aparecer entre os cantos unha matriz fina rica ou non en materia
orgánica. A disposición dos materiais non sempre é caótica. Están ordenados, orientados,
imbricados e granoclasificados. Esta última característica está relacionada coa variación
no tamaño dos aportes según a capacidade de arrastre das augas torrenciais. Os depósitos
en sentido vertical mostran unha secuenciación sedimentaria, mentres que en sentido hori-
zontal, cando a sedimentación se alonxa do val, as facies cambian rapidamente desapare-
cendo a compoñente granulométrica grosa coma a principal e aparecendo a mistura con
outras facies características. A forma do material está ben definida, os clastos de granito,
aplita e cuarcita están moi redondeados e algúns tenden ao aplanamento. O grao de alte -
ración é variable, xa que se misturan materiais frescos con outros que presentan rasgos de
alteración. A potencia que acadan é variable como xa se víu, a maior está na parte central
do val, preto da actual liña de costa. As potencias varían de 8 m ata 10-11-12 m. Estes
depósitos con características fluviais, tenden a sufrir variacións nos bordes do val princi-
pal, coma se poden ver nas descriptivas realizadas no capítulo 3 para os depósitos de San-
xián-Portocelo ligados tanto ao val do río Soutiño coma ao do río Cova. En xeral, presenta
unha asociación de facies homoxénea, na que as diferencias veñen dadas polo tamaño do
material depositado.   

As variacións verticais no tamaño dos materiais, hai que relacionalo cunha maior
potencia de arrastre das augas e polo tanto cunha actividade fluvial máis intensa e un
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carácter de torrencialidae acentuado, e a diminución do tamaño cun ambiente fluvial máis
tranquilo. Esta variabilidade no tamaño dos aportes vese no fronte dos depósitos e lonxi-
tudinalmente ao val.  

Na liña de costa os depósitos funcionan coma cantís activos, que cunha potencia
variable de  10, 12 e 14 m están cortados verticalmente. É normal que acaden unha maior
amplitude vertical nos fondos dos portos que nos tramos de costa rectilínea. Pero, en xeral
a forma resultante da acumulación nos vales estivo controlada pola configuración previa
destes: lonxitude, pendente, grao de encaixamento, tipo de material e grao de fracturación,
presencia ou non de solo nas vertentes, etc. Exemplos de conos aluviais poden verse no
Porto de Senín, na desembocadura do río de Vila de Suso, na cala de Redondeliño-Redon-
delo, ligado ao regato do val de Aguieira; en Sanxían, na desembocadura do río Cova; na
desembocadura do regato Soutiño e na cala de Amiadelo.  

Estas acumulacións fosilizan os vales e preto da superficie plana presentan unha
forma en superficie aplanada. Na paisaxe forman un triangulo, no que a parte máis estrei-
ta está preto dos nichos e a máis ampla ten a base na actual liña de costa. Dende a parte
alta da laderia ata a costa van acadando unha maior potencia. Teñen unha pendente forte
na parte alta, suave a media ladeira e casi inapreciable ou nula no contacto ca superficie
plana e co litoral. A forma que presentan é similar a dun cono ou abano aluvial  trunca-
do, que rechean os fondos dos vales e os regularizan.

- Coladas de pedras (debris flow)

O termo "debris flow" define un proceso xeomorfolóxico de transporte, así coma
as súas consecuencias no relevo, sendo a súa peculariedade que os sedimentos, ao mistu-
rarse cunha certa cantidade de auga, adquiren capacidade de fluxo (Blikra & Nemec,
1998). Unha corrente de auga ao cargarse excesivamente de sedimento, pode convertirse
nun debris flow ou pola contra, unha masa sedimentaria, ao asimilar a suficiente cantida-
de de auga, pode comezar a fluir. Este segundo caso é típico de ladeiras con sedimentos
non consolidados, onde non existen canais previos, hai unha pendente considerable e ape-
nas hai vexetación. Pode distinguirse polo tanto, entre os debris "canalizados" e os "non
canalizados". Para que se forme un debris flow sobre unha ladeira é necesario que estas
teñan unha acusada pendente e que o substrato presente unhas condicións adecuadas para
a retención de auga, de xeito que a presión hidrostática da auga retida no interior do sedi-
mento supere o umbral de cohesión entre os fragmentos e logre desestabilizar toda a masa
(Johnson & Sitar, 1989). O aporte de auga pode proceder da fusión glaciar ou nival, des-
vío dunha corrente de auga, etc. Cada ladeira según a topografía, pendente, cuberta vexe-
tal e cohesión entre os sedimentos ten un umbral de resistencia que se supera cunha
determinada cantidade de auga aportada (Caine, 1976).

En xeral, nos sectores de estudio estas formas vincúlanse a un proceso moi pun-
tual e de reducidas dimensións. Quizáis a súa aparición se deba a rupturas en zonas de per-
mafrost esporádico e forte pendente ou a fusións bruscas que implicaron a saturación do
material e o fluxo, en relación a unha litoloxía ou material favorable que facilitou a súa
mobilización en masa. O mellor exemplo atopase no depósito de Fonforrón, ao pé do
Monte Dordo, na ría de Muros-Noia, e de forma menos clara no depósito de Caamaño, no
extremo norte, no límite entre os dous niveis periglaciares. 
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Os debris flow do depósito de Fonforrón están situados sobre o nivel orgánico, e
a canle ten unhas dimensións aproximadas de 2 m de alto e entre 1'5 e 2 de ancho. As
características sedimentolóxicas varían de muro a teito. Na base, a granulometría predo-
minante é de tamaño grava, na parte media pasa de gravas a cantos e na parte superior hai
algúns bloques. Dominan os materiais de tamaño groso, aínda que tamén entre os cantos
aparece unha matriz areosa, que cara ao centro da canle tende a desaparecer. En xeral, o
material está pouco desgastado, e semella que na parte superior os bordes mostran un grao
maior de retraballamento. Pola súa disposición, parece que estiveron afectados por un
fluxo cun réxime turbulento, o que propiciaría unha mistura variada tanto en natureza
coma en granulometría. Para acadar esa turbulencia a cantidade de auga existente tivo que
ser moi importante. Debido ao carácter viscoso e masivo destas formas, non teñen capa-
cidade para remodelar os clastos, pero si transportan materiais fáciles de fragmentar, o
fluxo tende a fracturar os bloques, aumentando o índice de angulosidade. 

A orientación dos bloques sería oblícua ao fluxo, os centrais casi paralelos e os do
sector máis distal do fronte están oblícuos e perpendiculares ao fluxo, característico de
fluxos viscosos, cun mobemento laminar ou lixeiramente turbulento (Blikra & Nemec,
1998; Blikra & Selvik, 1998). A inclinación dos bloques é bastante homoxénea, tendendo
a presentar unha inclinación semellante a pendente da ladeira. Os situados no sector cen-
tral tenden a horizontalidade e os do sector distal a verticalidade.

- Fluxo de derrubios -solifluxión laminar -, correntes de bloques, paleocanles 
"cut and fill": recubrimento e regularización das vertents.

Nas ladeiras da Serra da Groba e do Argallo, non vinculadas aos vales, localizá-
ronse materiais sedimentarios dende o cume ata a liña de costa. Estas ladeiras teñen unha
pendente considerable e oriéntanse de forma paralela a liña de costa. Os depósitos resul-
tantes son o producto da interacción de procesos de tipo nival -fusión- e periglaciar. A
xénese destas formas está ligada a existencia de neve na parte alta das vertentes, e os pro-
cesos de fusión asociados darían lugar a avalanchas de material groso, que procedería dos
aportes das vertentes circundantes. Estas acumulacións daríanse na  parte alta da vertente,
pero fóra da actuación nival os procesos periglaciares tamén estarían activos, polo que os
aportes pola acción do xeo-desxeo serían moi importantes. Coa fusión da neve xeraríase
unha forte avalancha de material e auga nas vertentes, que ao seu paso iría incorporando
materiais doutros depósitos, explicable polo diferente grao de alteración que presentan. A
topografía rectilínea da vertente propicia unha sedimentación lineal moi clara en sentido
horizontal. As variacións no tamaño das facies grosas,  relaciónanse coa capacidade de
arrastre e polo tanto coa amplitude de fusión. Os cambios estacionais xerarían unha fusión
parcial dos neveiros polo que só serían as partes distais as que se verían afectadas, men-
tres que o paso dun estadial a un interestadial quizáis provocaría na paisaxe unha respos-
ta máis clara, cunha fusión total que provocaría o aporte de fortes avalanchas de auga e
material con carácter torrencial. No primeiro caso os niveis están compostos por material
de tamaño canto e grava, principalmente e con potencias entre 50 e 100 cm., mentres que
no segundo os aportes son de bloques, cantos e gravas, cunha potencia que chega a 250
cm. Estas facies intercálanse con material fino cun contido en materia orgánica variable.

Estes depósitos fosilizan as ladeiras, e xeran fomas suaves a partir do tramo
medio, xa que na parte alta, cunha maior pendente, orixinan unha capa sedimentaria con
moi pouca potencia, quedando reducida nalgúns tramos ao esparcimento de cantos e blo-
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ques soltos sobre o substrato rochoso. Esta inestabilidade fai que os depósitos perdan
potencia na parte alta, e a ganen na media e baixa ladeira. Están adosados á vertente e for-
man taludes recubertos por sedimentos de orixe nival e periglaciar. Trátanse en xeral de
aportes ou fluxos de derrubios -solifluxión laminar-, compostos pola intercalación de
material groso e fino, que responden a unha sedimentación controlada pola variabilidade
climática. Nos momentos de maior estabilidade produciríase na ladeira aportes de finos
con certo contido en materia orgánica, e cando a neve acumulada nos cumes se fundía,
dominaban os aportes de material groso. O resultado é de  depósitos estratificados granu-
lometricamente e con granoclasificación, que ganan en potencia a medida que se achegan
a liña de costa. Están estratificados linealmente, orientados e imbricados. No seu conxun-
to, teñen na parte alta un espesor de 2-3 m de potencia vista, na ruptura de pendente entre
5-7 m, e a partir do inicio da superficie plana chegan a acadar os 10-12-14 m nos portos.
A forma que presentan é a dun amplo manto que tapiza e fosiliza as ladeiras e que vai
ganando espesor a medida que se achega ao litoral. A granulometría dominante dos apor-
tes grosos son os bloques e cantos, con formas redondeadas e subredondeadas, que poden
intercalarse con material fino ou dominar simplemente o material groso. Os aportes de
material fino soen ser ricos en materia orgánica, e en moitos casos aparecen entre os apor-
tes grosos bloques de material fino con estructuras sedimentarias e rasgos edáficos ben
conservados. Cando a vertente está moi cerca, os materiais dominantes son os compostos
por material groso, e os finos tenden a desaparecer. Cando entre a vertente e a actual liña
de costa o nexo de unión e a superficie plana, con maior ou menor anchura, o material
depositado é predominantemente fino, formándose depósitos ricos en materia orgánica de
4-5 m de espesor misturados con gravas. A forma resultante no litoral é máis suave e a liña
de costa non é tan abrupta, xa que estes cantís perden moita altura en relación aos com-
postos por material groso. A paleoforma e a distancia da área fonte, condicionou a evolu-
ción dos depósitos, e polo tanto a forma final acadada na paisaxe.

Existen bos exemplos en todo este sector, sendo os de O Muíño, Oia e Sanxián-
Portocelo os máis significativos. Os materiais que compoñen estas facies son granitos,
cuarcitas e cuarzo. As facies formadas por material groso teñen un tamaño heteroxeneo,
no que dominan os bloques e cantos. A forma dos bloques é predominantemente redon-
deada e facetada, a dos cantos e gravas redondeada e subredondeada e algunhas conser-
van a forma angulosa. O material disponse ordenadamente, está orientado e moitos clastos
imbricados. O grao de alteración é variado, misturándose material fresco con outro alte-
rado, con rasgos de oxidación-redución. A potencia desta facies varía de 50 cm a 200 cm.
As maiores acádanse nos aportes de material groso, sobre todo bloques e cantos.

Nas vertentes rectilíneas da Serra da Groba e do Argallo, a acumulación de derru-
bios por gravidade, asistidos e por fluxo poderían relacionarse co sistema de "parede-talu -
de de acumulación". Estas acumulacións cubren as vertentes en forma dun gran manto.. A
presencia de neve, auga de fusión, choivas torrenciais, xeo intersticial, ciclos de xeo-des-
xeo e a mesma gravidade, unidos a procesos de transferencia, polos que os derrubios son
transportados ao talude mediante caídas gravitacionais, rodamentos, deslizamentos, fluxos
de derrubios ou avalanchas que fan que se orixinen sistemas de "parede-talude de acumu-
lación" que Kotarba (1988) clasifica en sete tipos, e distingue diferentes tendencias na súa
evolución, que son o resultado dos procesos que actúan sobre os taludes de derrubios rela-
cionados con paredes rochosas. Estas acumulacións mostran unha evolución diferenciada
dependendo da pendente, tipo de material, grao de fracturación, tipo de forma previa a
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sedimentación, etc., e según predominen unha ou outra a evolución da acumulación sedi-
mentaria pode estar incluida nun ou noutro tipo dos propostos polo autor.

Estes depósitos adosados á vertente son un contínuo dende Cabo Silleiro ata A
Garda, quedando cortados polos depósitos ligados aos vales. Son significativos, pola
potencia que acadan, o da Ermida, Pta.Centinela- Pedra Rubia, Barcelos, Mougás, Os
Loureiros, Porto Canela, Vilar, Ribasaltas, Oia, Cala Redondeliño, O Forno, Sanxían-Por-
tocelo e Fedorento. 

Tamén se poden diferenciar formas asociadas a antigas valgadas -correntes de
bloques- e a pequenos vales -paleocanles-, que surcan as vertentes rectilíneas. O resulta-
do é a aparición de depósitos característiscos. 

As antigas valgadas están tapizadas por material sedimentario con potencias
variables de 8-10 m, que xeran vertentes perfectamente regularizadas. A apertura dalgun-
ha delas para a utilización coma canteira fixo posible ver o depósito de Sanxián-Portoce-
lo. As características deste, a nivel edáfico e sedimentolóxico, reflicten claras diferencias
cos situados nas vertentes e no litoral. Están compostas por acumulacións de bloques hete-
rométricos empastados nunha matriz de finos, que posiblemente se saturaría e ocasionaría
un desprazamento masivo canalizado pola ladeira, quedando retido na valgada. A cor do
depósito, a gran abundancia de material alterado e a intercalación de paleosolos cerca da
superficie en forma dun gran lentellón, fai que se pense nunha formación anterior as
demáis localizadas nas vertentes e na liña de costa. A súa conservación pode vincularse a
propia configuración do terreo que actuaría de protección cara a erosión.

Os paleocanles están retraballados sobre material fino, normalmente rico en mate-
ria orgánica, e posteriormente recheos de material groso. Soen corresponderse co primei-
ro nivel coluvial, aínda que tamén poden aparecer labrados sobre o segundo. A aparición
destas pequenas paleoformas traballadas sobre os sedimentos finos relaciónase coa cana-
lización do material debido a presencia de pequenas canles. A forma que acadan no litoral
é moi similar á da vertente, a única diferencia é que mostran moitas variacións sedimen-
tarias a nivel horizontal, e poden chegar a erosionar por completo o nivel orgánico basal,
polo que o límite inferior é claramente erosivo. Os procesos que as xeran son de tipo nivo-
fluvial, ligados a fusión da neve e a fluxos rápidos e concentrados, que non chegan a ser
turbulentos. Están compostos fundamentalmente por material groso -gravas, cantos e blo-
ques- que poden aparecer envoltos nunha matriz areosa. O material está redondedado e
subredondeado, orientado, imbricado e presenta distinto grao de alteración. Normalmente
a matriz fina procede da mistura co nivel orgánico sobre o que se instala. O tamaño des-
tes paleocanles é variable, podendo chegar a ter unha potencia de dous metros de alto e
ancho. Poden ter unha forma en U ou V con bordes simétricos ou asimétricos. Estas can-
les chegan a superpoñerse en sentido vertical e tamén mostran rasgos de migración late-
ral. Dentro dun paleocanle poden aparecer paquetes de material fino orgánico ou
inorgánico, que posiblemente foron arrastrados en masa. Estas formas  localízanse preto
dos vales principais, migrando cara ao norte ou ao sur deles de forma inestable. Cerca da
bocana o número de paleocanles aumenta e ao alonxarse desta a forma en U tende a con-
vertirse en lineal. Entre Cabo Silleiro e A Garda os exemplos son innumerables, pero qui-
záis son os depósitos de O Muíño, Oia Sur e os de Portocelo-Sanxían os máis
significativos. 
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- Formas e procesos periglaciares

- Formas de acumulación ligadas a parte alta da vertente: campos de bloques 
de cume, coladas de bloques de ladeira ou pequenas morrenas de neveiro

A parte alta das estribacións do Barbanza, serra da Groba e do Argallo presenta
unha topografía plana, tapizada por pequenos alveolos de alteración granítica, que están
cubertos por turbeiras e brañas, e limitados entre sí por resaltes rochosos graníticos. Nes-
tes recháns, preto dos bordes e posiblemente en relación coas pequenas cristas rochosas,
aparecen bloques e cantos de granito con bordes retocados e sen existir apenas unión entre
eles. Estas acumulacións son menos frecuentes e pouco significativas nas estribacións do
Barbanza e moi evidentes no sector da Groba e Argallo. Sitúanse moi preto do cume ou
na parte alta das ladeiras, cunha disposición en forma de media lúa, e bordes externos moi
abertos, ocupando unha extensión de poucos metros. 

Estas acumulacións xeraríanse debido a presencia de resaltes graníticos nas cris-
tas da serra e preto dos alveolos, os que serían afectados por procesos de xelifracción
intensos e continuados no tempo e espacio, que dende o Pleistoceno final darían lugar a
importantes aportes ás ladeiras. As formas graníticas máis significativas que dominan nas
cristas son os tors e os castelos. Este material, está surcado por unha ampla rede de dia-
clasas horizontais e verticais, que baixo condicións frías activaría unha intensa meteoriza-
ción mecánica, inducida por unha forte crioclastia, e a consecuente caída de bloques, que
por gravidade e quizáis pola existencia de neve entre eles, se irían movendo e se acumu-
larían preto dos alveolos, nos recháns e ao pé da ladeira. Os procesos de orixe frío serían
os que axilizarían a xénese destas formas acumulativas compostas por grandes bloques e
cantos con aristas suaves situadas moi preto do cume. Hai por tanto acumulación de mate-
rial en superficies casi planas e acumulacións de bloques e cantos na parte alta do val e na
parte inferior dos nichos, situados nas vertentes laterais que miran ao val principal. Un bo
exemplo de acumulación de cume pode verse preto da cabeceira do regato das Pías, en O
Peito, aproximadamente a 400 m, e de ladeira no val do río Cova e no do río Soutiño. Os
materiais están imbricadas, os situados na parte basal presentan bordes retocados e os da
parte superior son máis angulosos. Estas formacións según a súa ubicación poderían
englobarse dentro dos denominados campos de bloques de cume, coladas de bloques de
ladeira ou en pequenas morrenas de neveiro (Dionne, 1978) . As situadas na cume sería
pequenos campos de bloques e os das ladeiras estarían a camiño entre morrenas de nevei-
ro e coladas de bloques. 

Para Dionne (1978) o termo colada de bloques, inclúe depósitos de natureza varia-
da e de orixe diversa polo que a esta formación non se lle debe asignar un significado mor-
foxenético e si morfosedimentolóxico. Os campos de bloques de orixe periglaciar teñen a
súa orixe na xelifracción e a súa concentración atribúese a procesos de xelifluxión, nos que
a ausencia de matriz fina está ligada ao lavado e aos efectos da removilización polo xeo
intersticial (Dionne, 1978;Tricart, 1981).

As morrenas de neveiro, son tamén acumulacións de bloques de tamaño hetero-
xéneo, que se dispoñen aos pés de vertentes sometidas a ambientes periglaciares. A for-
mación destes materiais pode relacionarse coa existencia dun talude nival xeado sobre o
que se deslizarían os xelifractos, acumulándose na base e formando un arco illado cando
a neve se funde, ou pola contra coa existencia dunha vertente xeada na que os xelifractos
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se integran no talude nival e progresan ladeira abaixo por xelifluxión e por fluxo nunha
matriz transformada en xeo (Blikra & Nemec, 1998). 

Según Valcárcel Díaz (1998) a aceptación dunha hipótese ou doutra implica unha
interpretación paleoambiental diferente. No primeiro caso necesitaríase a existencia de
neveiros permanentes ao pé das paredes afectadas por xelifracción, e si se acepta a segun-
da estaríase no límite entre o modelado nival e o periglaciar. Neste sector, a confluencia
de procesos nivais e periglaciares parece quedar moi patente, e debido a modificación que
presentan estas formas, deberíanse aceptar coma válidos os dous plantexamentos.

- Manto sedimentario adosado ás vertentes: Facies xelifluidais e solifluidais: 
"Head", lóbulos de xelifluxión, solifluxión laminar, bloques aradores. 

En xeral, naqueles sectores onde os procesos nivais non dominaron comezaron a
xerarse depósitos baixo unha dinámica periglaciar. O condicionante climático controlado
por un frío máis ou menos intenso e pola maior ou menor abundancia de auga, xunto co
factor  litolóxico e coa topografía previa, son variables que poderían explicar a acumula-
ción de fomacións sedimentarias diferenciadas nun mesmo momento. O resultado xeral é
a regularización de vertentes nas que se diferencian distintos tipos de depósitos, nos que
os procesos de xelifluxión e solifluxión quedan ben definidos.

- "Head" en inglés, convois à blocs ou formations limoneauses a blocs en francés.
En castelán poderíanse denominar formacións de tipo xelifluidal con bloques e areas aso-
ciadas. Van Vliet-Lanoë & Valadas (1983) sinalan que é unha das principais formacións
desenvolvidas en vertentes labradas en rochas ígneas dos macizos antigos nas latitudes
medias. Trátase dunha formación na que se intercalan aportes de finos con outros de gro-
sos, con potencias variables e cunha sucesión granulométrica evidente. Os finos están
compostos por areas principalmente, pero tamén se poden intercalar limos e arxilas. Entre
os aportes de grosos, os cantos son os predominantes, pero tamén son importantes os blo-
ques e gravas. Poden presentar material fino intersticial ou carecer de matriz. A disposi-
ción do material soe estar ordenada e en moitos casos paralela a vertente. O grao de
retraballamento do material é variable, característica que hai que estudiala particularnen-
te en cada depósito. A todo o conxunto, niveis intercalados de finos e grosos, e o que se
denomina "head". Normalmente neste tipo de aportes os finos presentan unha estratifica-
ción máis definida que os aportes de material groso. 

No sector da ría de Muros-Noia estas acumulacións son constantes, observándo-
se este tipo de facies nos bordes dos depósitos e desaparecendo na parte central. A poten-
cia  que acadan é variable, entre 4-8 m, e normalmente os aportes finos teñen unha cor
marrón clara, con contido variable en materia orgánica, perfectamente identificable. Nos
depósitos localizados na costa sur os exemplos tamén son significativos, e pódese citar
coma un bo exemplo o depósito situado en Barcelos (O Muíño). Estas formacións so se
diferencian nos bordes dos depósitos, polo que se entende que mentres nos laterais se pro-
ducía esta sedimentación, baixo as mesmas condicións ambientais, na parte central os
resultados foron ben diferentes.  

Hai varias hipóteses sobre a formación dos head, pero a opinión máis estendida e
que os cambios deposicionais, e polo tanto a discontinuidade marcada entre os aportes de
finos e os grosos, responden a procesos diferentes, que se traducen en dinámicas diferen-
tes e sucesivas. Coudé Gaussen (1981) tamén apunta a posibilidade dunha dinámica pare-
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lla nalgúns casos concretos, mentres que Van Vliet-Lanoë & Valadas (1983) sinalan que a
relación entre a dinámica e a interpretación paleoambiental neste tipo de depósitos, dedu-
cida a partir do estudio microestructural, indican que as duas formacións necesitan para
explicar a súa deposición da presencia de xeo estacional profundo e en moitos casos dun
auténtico permafrost. Para estes autores estas formacións son anacrónicas, e poden utili-
zarse coma indicadores paleoclimáticos: as areas traducirían a existencia de xeo estacioanl
profundo e cun grao de humidade importante, e os aportes de grosos, probablemente a
existencia dun permafrost desenvolvido nun ambiente frío e seco.  

- Lóbulos de xelifluxión  e solifluxión laminar. Trátanse de acumulacións de mate-
riais heterométricos, nos que dominan os finos. Normalmente localízanse na parte alta da
ladeira, alí onde esta acada unha maior pendente. Na ruptura de pendente, estas forma-
cións enlazan coa solifluxión laminar e cos mantos solifluidais, e poden asociarse a for-
mas menores coma son os bloques aradores. O movemento do material sería diferencial
debido a unha velocidade do fluxo considerable. 

Este tipo de acumulacións poden diferenciarse con máis facilidade nas vertentes
da Serra da Groba e do Argallo. Nas vertentes rectilíneas dende a parte alta ata a liña de
costa sucédense aportes sedimentarios, que nalgúns casos quedan limitados a parte alta e
media da ladeira, sen enlazar cos depósitos situados aos pés das ladeiras.

- Bloques aradores (ploughing blocs) . Pódese falar da existencia de bloques ara-
dores nalgúns depósitos localizados na ría de Muros-Noia, como é o de Caamaño, pero
tamén no sector da costa sur, son innumerables os bloques de gran tamaño, que se sitúan
sobre material fino. Estes aportes soen estar situados na base do depósito, relacionándoos
co primeiro nivel coluvial. Sobre o manto solifluidal, preto da vertente e a calquera altitu-
de, os bloques ben caerían e se desprazarían sobre o manto de solifluxión, xeralmente rico
en finos e moi saturado, ou pola contra practicamente non sufrirían desprazamento, xa que
permanecerían moi preto da vertente da que procedían. Trátanse de bloques de ata un
metro no seu eixe maior, orientados en dirección a máxima pendente. A acción conxunta
de crio-reptación, xelifluxión e solifluxión son os que producen estas acumulacións (Van-
Vliet Lanoë, 1987; Serrano Cañadas & López Martínez,1998; Blikra & Selvik, 1998). 
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Táboa 5.3. Relación entre forma e procesos "coluviais" nos vales e nas vertentes dende o cume ata
o litoral no sector da ría de Muros-Noia.

Táboa 5.4. Relación entre forma e proceso "coluviais" nos vales e nas vertentes dende o cume ata
o litoral no sector Cabo Silleiro- A Garda
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5.3.1.2. Dinámica edáfica. Tipos de depósitos: Medio sedimentario 

Os exemplos de paleosolos ricos en materia orgáncia son unha constante en ámbo-
los dous sectores. Entre os niveis coluviais intercálanse solos de cor negra, compostos
principalmente por areas, limos e en menor medida arxilas, nos que os carbóns soen ser
moi abundantes. Os exemplos máis significativos teñen intercalados gravas dispostas en
liñas ou pequenos lentellóns. As potencias son variables e mostran rasgos edáficos ben
definidos. Estas facies é moi contínua en ámbolos dous sectores, e desaparece alí onde foi
erosionada e truncada por un nivel coluvial formado por material groso. Aparece algún
resto illado fosilizando bloques e cantos que se sitúan sobre a plataforma e nas gretas do
rochedo. A súa disposición e localización nos depósitos reflicten unhas condicións de for-
mación similares e coetáneas a todos eles. A intercalación destes solos entre os niveis colu-
viais aporta un dato importante sobre as condicións nas que se formaron, e os cambios tan
importantes que se deron na paisaxe, pasando de niveis inorgánicos compostos por blo-
ques e cantos a outros ricos en materia orgánica, onde os finos son os aportes máis impor-
tantes. Estes solos, no seu conxunto e sobre todo dependendo da súa ubicación no perfil,
non presentan a mesma cor, textura, estructuras sedimentarias, contido en materia orgáni-
ca, potencia, etc, o que lles confire individualmente unha serie de características edáficas
particulares. Normalmente os paleosolos basais de tódolos depósitos presentan rasgos
similares, diferenciables dos solos máis superficiais, que entre eles tamén manteñen evi-
dencias dunha evolución similar.

Os solos aportan un dato clave para a reconstrucción paleoambiental, debido a
posibilidade que existe de datalos, o que permite o enmarque cronolóxico dos depósitos,
polo menos nun contexto temporal limitado por ditas datacións. Polo tanto, a interpreta-
ción final da evolución da paleoxeografía do litoral galego, non so se levará a cabo polas
evidencias de paleoformas litorais como son os paleocantís ou plataformas litorais, senón
que, principalmente polas datacións radiocarbónicas obtidas a partir dos paleosolos, polo
que o seu enmarque no contexto do Pleistoceno será moito máis fácil de realizar. Esta
información vese completada e moitas veces corroborada ca análise micromorfolóxica dos
solos. A recollida de mostras dos niveis orgánicos e a súa preparación para a realización
de lámina delgada, permite facer un estudio de detalle das características micromorfoló-
xicas destes niveis. Os resultados obtidos compáranse con outros levados a cabo en solos
actuais similares. Van Vliet-Lanoë (1987,1990a) adica unha parte importante da súa inves-
tigación a analizar distintos paleosolos localizados na costa e áreas próximas da Bretaña.
A análise detallada da lámina delgada, permítelle extrapolar as características edáficas
máis salientables que presentan os solos. Segundo a autora os paleosolos evolucionarían
baixo unhas condicións frías nas que o aporte de maior ou menor humidade é a caracte-
rística máis importante para o seu desenvolvemento. O achegamento a un maior coñece-
mento das condicións ambientais nas que se formaron e evolucionaron, realizao mediante
a análise de solos actuais desenvolvidos en climas fríos. Coa comparación consegue reflic-
tir moitas similitudes evolutivas e logra identificar os procesos máis importantes que afec-
taron aos paleosolos, así coma definir as condicións paleoclimáticas baixo as que
evolucionaron.

- Paleosolos. Policiclismo, rasgos de discontinuidade e solos cumúlicos tipo Ranker.

Os solos, de cor negra, intercalados entre os niveis coluviais nos depóstios estu-
diados reciben o nome de paleosolos. Enténdese por este termo aqueles solos que se for-
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maron en épocas pasadas, e baixo condicións xenéticas diferentes as actuais, e que os pro-
cesos de xeodinámica externa conservaron, debido a que foron fosilizados. Estas caracte-
rísticas fai que se definan coma polixenéticos. Cando se produce a súa fosilización ou
enterramento, ten lugar unha relentización ou paralización dos procesos edafoxenéticos
desenvolvidas cando ocupaban a superficie antiga. As súas propiedades e morfoloxía res-
ponderán ao conxunto de factores ambientais dominantes mentres ocuparon a superficie
do terreo (Martínez Cortizas & Moares Domínguez, 1995). Moitos destes solos, aínda que
permanezan en superficie e estén sendo remodelados, conservan caracteres do seu estado
anterior.

O material que fosiliza o paleosolo, cofigurará a nova superficie, polo que come-
zará de novo un proceso edáfico e polo tanto, un novo ciclo edafoxenético, que co tempo
se diferenciará para dar lugar a un solo con horizontes ben definidos, facendo que no per-
fil se recoñeza un ciclo superficial, máis novo, e un ciclo profundo máis antigo, o paleo-
solo, polo que se define o perfil coma policíclico (Martínez Cortizas & Moares
Domínguez, 1995). 

O policiclismo é unha característica de tódolos depósitos litorais estudiados. En
cada un deles o número de ciclos e de horizontes que presentan é variable. Un exemplo de
perfil policíclico é o depósito de Caamaño (Costa Casais et al., 1994), que mostra seis
ciclos de formación de solo: 1A, 2B, 2C, 2Cg, 3C, 4A, 4Ag1, 4Ag2,  4C, 5C, 6A, 6C. 

Estes depósitos mostran claros rasgos de discontinuidade. Os niveis orgánicos
presentan límites erosivos, que se evidencia pola existencia de liñas de gravas ou pola
existencia dun coluvio formado por bloques e cantos que practicamente erosionan todo o
nivel orgánico. Un bo exemplo pódese ver nos paleosolos do sector sur, nos que aparecen
paleocanles labrados sobre o nivel orgánico, que son posteriormente fosilizados por can-
tos e bloques redondeados. Nun mesmo perfil aparecen distintos niveis coluviais que
xeran un truncamento erosivo de cada un dos ciclos edáficos, o que evidencia momentos
de inestabilidade na paisaxe, e polo tanto distintas fases de formación e evolución.

Nos depósios traballados diferénciase de forma bastante contínua dous paleoso-
los, enterrados por niveis coluvias, dos que se obtiveron datacións radiocarbónicas, e un
nivel superficial, que pode chegar a acadar ata unha potencia de 2 m, como no caso de
Caamaño, e do que tamén se obtiveron datacións radiocarbónicas. Trátase xeralmente de
solos de tipo cumúlico -"coluvial"- , en xeral ricos en materia orgánica, nos que se inter-
calan gravas dispostas en lentellóns ou localizadas nos límites entre horizontes. Estes
solos de acumulación, denomínanse ás veces “ránker”, debido a que os materiais alócto-
nos foron moi importantes na súa configuración. Carballas et al. (1983a) sinalan que o
maior ou menor espesor deste tipo de solos, estaría controlado polas condicións topográ-
ficas locais de erosión/deposición. Estes solos están pouco evolucionados, soen ter un per-
fil A C, son pobres en catións e desenvólvense principalmente en climas fríos e sobre
rochas ácidas.

Os paleosolos presenta unhas características evolutivas edáficas específicas. A
relación C/N nos horizontes A tende a aumentar coa profundidade, o que seguindo a Car-
ballas et al. (1983b) reflicte o seu carácter coluvial. A conservación da materia orgánica e
a súa escasa evolución débese a relentización do proceso de mineralización, quizáis acu-
sada polas condicións específicas da área de formación e deposición, sobre todo a eleva-
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da humidade, que influiría na diminución da actividade microbiolóxica (Martínez Corit-
zas & Moares Domínguez, 1995). 

Estes solos aparecen nas cumes, vertentes, superficies planas e vales, regularizan-
do as ladeiras e xerando formas suaves na paisaxe. Nas estribacións da Serra do Barban-
za, nos cumes, desenvólvense solos ricos en materia orgánica misturados con liñas de
gravas, de pouco espesor, que permanecen parte do inverno encharcados. Na ruptura de
pendente, entre as estribacións do Barbanza e a superficie plana inferior, tamén hai solos
superficiais, intercalados con liñas de pedras, que non chegan aos 2 m de potencia. Os
mellores exemplos de niveis orgánicos e paleosolos tipo ranker localízanse no litoral. Con
unha potencia variable, intercálanse entre os niveis coluviais e esténdense de forma con-
tínua por todo o sector. Normalmente o solo superficial, aínda non truncado, presenta unha
maior potencia que os enterrados, podendo acadar os 2 m, como sucede en Caamaño.

No sector da costa sur a sucesión de acumulacións orgánicas tamén é considera-
ble. Dende a parte alta ata a liña de costa os exemplos son innumerables.Tapizan os fon-
dos dos alveolos situados na parte alta da Serra da Groba e do Argallo, que parte do
inverno permanecen encharcados, e a parte superficial das ladeiras e vertentes rectilíneas.
Na liña de costa, como sucede no sector da ría, diferéncianse dous paleosolos enterrados,
intercalados entre material coluvial, e un nivel superficial, de tipo cumúlico, moi rico en
materia orgánica que acada potencias variables según a súa localización, pero que non é
tan contínuo como no sector de ría, xa que nos vales está cortado por material coluvial,
bloques e cantos principalmente.

Estes paleosolos, formaríanse a partir da desmantelación continuada e repetida de
solos de ladeira, constituídos por materia orgánica pouco evolucionada, que se situaban
nunha posición topográfica máis elevada na paisaxe. Os mellores exemplos constitúenos
os paleosolos localizados nos depósitos litorais, intercalados entre os niveis coluviais, e
ben diferenciados en boa parte do litoral galego. A súa ubicación, entre os niveis coluviais,
e as datacións obtidas, que van dende o 38.000 BP ata 20.000 BP, nos enterrados, reflicte
a formación e a evolución nun medio frío no que as variacións no aporte de humidade foi
o que os condicionou. O ranker superior de Caamaño presenta unha potencia de 195 cm,
e hai duas datacións realizadas en paleosuperficies enterradas a profundidades de 160 e
100 cm, con resultados de 2.720 +140 BPe 530 +80 BP respectivamente. A primeira data-
ción, ubicaríase entre o 3.500 -2.800 BP, no que comezaría un dos episodios holocenos
máis fríos, denominado "neoglacial" pola súa severiade. Este prolongarase ata o 2.800 BP,
sendo o máis importante de todo o período Subboreal. A datación de 530 + 80 BP, situa-
ría a evolución da acumulación de materia orgánica na pequena Idade do Xeo, caracteri-
zada nas rexións templadas do norte por veráns marcadamente fríos cun incremento nas
precipitacións e invernos moi fríos e húmidos, aumentando significativamente as tormen-
tas e as grandes xeadas. As variacións no contido en materia orgánica é coherente coa
natureza cumúlica destes solos, que recibirían os aportes discretos de material procedente
da erosión de horizontes superficiais de solos que ocupaban posicións de maior elevación
na paisaxe. A mistura de maiores ou menores proporcións de materia mineral con materia
orgánica "alóctona" -non procedente dunha degradación in situ- explicaría este contido
irregular (Costa Casais et al.,1994). Ademáis, tamén se localizaron solos cunha concen-
tración relativa en materia orgánica a distintas profundidades -como sucede co segundo
ciclo de Caamaño-, o que reforza a idea de que se trate dunha compoñente aluvial domi-
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nante na formación do material de partida deste solo, concordante cos rasgos de hidro-
morfía, porcentaxe de material redondeado, etc.   

- Medio sedimentario

Dentro dun ambiente xeral frío, as condicións de melloría climática favorecerían
a formación dun solo incipiente, que recubriría a maior parte das ladeiras. Estas erosiona-
ríanse con facilidade en períodos climáticos curtos, nos que un maior aporte de humidade
acompañada dun recrudecimento climático desestabilizaría os solos incipientes das ver-
tentes, sen apenas vexetación, e a conseguinte acumulación nunha posición topográfica
inferior. Estes ciclos, nos que a auga xogaría un papel importante no arrastre do material,
mediante fluxos laminares, serían curtos e reiterados, polo que o resultado final é o dunha
acumulación orgánica de finos intercalada con liñas ou lentellóns de gravas, que eviden-
cian eses momentos críticos e de certa inestabilidade nos que a deposición dominaría
sobre a erosión, ou máis longos, nos que predominaría unha forte erosión nas vertentes,
desmantelándose os solos e parte do substrato rochoso, e polo tanto a acumulación de
niveis coluviais considerables, con evidencias rexistradas nos paleosolos como son os
niveis coluviais con límites erosivos. Cando a rigurosidade climática -frío máis ou menos
intenso con aportes de humidade variable- cesaba, iniciábase a formación dun solo inci-
piente nas vertentes, rico en aportes orgánicos, e comezaba un novo período no que, a
deposición dominaría sobre a erosión.

5.3.2. Procesos de orixe eólico-mariña

5.3.2.1.A dinámica eólica. Depósitos e formas asociada: Medio sedimentario

Os depósitos eólicos estudiados no sector da ría de Muros-Noia, na marxe sur da
Ría de Vigo e nas Illas Cíes, reflicten a existencia dunha dinámica eólica activa dende o
final do Pleistoceno ata o Holoceno. Os exemplos de niveis eólicos son relativamente
abundantes e variados, aínda que a maior parte deles están truncados. De forma irregular,
aparecen en sectores protexidos como son as rías e as enseadas das illas, onde se sumaban
unhas condicións favorables para a formación destas acumulacións: aporte sedimentario e
actividade eólica. Pola contra, no sector localizado entre Cabo Silleiro e A Guarda, non
quedan evidencias de depósitos eólicos, do mesmo xeito que sucede na actualidade, xa que
se trata dunha costa rectilínea con forte oleaxe, onde os aportes sedimentarios máis impor-
tantes son os cantos e os  bloques, xa que os finos desaparecen e van a parar ao fondo oce-
ánico ou por deriva son transportados cara ao sur.

Estas acumulacións eólicas intercálanse fundamentalmente con depósitos de orixe
continental. Tan so se atoparon algúns exemplos na ría de Muros e na Illa de Toralla for-
mados por aportes eólicos na súa totalidade. A mistura de facies eólicas litorais e conti-
nentais reflicte a existenica de cambios bruscos na sedimentación, ligada ben a variacións
no nivel do mar asociados a cambios climáticos, ou a variacións fortes na sedimentación
litoral, o que implica unha reestructuración sedimentaria da costa. En calquera caso a pri-
meira posibilidade quizáis sexa a máis axeitada para explicar a evolución das acumula-
cións eólicas máis antiguas. 

Según o grao de evolución destas acumulacións, visible en moitos casos pola súa
cor, quizáis parella a idade de formación, estas poden dividirse en dunas pardas, perfecta-
mente edafizadas e estructuradas; dunas grises, con certo grao de edafización e cunha
estructura de débil a modera; e dunas blancas, sen estructura (Miles & Franzmeier, 1981;
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Völkel & Grunert, 1990; Jungerius, 1990; Moody & Graham, 1995). Ademáis, as acumu-
lacións eólicas poden presentar rasgos de cementación e de estratificación.

- Tipos de sedimentos eólicos segundo o grao de edafización: dunas con rasgos edáficos
evolucionados, dunas con algún rasgo de edafización e dunas blancas sen estructura

Os exemplos de sedimentos eólicos son moi variados, pero en calquera caso a
potencia que acadan é relativamente pequena. Soen presentar pouca continuidade e nor-
malmente están intercalados con niveis formados baixo procesos continentais. Quizáis
moitos dos depósitos eólicos localizados formaríanse a partir da desmantelación doutros
máis antigos. Os niveis dunares inferiores analisados de Figueiras -Cíes- están compostos
por un material moi seleccionado e resistente (areas de cuarzo de tamaño groso, redonde-
adas e esféricas, picoteadas e moi mates), unha selección que pode relacionarse cunha
posible reutilización do material procedente da desmantelación doutros depósitos máis
antigos. Estes aportes eólicos están maioritariamente truncados por niveis coluviais, cos
que se misturan, polo que presentan límites erosivos e posiblemente unha potencia menor
que a inicial. Boa parte das areas eólicas foron retraballadas e misturadas con material pro-
cedente da vertente, configurando o material de partida dos coluvios. Así, por exemplo a
presencia de limo e arxila iluvial en forma de lamelas na duna máis antigua de Ventín,
reflicte que esta tivo que ter unha potencia considerable, polo que sería estable durante un
longo período de tempo, suficiente para producir un enriquecemento en finos, que a pos-
teriori se víu truncada. A intercalación nun mesmo depósito de niveis formados baixo pro-
cesos continentais con outros xerados baixo procesos eólico-litorais dificulta aínda máis a
interpretación paleoambiental destas acumulacións, xa que a interrupción dun proceso
erosivo-acumulativo e o comezo doutro tradúcese en cambios considerables na paisaxe,
tanto a nivel paleoclimático coma sedimentario. 

Granulometricamente están compostas por areas, principalmente areas finas,
aínda que tamén aparecen exemplos con areas grosas, como sucede co nivel dunar infe-
rior de Cíes. Neste último caso as diferencias esenciais entre os niveis eólicos están defi-
nidas polos cambios texturais que se dan entre a duna máis antiga, apoiada sobre a praia
fósil, e os ciclos superiores, e no distinto grao de evolución edafoxenética. Estas varia-
cións no tamaño dos materiais eólicos é moi importante para definir a área fonte, a maior
ou menor proximidade a área fonte e a intensidade eólica para mobilizar as areas. 

As areas que compoñen as dunas son de cuarzo fundamentalmente, tan so naque-
les depósitos máis recentes e superficiais, hai material bioxénico. As areas mostran rasgos
eólicos coma son cores mates, ausencia de brillo e picoteado intenso na superficie. Tamén
poden amosar características e rasgos mariños como son o brillo, marcas de impacto e
choque, cizalladuras e estrías.

Localizáronse dunas pardas, con certos rasgos de edafización -dunas grises- e
dunas blancas sen estructura, fosilizadas por vexetación, en moitos puntos do sector da ría
de Muros-Noia. Estas acumulacións depositáronse maioritariamente sobre a plataforma ou
sobre unha praia antiga cementada, e aparecen fosilizadas principalmente por niveis con-
tinentais de tipo coluvial ou por solos orgánicos, e aínda que éstes tamén poden aparecer
intercalados entre estes niveis. Os exemplos de depósitos formados unicamente por niveis
dunares son menores, e pódese citar coma exemplo a área de Porto Nadelas (ría de Muros-
Noia) onde hai unha boa sucesión de dunas remontantes  edafizadas, grises e blancas ricas
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en material bioxénico, indicativo da súa recente formación.

Os niveis eólicos presentan diferente grao de edafización. A análise edáfica deta-
llada realizada nos depósitos de Ventín (ría de Muros-Noia), Figueiras (Illas Cíes) e
Mirambel (ría de Vigo) son representativos para identificar en cada un dos depósitos e,
dentro deles, en cada nivel, características edáficas importantes como poden ser a forma-
ción de lamelas nos dous primeiros exemplos citados ou a diferenciación de dunas pardas,
grises e blancas en cada un dos depósitos. Seguindo os conceptos de Jungerius (1990)
sobre a evolución edafoxenética en materiais dunares, a edafización corresponderíase con
dunas de transición entre as dunas grises e pardas, con horizontes A ben desenvolvidos e
ocasionalmente cun Bw. Para este autor o grao de evolución edafoxenética acádase naque-
las dunas máis alonxadas e revexetadas.

As dunas edafizadas poden presentar rasgos evolutivos específicos coma pode ser
a podsolización, maiores tasas de materia orgánica, arxila e capacidade de intercambio que
estarían en relación co seu maior tempo de desenvolvemento (Miles & Franzmeier, 1981;
Völkel & Grunert, 1990; Moody & Graham, 1995). A podsolización é unha característica
dos niveis dunares basais dos depósitos de Figueiras. En termos edáficos o ciclo e hori-
zonte edáfico 3 de Figueiras (Martínez Cortizas et al.,1997) presenta un proceso de pod-
solización, con un potente horizonte de eluviación (4E) e unha concentración iluvial de
material coloidal nos horizontes subxacentes (4Bs e 4BsC), habendo unha maior concen-
tración do Al que do Fe. A concentración de material iluvial en forma de lamelas é un dos
rasgos que máis atención recibíu nos estudios de edafización de dunas (Glenn & Rich,
1960; Dijkerman et al., 1966; Torrent et al., 1980; Bond, 1986; Kemp & McIntosh, 1989;
Schaetzl, 1992). En Figueiras o que sucedíu foi unha queluviación-quiluviación, coa
correspondente formación dos horizontes E e Bs e podsolización da duna. Procesos de
podsolización foron descritos para este tipo de depósitos por numerosos autores (Norn-
berg, 1977; García-Rodeja & Macías, 1978; Schwartz, 1986; Bressolier et al., 1990; Jun-
gerius, 1990; Sevink, 1991; Wilson, 1992) cun desenvolvemento de lamelas similar ao
encontrado. O feito particular neste caso é que a podsolización afecta a dous niveis estra-
tigráficos, o IV e o V, e polo tanto a formación do podsol é posterior ao emprazamento do
coluvio periglaciar e tivo lugar gracias a incorporación de minerais frescos meteorizables
(coma as biotitas), baixo unhas condicións ambientais frías para as que este tipo de solo é
climácico. Jorgensen (1992) indica que esta clase de enriquecemento pode ser o resultado
de varios mecanismos, e para as dunas que este autor estudia propón un similar ao que se
refire Gray et al.,(1976) e Kemp & Mcintosh (1989) que consiste na destrucción de arxi-
la, procedente dos horizontes superficiais do solo, o que implica que cada lamela repre-
senta un horizonte iluvial/deposicional. Fanning & Fanning (1989) indican que a
presencia de lamelas relaciónase co contido de material fino e minerais facilmente altera-
bles procedentes do material dunar. En Ventín, tamén destaca coma característica edafo-
xenética máis importante do nivel dunar inferior a presencia de lamelas de iluviación de
material fino.

As dunas grises están moderadamente estructuradas e presentan unha evolución
edáfica menor. Os depósitos de Figueiras, Mirambel e Ventín mostran bos exemplos nos
seus ciclos. Nestas dunas a edafización e o número de horizontes diferenciables ten unha
menor entidade. Exemplos de dunas grises analizáronse en Mirambel (Martínez Cortizas
& Costa Casais, 1997). O seu grao de evolución é escaso en todo o perfil, xa que os pro-
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cesos máis intensos están vinculados a formación de horizontes A, e un certo desenvolve-
mento estructural no ciclo dunar máis profundo, no que se diferencia un horizonte de tran-
sición AB.

As dunas blancas, sen estructura, colmatan a parte superficial dos depósitos de
Mirambel, e de moitos depósitos actuais eólicos. Soen estar vexetadas e normalmente
teñen un contido en material bioxénico considerable, que as diferencia das dunas grises e
das negras. Todas as dunas antigas, con idades ao menos de 2.000 anos, carecen de mate-
rial bioxénico. As dunas blancas poden presentar rasgos edáficos incipentes. 

- Características morfosedimentarias: estratificación e cementación "costras" por preci -
pitación de Fe

Aínda que a maior parte das acumulacións eólicas están moi erosionadas, existen
algúns exemplos nos que son perfectamente visibles rasgos estructurais coma a estratifi-
cación cruzada. Un dos mellores exemplos pode verse no depósito de Pta. Castriños, na
enseada de Bornalle (ría Muros-Noia) (Costa Casais, 1995), no que as areas edafizadas e
cementadas conservan a estratificación cruzada. Nos restantes depósitos eólicos estudia-
dos o material depositouse de forma amorfa, sen estratificación. Este feito quizáis poña de
manifesto ben que unha boa parte das acumulacións posiblemente estructuradas se ero-
sionasen, que a existencia de ventos moi cambiantes non permitirían a formación de estra-
tificacións ou que unha evolución edáfica en superficie e en subsuperficie importante
borrase estes rasgos sedimentarios, aínda que esta última é un tanto dubidosa.

A cementación e a aparición de óxidos de Fe nas acumulacións antigas de mate-
rial eólico son moito máis comúns. Hai abundantes casos nos que conviven dunas edafi-
zadas, cementadas ou con moteados de óxidos de Fe. A cementación ou a formación de
costras de Fe, conduce a que os sedimentos que compoñen o depósito eólico adquiran
coherencia. Cando no depósito se produce unha boa drenaxe, favorecida neste caso con-
creto polas características que presentan as areas, o Fe migra en profundidade. Cando este
se atopa cun nivel inferior máis compacto, que supoña un freo a filtración de auga, pro-
vócase a precipitación do Fe entre os horizontes e o comezo da cementación ou da for-
mación de costras. Na maioría destas acumulacións as costras quizáis se formasen ben,
cando estes niveis foron enterrados, e o Fe xerado baixo condicións continentais, se des-
prazase dende os niveis superiores aos inferiores, ou no propio nivel areoso sempre que
este teña un aporte importante de minerais ricos en Fe. En calquera caso é imprescindible
a existencia de auga para que se produza a mobilización. A súa presencia non ten porque
significar unha sinal de antigüidade, xa que este proceso pode desenvolverse con relativa
rapidez nunhas condicións favorables (auga suficiente, minerais de Fe dispoñibles e un
medio sedimentario adecuado), pero cando esta cementación aparece de forma repetitiva
en niveis eólicos similares, é necesario tomala coma referente das condicións paleoclimá-
ticas nas que evolucionou o depósito, e polo tanto tela coma referente temporal.

- Medio sedimentario

As características edáficas similares  en cada un dos depósitos eólicos analisados,
evidencian unha evolución baixo condicións paleoclimáticas similares (Costa
Casais,1995; Costa Casais et al ., 1996; Martínez Cortizas et al . 1996; Martínez Cortizas
& Costa Casais, 1997; Martínez Cortizas et al. 1997). Mais esta característica non impli-
ca que as acumulacións sexan do mesmo momento. Hai que diferenciar por un lado, cando
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se produce a deposición da area dun tamaño e natureza específica, da evolución no tempo
que sufrirán estas acumulacións, tanto en superficie coma cando son fosilizadas. A maior
ou menor cercanía ao mar, determinará unha primeira evolución baixo influencia litoral e
posteriormente baixo condicións continentais (Martínez Cortizas et al. 1996; Martínez
Cortizas & Costa Casais, 1997; Martínez Cortizas et al. 1997). 

A existencia dun rexistro sedimentario eólico amplo misturado con depósitos de
formación continental e mariña reflicten unha evolución ampla que vai dende o Pleisto-
ceno Final ata o Holoceno final. As condicións necesarias para que se formasen estas acu-
mulacións serían similares as actuais: a existencia dun aporte sedimentario importante e
unhas condicións eólicas favorables que facilitasen a mobilización do material. O estudio
micromorfolóxico de detalle das areas eólicas reflicte que os niveis dos depósitos non son
homoxéneos en cantos ao tamaño e grao de redondez dos grans de area. Aínda que domi-
na unha selección de compoñente fina, existen algúns exemplos nos que son significativas
as areas grosas redondeadas e cunha proporción importante de esféricos. Estas evidencias
poderían relacionarse ben cunha maior intensidade eólica, capaz de mobilizar areas de
maior calibre ou con modificacións na posición da área fonte debido a variacións do nivel
do mar.

Durante o final do Pleistoceno, baixo unhas condicións frías e secas parece que a
intensidade eólica se víu intensificada. Quizáis coa baixada paulatina do nivel do mar, o
material sedimentario dispoñible aumentaría. Baixo estas condicións favorables non é
impensable que se produciría unha utilización do material areoso solto ou procedente da
desmantelación doutros depósitos dunares, que comezaría a tapizar depósitos máis anti-
gos. A existencia de niveis areosos cementados, formados por areas grosas, con caracte-
rísticas eólicas moi marcadas, e con rasgos edáficos moi evolucionados, poden
relacionarse ben con momentos regresivos ou pola contra con momentos transgresivos,
relativamente coetáneos coa formación das praias cementadas que fosilizan, nos que as
dunas progradarían cara ao continente. No depósito de Figueiras - Cíes- as diferencias
esenciais entre os niveis eólicos están definidas polos cambios texturais que se dan entre
a duna máis antiga, apoiada sobre a praia fósil, e os ciclos superiores e no distinto grao de
evolución edafoxenética. O contido en areas grosas descende nos ciclos máis recentes,
feito que pode interpretarse coma unha maior intensidade eólica durante a fase de forma-
ción da duna basal, ou ben coma unha maior proximidade a area fonte, concentrándose a
fracción grosa nas dunas máis próximas ao nivel mariño e as finas nas máis distais, nese
mesmo período. Esta secuencia granulométrica de grosos a finos pode reflictir un ciclo
evolutivo, que partindo duha transgresión mariña de maior entidade, pasa a uha forte
regresión e a unha posterior transgresión, de entidade menor que a primeira. Esta inter-
pretación pode verse apoiada pola existencia dun coluvio de tipo periglaciar de orixe con-
tinental entre as fases de areas eólicas.

Nos depósitos eólicos de época Holocena, nos que hai evidencias humanas (Jerar-
dino, 1993; Soto Arias, 1994; Hidalgo Cuñarro & Soto Arias, 1995; Juega Puig et al.,1995;
Péréz Losada, 1995a,b; Naveiro López & Soto Arias,1996), coma sucede no depósito de
Mirambel -Toralla- e Hospital -Vigo-, a interpretación é máis doada, xa que se pode che-
gar a coñecer cando se comeza a depositar o material, e valorar o por que do seu trunca-
mento ou os cambios na sedimentación. Pero o que resulta máis difícil é saber si estas
acumulacións estiveron suxeitas a variacións do nivel do mar ou a cambios na sedimenta-
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ción local.

A formación dos niveis areosos parece pois que se pode xerar tanto en períodos
transgresivos coma regresivos. O estudio de detalle de cada depósito, e o coñecemento o
máis riguroso posible da súa paleoxeografía permitirá enmarcalos adecuadamente. A repe-
tición de niveis eólicos, con caracterísitcas similares, ao longo do litoral pode ser un vín-
culo de unión para realizar unha interpretación da súa xénese tanto baixo condicións
regresivas coma transgresivas. 

5.3.3. Procesos de orixe mariña: Depósitos e formas asociadas

5.3.3.1.A dinámica mariña. Depósitos e formas asociadas: Medio sedimentario 

Os depósitos configurados baixo procesos de orixe mariña son evidentes no sec-
tor da ría de Muros-Noia, mentres que na costa sur son máis difíciles de recoñecer. Na ría
as praias fósiles están compostas por areas grosas cermentadas ou por areas, gravas e can-
tos redondeados e aplanados, que soen estar cementados por óxidos de Fe. A diferencia
deste sector, na costa sur tan so se localizaron, de xeito moi puntual, bloques redondeados
e subredondeados soltos que aparecen fosilizados por un paleosolo ao sur de Oia. Este
achádego fai pensar que se trate dunha praia fósil. 

Estas acumulacións, de pouco espesor, sempre aparecen na base dos depósitos,
sobre a plataforma. Non teñen unha continuidade espacial importante, posiblemente debi-
do a que parte da acumulación foi erosionada. Existen algunhas excepcións de maior espe-
sor, como sucede co nivel de praia basal do depósito da Cova da Amarela (enseada de
Sardiñeiro) que acada un metro de potencia (Costa Casais, 1995). Esta facies, está fosili-
zada maioritariamente por depósitos de orixe continental e en menor medida por niveis
eólicos.

- Formas de acumulación: praias que fosilizan a plataforma litoral

A maior parte dos restos de praias fósiles localízanse sobre a plataforma litoral ou
en pequenas gretas situadas sobre os cantís. En xeral, soen aparecer naqueles puntos nos
que este material logrou estar máis protexido da dinámica mariña ou dunha actividade
continental importante. As areas, gravas e cantos están cementados, formando auténticos
conglomerados, que se confunden coa superficie da plataforma. A gran dureza que chega
a acadar o material, confírelle unha gran resistencia ao ataque mariño, actúando de panta-
lla protectora da forma fosilizada, neste caso da plataforma. 

- Tipos de sedimentos asociados as formas de acumulación: praias de areas, de cantos e
bloques

Do mesmo xeito que sucede na actualidade, as praias fósiles non presentan todas
as mesmas características, aínda que se formasen en períodos climáticos similares. A con-
figuración da costa e as condicións locais de sedimentación, foron factores clave que defi-
niron a formación e evolución dun tipo ou outro de acumulación. A nivel xeral pódese
dicir que a maior parte dos restos localizados están compostos por areas grosas e cantos,
coma a praia antiga de Caamaño. A parte máis proximal parece que é máis rica en areas,
mentres que a máis distal o é en gravas e cantos.
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- Características morfosedimentarias:cementación.

O rasgo máis significativo é característico destas formacións e a cementación por
óxidos de Fe. En moitos casos, forman un auténtico conglomerado, no que o material ten
unha cor roxiza moi característica. A cuestión radica en saber si esta cementación é ante-
rior a fosilización ou posterior. Debido a que se trata dun rasgo que afecta a gran número
de depósitos, pode pensarse que se tratre dunha característica enxendrada nun mesmo
momento cronolóxico. Baixo unhas condicións favorables -temperatura elevada, abun-
dante auga, minerais ricos en Fe, contacto entre augas continentais e mariñas, etc.- a
cementación podería comezar ao mesmo tempo que se iría erosionando o nivel. É, polo
tanto coherente dicir que as praias antigas adquirirían o rasgo de cementación antes de ser
fosilizadas que cando o foron.

- Medio sedimentario

As praias fósiles están ubicadas nunha posición correspondente a un nivel medio
do mar a uns 2/3 m sobre o actual, moi preto do nivel medio de mareas altas. A súa for-
mación produciríase nun momento transgresivo, no que o nivel do mar ocupaba unha posi-
ción similar ou superior a actual. As datacións obtidas dos paleosolos que fosilizan estas
acumulacións permite situalas con anterioridade ao 40.000 BP, polo que remiten ao últi-
mo interglaciar -Eemiense-. Nete interglaciar o nivel do mar non se mantivo estable ao
longo de toda a súa duración. Parece que se deron duas pulsacións transgresivas ben defi-
nidas ao principio e ao final do subestadio 5e, centradas entre o 130.000 BP e o
117.000/114.000 BP (Johson & Libbey, 1997; Keen, 1982; Sherman et al., 1993) polo que
as praias poden enmarcarse en calquera destes momentos, e quizáis a reutilización do
material sexa unha constante. Sería difícil definir a paleocosta dese momento, pero baixo
unhas condicións moi similares as actuais, cunha distribución de formas litorais variables,
comezaríase a formar estas praias, das que tan so quedan pequenos exemplos espallados
por todo o litoral galego.. 

5.4. A modo de conclusión

A presencia de depósitos antigos fosilizando formas herdadas é un contínuo ao
longo de todo o litoral. Esta continuidade visible nas vertentes da Serra da Groba e do
Argallo, non se aprecia con tanta facilidade nas estribacións do Barbanza. As facies de
orixe continental son as máis destacables, tanto en extensión coma en continuidade, men-
tres que as mariñas e eólicas quedan reducidas a sectores concretos. Estas  aparecen na
actual liña de costa, formando parte da base dos depósitos, fosilizando plataformas lito-
rais, paleocantís ou paleofurnas. 

A presencia de depósitos configurados por procesos continentais, mariños e eóli-
cos evidencia unha evolución sedimentaria complexa, desenvolvida en ambientes diferen-
tes e condicións paleoambientais no período comprendido dende o último interglaciar
-Eemiense- ata os nosos días. A análise detallada dos depósitos permite definir os proce-
sos máis salientables que os afectaron e que se sucederon no tempo. A interrelación de pro-
cesos, a singulariedade do factor local e a variabilidade climática ligada ás variacións do
nivel do mar, son os factores principais que condicionaron a súa xénese e  evolución.

Os procesos de orixe continental máis importantes desenvolvéronse baixo condi-
cións frías de tipo nival e periglaciar. As primeiras exemplificadas nas estribacións do
Argallo, nos que se diferencian formas de erosión nival -nichos de nivación- na parte alta
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da serra, e nas vertentes depósitos que foron afectados por procesos de fusión e crioxéni-
cos. Os procesos periglaciares, representados por facies xelifluidais e solifluidais, foron
moi activos nas vertentes da serra da Groba e nas estribacións do Argallo, así comoa nos
depósitos litorais tanto deste sector coma no da ría de Muros-Noia. Baixo unha dinámica
xeral fría, é común a existencia de paleosolos intercalados entre niveis coluviais, que evi-
dencian unha actividade edáfica episódica, enmarcada e definida cronoloxicamente. A
presencia destes paleosolos manifesta que baixo un ambiente xeral frío, nos momentos
máis atemperados comezaríase a formar un solo incipiente. 

Pola contra, as evidencias de depósitos mariños cementados, sobre a plataforma
litoral, e formando parte da base dos depósitos continentais, reflicten unha posición do
mar similar a actual ou máis elevada, polo que a súa formación estaría ligada a un perío-
do climático atemperado, relacionado cun momento transgresivo. A información aportada
polas datacións dos niveis orgánicos que o fosilizan, levaríaos ata o último interglaciar. As
acumulacións areosas, en cambio, son máis difíciles de enmarcar. Datos coma a variabili-
dae de facies eólicas -dunas blancas, grises e negras-, tamaño dos grans, rasgos edáficos,
etc. non son suficientes para determinar unha formación ligada ben a momentos transgre-
sivos ou a regresivos. A contextualización hai que facela primeiramente, a nivel particular
e logo relacionala con outros depósitos de características similares. 
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Para levar a cabo unha reconstrucción paleoambiental débese contar con múltiples
apoios tanto a nivel de técnicas de datación coma de colaboración interdisciplinar.A pesar
de todo, os inconvintes son múltiples, xa que os rexistros observados para os sedimentos
Cuaternarios nos continentes son moi incompletos. A exposición a contínuos procesos ero-
sivos, debido a que cada glaciación tende a borrar os restos da anterior, dificulta o seu
estudio, o que imposibilita contar cunha secuencia sedimentaria completa. A pesar de todo
iso, en comparación cos rexistros realizados no continente, os mariños son moito máis
contínuos no tempo. Os sedimentos recollidos nos fondos mariños e a toma de mostras
realizadas sobre o xeo, poden ser datados con gran fiabilidade, o que facilita e axiliza moi-
tas interpretacións paleoambientais. Nesta liña están os datos recentes aportados por Petit
et al.,(1999) (Fig.6.1) a partir da extracción dunha columna de xeo, de máis de 3,5 km de
profundidade en Vostok (Antártida), que lles permitíu a reconstrucción dos cambios cli-
máticos dende fai uns 420.000 anos BP.

Interpretación dos depósitos e hipótese cronolóxica. 

Figura 6.1. Rexistro do testigo de xeo de Vostok. (Petit et al.,1989).
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Aínda que non esté demáis ter constancia destes avances na evolución paleocli-
mática, para un maior coñecemento das variacións climáticas naturais (periodicidade de
repetición e de duración dos períodos glaciares e interglaciares), nesta investigación pres-
tarase unha maior atención aos cambios climáticos a partir do último interglaciar, e prin-
cipalmente aos datos paleoclimáticos referentes ao último período frío na Europa
Atlántica.

6.1 A evolución do Cuaternario na costa Atlántica Europea

6.1.1. Curvas climáticas sobre o interglaciar Eemian e o último período frío na Europa
Atlántica

Poderíanse citar innumerables curvas peloclimáticas referidas a reconstrucción
paleoambiental dende o último período interglaciar, pero tan so se fará referencia, a algun-
ha significativa, que recolla con claridade os cambios entre os períodos interglaciar/gla-
ciar e dentro deste último as fases estadiais (momentos fríos dentro dun período glaciar) e
as interestadiais (momentos máis cálidos dentro dun período glaciar) producidos na Euro-
pa Atlántica. 

Os datos aportados polo rexistro isotópico mariño reflicten que durante o Cuate-
nario, no subestadio isotópico 5e, que se corresponde co máximo do último interglaciar, o
nivel medio do mar foi superior ao actual (Chapell & Shakleton, 1986; Shakleton, 1987).
O enfriamento final e a expansión glaciar que da o paso do Eemian cara o glaciar Weich-
selian, foi relativamnete rápido, degradándose os solos e o clima rapidamente cara ao 125-
115.000 BP (Van Vliet-Lanoë et al., 1991). Non é fácil poñer un límite ao final deste
interglaciar, xa que as fluctuacións climáticas, cara ao remate dun período, son moi sensi-
bles e tenden a ser tamén rápidas e tremendamente cambiables. Neste senso Hallegouët &
Van Vliet-Lanöe (1989) localizaron evidencias dun episodio litoral, que traduce unha
pequena remontada temporal do nivel do mar situado cara ao 117.000 BP, o que tamén é
sinalado por (Shakleton, 1986). Pola contra, outros resultados obtidos en distintas rexións
da costa atlántica europea coma Bretaña (Hallegouet & Van Vliet-Lanoë, 1986; Monnier
& Van Vliet-Lanoë, 1986) e Asturias (Mary, 1986) revelan a posibilidade de existencia de
niveis mariños transgresivos posteriores ao máximo emiense - subestadio isotópico 5e - e
contemporáneos de fases atemperadas do inicio do Würm - subestadios isotópicos 5c e 5a.
Tendo en conta estas consideracións, parece que existen duas pulsacións transgresivas ben
definidas no subestadio 5e, ao comezo (130.0000/120.000 BP) e ao final
(117.000/110.000),  pero parece que é difícil apreciar con claridade estas fluctuacións tan
específicas nos rexistros isotópicos. En moitos deles, coma na curva isotópica proposta
por Seidenkratz et al,(1996), que presenta unha alta resolución, apréciase a existencia de
oscilacións climáticas nos subestadios 5e e 5d, o que permite analizar con detalle estas
variacións (Fig.6.2).

Interpretación dos depósitos e hipótese cronolóxica. 
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Outras curvas paleoclimáticas, aínda que non presenten tanta resolución a nivel de
pequenos cambios, inclúen información adicional coma pode ser a criopedolóxica e a
paleopedolóxica, para chegar a datar a extensión do permafrost no Weichselian. Nesta liña
están as curvas aportadas por Van Vliet-Lanoë (1987), referidas a diferentes lugares do
Atlántico Norte, nas que ademáis, aporta datos sobre a insolación nas estacións, precipi-
tacións e tipo de clima (Fig 6.3). En moitas destas curvas a autora analiza a evolución
dende o estadio isotópico 7 ata o 1, aínda que, o maior interese para esta investigación cén-
trase nas curvas paleoclimáticas que recollen a evolución dende o intergalciar Eemian ata
o Holoceno.

O número de curvas que fan referencia ao Holoceno tamén son innumerables e en
moitos casos chegan a acadar unha boa resolución. Sinalaremos pola súa precisión e pola
localización a nivel espacial a curva aportada por Martínez Cortizas et al.,(1999). Recons-
trúen, con gran precisión, o último tramo do Holoceno - os últimos 4.000 BP - a partir das
variacións de Hg nunha turbeira da Serra do Xistral (Galicia). Delimitan con gran preci-
sión o período da Neoglaciación, o Cálido Romano, o Cálido Medieval e a Pequena Idade
do Xeo. (Fig 6.4.)

Figura 6.2 Curva isotópica dos subestadios 5e e 5d proposta por Seidenkrat, et al.(1996) (GRIPIce
Core, Groenlandia).

Interpretación dos depósitos e hipótese cronolóxica. 
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Interpretación dos depósitos e hipótese cronolóxica. 

Figura 6.3. Curva climática e permafrost no Oeste de Europa durante o Weichselian, elaborada a
partir de datos criopedolóxicos, comparada coa variación estacional da porcentaxe de insolación
(60º N, adaptado por Berger, 1979). Estacións: W: inverno; Sp: primavera; Sm: verán; At: outo-
no. Precipitacións: H: oceáncio; C: continental; S: seco; D: desértico. Clima: DP: desértico polar;
SA: subártico; B: boreal; T: templado. (Van Vliet-Lanöe, 1987).
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Interpretación dos depósitos e hipótese cronolóxica. 

Figura 6.4. Rexistros paleoclimáticos referidos á evolución do último tramo do Holoceno. Pode
verse coma se dan dous períodos fríos: a Neoglaciación e a Pequena Idade do Xeo acadándose
temperaturas de 1º e 2’5º máis baixas que as actuais (Martínez Cortizas et al., 1999).
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En calquera estudio sobre a costa, e máis directamente sobre a reconstrucción
paleoambiental as variacións do nivel do mar son un factor de primeira orde para enten-
der moitas das formas que se dan no litoral, e que axudan a entender as variacións do
clima. Na actualidade acéptase o feito de que non existe unha curva de cambios no nivel
do mar que sexa de aplicabilidade mundial, e escomézase a estar de acordo en que os con-
trois locais e rexionais  (movementos isostáticos de longa duración, perturbacións de índo-
le xeoidal e movementos tectónicos inducidos polo xogo entre placas litosféricas, etc.) son
tan importantes que poden impor variacións significativas nos gráficos que reflicten cam-
bios do nivel do mar ao longo do tempo (Bowen, 1978). Este factor implica que se lle pres-
te especial atención aos estudios rexionais e ao establecemento dunha cronoloxía rexional
ampla de acontecementos durante o Cuaternario. 

Neste senso está o
traballo de Dias
Alveirinho (1985)
que realiza unha
curva das variacións
do nivel do mar para
o norte de Portugal
a p r o x i m a d a m e n t e
dende o 20.000 BP.
Recolle mostras a
distintas profundida-
des, que data por 14C
e analiza dende o
punto de vista sedi-
mentolóxico e mor-
folóxico. Este autor
tendo en conta os
controis de tipo local

e rexional, e comparando coas curvas de variación do nivel do mar de Curray (1960) e
Fairbridge (1961) propón unha curva para a plataforma septentrional portuguesa. Recoñe-
ce que se deron dous descensos do nivel do mar en torno ao 15.000-14.000 BP e 11.000-
10.000 BP, simultáneos coas mudanzas climáticas xeralizadas, avance dos glaciares,
descenso latitudinal dos frentes polares, etc. Asemade ten datadas duas mostras sobre
material de orixe continental localizadas na plataforma, que corroboran o que expón, unha
a 62 m de profundidade, fronte a Aveiro, cunha idade de 10.415±120 BP e unha segunda
a 120 m de profunidade, ao NWde Figueira da Foz cunha idade superior a 14.000 BP, que
denotan dous momentos regresivos importantes. A última está peor definida, e entre outros
factores pode ser porque é máis antiga, tivo menor amplitude e foi máis lenta. Casi todas
as referencias procedentes de distintos lugares do globo, parecen confirmar un ascenso
relativamente rápido (ata 1 cm/100 anos Bird, 1993) dende o 15.000/14.000 BP ata o
6.000/5.000 BP, momento en que se produciría o máximo nivel do mar Holoceno, coinci-
dente co óptimo climático (Fig 6.5).

Figura 6.5. Curva da variación do nivel do mar para o norte de Portugal
(Dias Alveirinho, 1985). 

Interpretación dos depósitos e hipótese cronolóxica. 
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6.1.2. Períodos glaciares e interglaciares dende fai 130.000 BP ata o presente na costa
Atlántica Europea: eventos máis significativos

6.1.2.1. O quecemento do Eemian /Sangamon (interglaciar): 130.000-115.000

O interglaciar Eemian/Sangamon correlaciónase co estadio isotópico 5e. Existen
moitas discusións acerca de onde marcar o límite entre o Eemian e a glaciación Weichse-
lian/Wisconsin, pero existen datacións das pulsacións máximas do Eemian, que oscilan
entre 130.000 e 110.000 BP (Johnson & Libbey, 1997) que poden servir coma referencia.
Un aspecto salientable é a existenica de diferentes niveis máximos do mar durante este
interglaciar separados por períodos regresivos, pero incluídos dentro do interglaciar (John-
son & Libbey, 1997; Van Vliet Lanoë et al., 1991). Datos recentes tomados a partir dos
rexistros de testigos de xeo continentais e do fondo do mar mostran que:

- O glaciar Saalian retrocedíu e o cambio climático cara ao interglaciar Eemian
parece que foi rápido, durando un máximo de 20.000-15.000 anos, polo que se pasa dun
enfriamento gradual a unha fase de quecemento. A transición entre o estadio 6 e 5e é simi-
lar ao "Tipo Dryas Recente" (Seidenkrantz et al., 1996). Este intervalo de transición, a
oscilación Zeifen-Kattegat, caracterízase por unha maior fluctuación na deglaciación, e
manifesta un quecemento significativo seguido por un acontecemento frío xusto antes da
transición glaciar-interglaciar. Ademáis, o estadial Kattegat parece que acontecíu durante
un intervalo de máxima insolación no verán a 60º N, si se acepta a cronoloxía do SPEC-
MAP (Berger, 1978 a,b; Imbrie et al .,1993). No cambio do estadio isotópico 6/5 obser-
vouse unha subida do nivel do mar, que antecede ao máximo de insolación predito por
Milankovich e fixado por Berger (1978 a,b) no 128.000 BP, no que se asumíu que prece-
de a súa vez a primeira subida do nivel do mar do Último Interglaciar (Lario et al.,1999).
Esta transición experimentou varias oscilacións climáticas, alomenos duas (Dansgaard et
al. 1993), aínda que ningún dos rexistros examinados mostra máis que unha oscilación
(Seidenkrantz et al., 1996).

- Ao inicio do Eemian - 125.000/130.000 BP - produciríase un paulatino quece-
mento nas montañas das latitudes medias, que se traduciría en veráns con 2ºC de tempe-
ratura máis que na actualidade, e polo tanto con glaciares máis pequenos que os de hoxe.

- Durante o Último Interglaciar - Eemian - a Europa do NO tivo un clima máis
quente e húmido que o do Holoceno. Pero, o enfriamento final e a expansión glaciar que
da o paso do Eemian cara ao glaciar Wisconsin, sería relativamente rápido, degradándose
os solos e o clima (Van Vliet-Lanoë et al., 1991). 

En resposta a estes cambios climáticos, a temperatura da superficie da auga do
mar "migra". Durante este interglaciar, a zona de auga cálida subtropical foi empuxada
cara ao Atlántico Norte, localizándose o límite entre ámbalas duas no oeste de Escocia,
polo que a zona de auga polar, normalmente recuberta polo xeo no inverno, foi empuxa-
da máis cara ao norte. O paulatino quecemento das augas dos océanos é o responsable do
cambio eustático do nivel do mar, que chegou a ser de 4 e 6 m máis alto que o actual. Esta
subida do nivel do mar que non foi homoxénea para todo o Atlántico Europeo, débese fun-
damentalmente á fusión dos glaciares continentais.Van Vliet-Lanoë et al., (1991) cita para
o NO de Europa unha subida do nivel do mar aproximadamente de 2 m por riba do actual.
Probablemente unha reducción asociada dos glaciares de Groenlandia e Antártida causa-
rían a subida do nivel do mar durante o Eemian.

Interpretación dos depósitos e hipótese cronolóxica. 
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Evidencias deste interglaciar son citadas por Van Vliet Lanoë (1990a,b) en dife-
rentes solos localizados na Europa do Norte e Centro, en Bélxica, na cunca de París e na
fachada oceánica da Europa Occidental, baseándose especialmente en secuencias de solos
localizados dende Polonia ata o sur de Bretaña, o que lle permitíu facer unha reconstruc-
ción das catenas, e unha interpretación paleoclimática dos sectores, a partir das caracte-
rísticas pedolóxicas. Esta autora cita un melloramento climático para o 5e, que se
manifesta nunha subida do nivel do mar e na aparición na base de moitos depósitos, ben
dunha formación mariña (praia e dunas do Eemian), que se correspondería principalmen-
te ca fase media deste interglaciar, ou ben de solos eemienses con claros rasgos de hidro-
morfismo, coluvionamento e podsolización (presencia de solos lessives glossiques,
podsoles ou rankers desenvolvidos en medios ácidos) que son moi usuais nas fases pedo-
xénicas finais do Eemian. Exemplos claros son os solos lessivé souvent glossique locali-
zados na Baie de St Brieuc (Francia) ou en Leon, Tancarville (Francia).  Hallégouët & Van
Vliet Lanoë (1986), ao estudiar os depósitos litorais de Côte de Abers - Finistère (Fran-
cia), descubren depósitos formados por praias e dunas antigas cunhas características edá-
ficas moi específicas. Estas son indicativas e referentes dun nivel mariño máis alto que o
actual durante o Eemian. 

Si se ten en conta o modelo de cambios do nivel do mar baseado nas curvas de
isótopos de osíxeno, obsérvase que o mar regresou máis ou menos a mesma posición
durante os sucesivos perídos interglaciares, a excepción do último período interglaciar,
aproximadamente hai 125.000 anos BP. Neste período parece que o nivel do mar acadou
uns metros máis que o actual ou de calquera outro momento previo. No Eemian as tem-
peraturas serían 1-2ºC máis quentes que na actualidade, polo que o nivel do mar podería
chegar a acadar según algúns autores ata uns 7m de alto máis que o actual (Shakleton &
Opdyke, 1973). Esto suxire que os depósitos mariños levantados por riba dos niveis adxu-
dicados ao último interglaciar deberon ser levados ata a súa posición actual mediante
movementos tectónicos (Shakleton, 1975; Shaketon,1987; Shackleton & Opdyke, 1973;
Chapell & Shackleton, 1986). Calow & Cornford (1988) sinalan que no estadio isotópico
5e hai unha subida do nivel do mar de +6 m respecto ao actual, a nivel xeral. Na costa
norte francesa Keen et al.,1996, sinalan que no Eemian o nivel do mar estable debíu situar-
se a +2/+3 m sobre o actual. No sur de Inglaterra (Davies & Keen, 1985; Keen, 1995; Mot-
tershead, et al.,1987) citan posicións entre 0 e +12 m. A nivel xeral este período é tomado
coma o último período do Cuaternario onde o nivel do mar acadou unha posición máis alta
que a do presente, pero as variacións na costa atlántica europea son relativas, xa que as
condicións locais e a topografía son condicionantes de primeira orde. 

Mary (1983) indica que na provincia de Asturias poden ser diferenciados tres
niveis costeiros de aplanamento, de orixe mariño, parcialmente derruídos pola erosión
mariña e substituídos por áreas continentais. As arxilas de alteración denotan que as tres
superficies mariñas son antigas. As idades son Aquitano-Langhense, Plioceno inferior e
Plioceno superior ou Pleistoceno inferior. Os cantís rexistran tres niveis mariños situados
a alturas de 35/40, 15/18 e 5/6 m. Os dous niveis máis altos non poideron ser datados con
exactitude, mentres que o  último pertence ao Eemian. A area actual das praias asturianas
segundo o autor sería tallada en gran parte durante unha oscilación do mar ao comezo do
Würmiense, antes do Pleniglaciar inferior.
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Cearreta et al., (1992) identifican diferentes niveis sedimentarios mariños situa-
dos a 3-6 m de altura por riba do nivel do mar actual e que se corresponden cos depósitos
de A Franca (Asturias), Oyambre (Cantabria), Castro Urdiales (Cantabria), Gorlitz (Biz-
kaia) e Anzaran (Guipuzkoa). Todos estes materiais, mediante criterios altimétricos e pale-
ontolóxicos foron atribuídos ao último interglaciar (Eemian). Estes niveis descansan na
súa maior parte sobre superficies de abrasión mariña. Están compostos ben por areas con
lentellóns de gravas e concrecións de Fe ou por cantos imbricados cunha matriz areosa.
Fosilizando estes materiais aparecen niveis orgánicos, areas eólicas ou nalgúns casos
depósitos de tipo periglaciar, como é o de Castro Urdiales. Estes autores ao comparar
dende un punto de vista cronolóxico as idades obtidas para os depósitos mariños no Golfo
de Bizkaia con aquelas que proveñen do dominio continental no SO de Francia, observan
que os estadios glaciares parecen ter menor duración que no continente, mentres que os
interestadiais máis cálidos parecen ter unha maior duración no medio mariño. 

Texier & Meireles (1986, 1987) no estudio que realizan das formacións cuaterna-
rias do litoral do Miño (Portugal), fan referencia a un nivel mariño transgresivo, situado a
3-5m de altitude, que o correlacionan co Interglaciar Eemian. Este está constituído princi-
palmente por seixos envoltos nunha matriz areosa fina ou grosa que está  formada princi-
palmente por areas de cuarzo.

Araújo (1986) localiza niveis eólicos e lagunares fósiles en Portugal, aos que lles
otorga unha idade Pleistocena, sen fixar un momento determinado. Os niveis dunares máis
antigos, do mesmo xeito que as dunas fósiles galegas, están constituídos por areas grosas,
ben calibradas e cementadas e serían moi similares ao nivel dunar de Figueiras. 

6.1.2.2. A glaciación Weichselian/Wisconsin: 115.000-10.000 BP

A cronoloxía establecida a partir dos rexistros do fondo do océano suxire que a
última glaciación comezou cun enfriamento global en torno ao 115.000 BP e finalizou no
10.000-11.000 BP (Imbrie et al.,1984). Os rexistros sedimentarios ligados a esta glacia-
ción están normalmente ben conservados. As sinais isotópicas indican que no 100.000 BP
prodúxose un enfriamento global xeralizado, con episodios "cálidos" curtos que se suce-
deron en torno ao 103.000 BP(Brorüp / Sta. Germain I), 80.0000 BP(Odderade / Sta. Ger-
main II), 60.000 BP (Oerel) 55.000 BP (Glinde), 50.000 BP (Moershoofd), 40.000 BP
(Hengelo), 30.000 BP(Denekamp), 25.000 BP (Kesselt), 15.000 BP(Pomeranie), 10.0000
BP (Bølling/Allerød) (Martinson et al., 1987). 

A glaciación Weichselian, seguindo os estadios isotópicos, divídese en Antiga
(115.000-75.000 BP) e Pleniglaciar, que a súa vez se compartimenta en: Plenigalciar Infe-
rior (75.000-60.000 BP), Pleniglaciar Medio (60.000-30.000 BP), Pleniglaciar Superior
(30.000-15.000 BP) e Tardiglaciar (15.000-10.000 BP).

Os intensivos estudios estratigráficos mostran que o clima e as fluctuacións gla-
ciares durante  este último período foron máis variadas e complexas do que se pensaba ata
o de agora. O clima dun interestadial é normalmente considerado máis frío que o de un
período interglaciar, aínda que durante períodos curtos pode chegar a ser tan quente como
o dun período interglaciar. Os episodios máis cálidos que se deron ao Inicio do Weichse-
lian no Noroeste de Europa son o Brörup e o Odderade, que son os equivalentes dos inte-
restadiais Germain I e Germain II nos rexistros de polen de Francia: Grande Pile e Les
Echets (Guiot et al., 1989;  Guiot et al., 1989). No Pleniglaciar inferior o Oerel, no Medio
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o Glinde, Moershoofd e Hengelo, e no superior o Denekamp, Pomeranie e Bølling/Alle-
rød (Fig.6.6). 

6.1.2.3. O Weichselian Antigo (estadios isotópicos 5d, 5c, 5b, 5a): 115.000-75.000 BP

A sección de Grande Pile rexistra tres interestadiais quentes e dous estadiais fríos
(5d-5b) durante o inicio do glaciar Weichselian. A partir do estudio de rexistros pedolóxi-
cos do Weichselian Antigo no Oeste de Europa Van Vliet-Lanoë (1989) observa unha pro-
gresiva continentalización do clima asociado a un menor número de precipitacións. Esta
continentalización pode ser explicada por unha baixada eustática do nivel do mar ou
tamén pola extensión do xeo mariño no inverno cara ao sur. Un primeiro enfriamento sen-
sible no estadio 5d, tradúcese na chegada das condicións subárticas. En Francia septen-
trional o xeo penetra nos solos ata 50 cm de profundidade, no Oeste de Bretaña, e ata 1 m
máis cara ao interior do continente. O permafrost discontínuo acada o N de Alemania, os
cantís litorais son desestabilizados polo xeo e as formacións superficiais afectadas pola
crioreptación e a erosión (Van Vliet-Lanoë, 1986). Estas condicións sufren un mellora-
mento no interestadial 5c - Brörup ao redor do 100.000 BP - ou St. Germain I da Grande
Pile (Woillard & Mook, 1982) pasando a un contenxto templado frío, seco e continental.
Localízanse niveis sedimentarios que se asimilan con este episodio en gran parte de Euro-
pa Occidental. Atópanse bos rexistros de mosaicos de solos en Bélxica, na franxa litoral,
que presentan rasgos de iluviación, hidromorfismo, e desenvolvemento de podsoles e ran-
kers, etc. En Bretaña, segundo as evidencias sedimentarias, parece que o nivel do mar aca-
dado foi un pouco máis baixo que o actual (Van Vliet-Lanöe et al.,1991). Pola contra

Figura 6.6. Reconstrucción paleoclimática dende o último interglaciar en dous sitios do centro de
Francia (Le Gran Pile e Les Echets) según Guiot et al., 1989.
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outros resultados obtidos en distintas rexións da costa atlántica de Europa do Sur, en Bre-
taña (Hallegouet & Van Vliet-Lanoë, 1986, Monnier & Van Vliet-Lanoë, 1986) e Asturias
(Mary, 1986-) revelan a posibilidade de existencia de niveis mariños transgresivos poste-
riores ao máximo emiense - subestadio isotópico 5e - e contemporáneos de fases tempe-
radas do inicio do Würm - subestadios isotópicos 5c e 5a -. 

Un segundo enfriamento, moi forte, prodúcese no estadio isotópico 5b, e pode ser
diferenciado en rexistros sedimentarios localizados no NO de Francia e en Bélxica por
Van Vliet-Lanoë (1986), onde a penetración do xeo nos solos chega ata 2 m en Bretaña, e
un permafrost de tipo esporádico afectaría alomenos a aquelas terras situadas a mesma
latitude que Bélxica. En calquera caso parece que as formacións superficiais son moi per-
turbadas, aínda que o poder erosivo que se xeraría baixo estas condicións parece ser
menor. Neste momento é cando aparecen os primeiros depósitos eólicos importantes nos
países do Este (Maruczszak, 1980).

O segundo interestadial ben definido, estadio isotópico 5a, coñecido tamén coma
St. Germain II en Francia e Bélxica ou Odderade no Norte de Alemania e Países Baixos,
comeza en torno ao 82.000 BP. É un pouco máis longo que o precedente, e máis comple-
xo dende o punto de vista edáfico (solos rubefactados e lavados en medios litorias, fases
iluviais, etc.) no que predomina un contexto boreal continental (Van Vliet-Lanoë, 1986). 

A partir do 110.000 BP, aproximadamente, comeza unha gran regresión mariña
que acada o seu momento máximo durante o Pleniglaciar final, cando o nivel do mar, se
supón, que se encontraba uns 130 m por debaixo do actual (Curray, 1960; Guilcher, 1969).
Corroborando esta hipótese Dias (1985) encontra depósitos a -120 m na plataforma con-
tinental do norte de Portugal, na que as datacións radiocarbónicas indican que o mar ocu-
paba esa posición fai uns 15.000-14.000 anos. 

6.1.2.4. Pleniglaciar Inferior (estadio isotópico 4): 75.000-60.000 BP

O estadio isotópico 4 caracterízase por ser un período climático frío bastante cons-
tante, continuándose o enfriamento climático do estadio 5a (Odderade). A primeira degra-
dación climática forte do Weichselian, sitúase cara ao 75.000 BP (Haesaerts & Van
Vliet-Lanöe, 1981). A máxima extensión do xeo non se acada ata o 63.000 BP, e este esta-
dio remátase cunha forte deglaciación no 54.000 BP (Baumann et al.,1995). O Fronte
Polar Oceánico migra cara ao sur ata acadar o sur de Francia. O norte desta latitude, a
maior parte do Océano Atlántico, estaría cuberto pola banquisa durante o inverno, e a tun-
dra e a pradeira sería o que dominarían no norte e centro de Europa. Neste episodio os
depósitos coluviais son afectados por duas fases de estabilización que se manifestan en
solos típicos de ambientes árticos e subárticos ou en rankers de altitude, que se corres-
ponden cos interestadiais Glinde e Oerel (Behre & Lade, 1989).

Os invernos foron relativamente "temperados" pero as primaveras e os veráns pre-
sentaban un déficit de insolación, e so os outonos serían bos. Iso reflíctese no desenvol-
vemento dun permafrost esporádico en zonas poucos drenadas e dun permafrost
discontínuo, coma o recoñecido en Bélxica por Van Vliet-Lanoë (1991), ademais é unha
das fases principais para a aparición de grèzes litées en Francia. 

Sobre o 60.000 BP aparecen os primeiros loess no norte de Francia e en Bélxica,
producto dun enriquecemento local debido a dinámica periglaciar das ladeiras. 
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6.1.2.5. Pleniglaciar Medio (estadio isotópico 3): 60.000-30.000 BP

O clima tende a ser frío durante a maior parte do estadio isotópico 3, con glacia-
res que cubren parte de Escandinavia, Suecia, Finlandia e Noruega. Clima e glaciares ten-
den a fluctuar, debido a existencia dos interestadiais. O rexistro da Grand Pile (Woillard,
1985) recolle alomenos 5 fluctuacións que en termos xerais foron frías (Moershoold, Hen-
gelo, Denekamp, Brandebourg e Pomeranie), das que as tres primeiras pertencen ao esta-
dio isotópico 3. Entorno ao 50.000 e ata o 28.000 BP prodúcese un melloramento
climático, que leva unido unha subida do nivel mariño sobre - 30 m (Shakleton, 1986).
Esta melloría supón un retroceso do permafrost e un aumento das precipitacións, con
invernos que tiñan un pequeno déficit de insolación (1979). O permafrost contínuo esten-
deríase polo norte de Francia e Bélxica, e Normandía estaría afectada polo discontínuo. A
precipitación relativamente alta queda atestiguada polo carácter húmico que presentan os
paleosolos, e por unha dinámica moi activa dos depósitos de vertente (xelifluxión), que
nalgúns casos retraballaba depósitos eólicos. Este cambio climático non se fai sensible a
todo o Atlántico Europeo como sucede cos Países Baixos (Jhon, 1988). Bergersen et
al.,(1991) obtiveron catro datacións por termoluminiscencia da area eólica de Sorperoa,
Gudbrandsdalen, no centro de Noruega, con idades entre 37.000 a 40.000 BP. Se os datos
son correctos, e os sedimentos eólicos están ben axustados para datar por TL, mostran que
os glaciares nese momento retíranse cara ao interior.

6.1.2.6. Pleniglaciar Superior (estadio isotópico 2): 30.000-15.000 BP

Os rexistros baseados nos fósiles de fauna e flora indican que se chegou a acadar
un máximo frío entre o 23.000 e o 15.000 BP, cun retroceso glaciar marcado ao final desta
fase polo paulatino quecemento, producíndose un melloramento climático despois do
15.000/13.000 BP.

Durante o Pleniglaciar Superior,  tanto en Europa coma no Norte de América, os
mantos de xeo acadaron o seu máximo entre o 21.000 e o 17.000 BP, retrocedendo entre
o 17.000-15.000 BP. O máximo avance glaciar no norte de Europa rexístrase entre o
22.000 e 18.000 BP, uníndose o manto de xeo continental ao varado na superficie do mar
de Barents. O Atlántico, cara ao sur, cubríase de xeo ata chegar a costa de Portugal, xa que
durante a estación invernal a fronte polar oceánica situábase ao norte de Portugal, a lati-
tude 40º N (Ruddiman et al., 1977; Ruddiman & McIntyre, 1981) (Fig. 6.7), quedando
deste xeito inmerso o Cantábrico e unha boa parte do litoral Atlántico peninsular baixo o
efecto directo do mesmo. Por riba dos 40º N a temperatura da superficie do mar manterí-
ase fría e cunha baixa salinidade durante todo o ano, o que facilitaría que se conxelara
durante o inverno, mentres que no verán se desconxelaría en parte, polo que os icebergs
poderían chegar ata os litorais.

As condicións acadadas entre o 22.000 e 17.000, favoreceron a evaporación da
auga procedente dos océanos, almacenándose coma xeo nos grandes casquetes, o que pro-
vocou unha caída do nivel do mar da orde de 100-120 m en relación ao presente, motivo
polo que a liña de costa do sur de Europa foi considerablemente máis baixa que a actual
(BjØrn G. Andersen & Harold W.Borns, 1992). Traballos realizados noutros puntos da
costa atlántica europea como o xa mencionado de Dias (1985) sobre a plataforma conti-
nental da rexión septentrional de Portugal, reflicten e sinalan que no período comprendi-
do entre o 20.000 e 9.000 BP o nivel do mar situaríase entre -130m e -45 m. Entre o 9.000
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e 7.000 BP o nivel estaría aínda moito máis baixo (-45m a -15 m), o que permitiría a ins-
talación dun conxunto de pequenas lagoas entre Caminha e Viana do Castelo. 

Un factor climático responsable da configuración das áreas periglaciares de Euro-
pa é o incremento da circulación atmosférica, anticiclónica e ciclónica, combinada co
intenso frío e ventos catabáticos secos que sopraban dende as áreas de altas presións, for-
madas sobre o manto de xeo do Norte de Europa e as rexións máis pequenas glaciadas, en
particular os Alpes. Estes ventos secaban pequenas chairas inundadas e solos situados
diante dos glaciares, alimentándose de sedimentos de gran fino, que eran transportados
coma unha nube de polvo ata que se depositaban coma loess, por todo o centro de Euro-
pa. Este é un dos mellores exemplos que mostra un incremento na circulación e no vento.
Outra evidencia de que o clima que azota Europa é severo, é a presencia de cuñas de xeo
e outras formas características xeradas baixo condicións de permafrost. O límite sur coñe-
cido para estas formas durante o Pleniglaciar Superior é o sur de Francia. Hai evidencias
de que os grandes sistemas de circulación no cambiaron substancialmente respecto aos
actuais.

Haesaerts & Van Vliet-Lanöe (1981) sinalan que no 28.000 BP en Bélxica se
rexistraba un permafrost contínuo, baixo unhas condicións extremadamente secas que no
25.000 BPparecen cesar (Van Vliet-Lanöe, 1987). Outras áreas da Bretaña francesa, como
é a baía de Mt St Michel no 25.000 BP, estaba ocupada por un permafrost contínuo, men-
tres que no oeste de Europa ata o Dryas Antigo estivo presente un permafrost discontínuo
(Van Vliet-Lanoë, 1989). O evento Kesselt (aproximadamente no 23.000 BP) en Bélxica
representaría o primeiro retroceso a unhas condicións árticas secas, e lixeiramente máis
oceánicas en Normandía (Van Vliet-Lanoë, 1987), o que se podería asociar cun primeiro
levantamento eustático do nivel do mar. En torno ao 19.000 BP a sedimentación de loess
diminúe e os solos tipo ártico comezan a formarse en Europa.   

Figura 6.7 Evolución do frente polar no Atlántico Norte (Ruddiman & McIntyre, 1981).
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As zonas que foron cubertas no Plenigalciar polos mantos de xeo, están normal-
mente tapizadas con depósitos formados durante o período da deglaciación 18.000-8.000
BP. Estes depósitos son relativamente "frescos" e poden ser perfectamente datados, polo
que en xeral esta deglaciación soe ser bastante ben coñecida en Europa.

Rexistros de vexetación, fauna fósil e marcas de permafrost fósil indican que o
clima foi moi frío en Europa dende o 24.000 ata o 15.000 BP. O comezo do retroceso dos
casquetes de xeo no Norte de Europa prodúcese arredor do 18.000-17.000 BP, sendo lixei-
ramente diferente segundo as distintas zonas. Unha débil oscilación climática en torno ao
17.000 BP, correspóndese aproximadamente co inicio do maior retroceso glaciar. No
15.000 BP- Pomeranie - hai un reavance glaciar durante o que se depositaron sedimentos
morrénicos e se formaron cuñas de xeo e area, que son a manifestación dun incremento da
precipitación, sen relacionarse con unha baixa estacional da insolación (Van Vliet-Lanoë,
1987). 

O xeo mariño tamén retrocede entre o 20.000 e o 15.000 BP no mar de Barents e
no Norte de Europa. O principal motivo para o retroceso glaciar foi a combinación de fac-
tores entre os que se sinalan: a subida do nivel do mar (en torno a uns 50 m) unido a unha
depresión isostática da corteza da terra nun continente glaciado, e as variacións climáti-
cas. Seguindo os factores astronómicos, como sinalou Milankovitch en 1920-1930, o perí-
odo posterior a 17.000 BP foi moi favorable para a recesión do xeo debido ao incremento
da insolación. Unha subida das temperaturas foi a primeira causa para que os glaciares
retrocederan.

O norte Peninsular (Pirineos, Montañas da Cordillera Cantábrica e as Montañas
do Noroeste Peninsular) durante o Pleniglaciar superior estivo sometido a unha importan-
te acción do frío, manifestado na formación e desenvolvemento de numerosos depósitos
de natureza glaciar e periglaciar (García Ruiz et al ., 1998; Lampre Vitaller et al., 1998;
Calvet, 1998; Martínez de Pisón & Serrano, 1998; Péña Monné et al., 1998; Pérez Alber-
ti & Valcárcel Díaz, 1998; Pérez Alberti, 1993; Pérez Alberti et al., 1993; Victoria Álonso,
1998).

A obtención dunha secuencia lacustre en Banyoles, a partir dun rexistro polínico,
reflicte a historia da vexetación durante os últimos 30.000 BP e mostra o modelo de osci-
lacións climáticas que se repite na Europa atlántica. As datacións radiocarbónicas e por
termoluminiscencia traducen un claro evento interestadial entre o 30.000 e o 27.000 BP e
un Período Pleniglaciar con oscilacións menores que rematan abruptamente en torno ao
14.420±410 BP (Pérez-Obiol & Juliá).

6.1.2.7. Norte de Europa:15.000-10.000 (estadio isotópico 2):O Tardiglaciar ou Interes -
tadial Windermere

No Noroeste de Europa entre o 15.000 e 14.000 BP prodúcese un melloramento
climático, cun quecemento que chega a ser de 8-10ºC no verán, como sucede na Bretaña,
e coma consecuencia os glaciares retroceden rapidamente. Este quecemento é o que se
coñece en Bretaña coma Tardiglaciar ou Interestadial Windermere, que durou dende apro-
ximadamente o 15.000 ata o 11.000 BP. A secuenciación actual do Tardiglaciar recoñece
duas fases de condicións máis frías (Dryas), separadas por unhafase temperada, o Interes-
tadio Tardiglaciar (Bølling-Allerød). O Tardiglaciar inclúe polo tanto o Dryas Antigo, Pre-
bølling, Bølling interestadial, Dryas Medio, Allerød interestadial e o Dryas Recente. 
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- Dryas Antigo:15.000-13.000 BP

Entre o 15.000-13.000 BP prodúcese a progresión latitudinal da fronte polar, que
se situaría no Noroeste Ibérico na proximidade da desembocadura do río Miño. Unha últi-
ma extensión do permafrost e polo tanto das condicións frías maniféstase nestes momen-
tos. Como resposta aos cambios no sistema climático global, comeza unha fase de fusión
dos xeos continentais, aínda que por riba dos 42º de latitude a maior parte da superficie do
océano permanecería aínda conxelada nos meses de inverno, reducíndose fortemente o
fluxo de humidade de cara aos continentes en relación co período de máximo glaciar
(Ramil Rego, 1993).

Dias (1985) na realización do seu traballo sobre a migración da liña da costa nos
últimos 18.000 BP na plataforma continental septentrional portuguesa, di que aínda que as
cotas que se apuntan para o nivel do mar no curso dos distintos episodios varían de acor-
do ca rexión que se traballe, parece existir certo consenso no que respecta a existencia de
dous importantes períodos regresivos que interrumpen temporalmente a transgresión
xeral. Trátase de dous descensos do nivel do mar situados entre 15.000- 14.000 BP e
11.000-10.000 BP, con cambios climáticos xeralizados, avance dos glaciares, descenso
latitudinal da fronte polar, etc.

- O Interestadio Tardiglaciar: 13.000-11.000 BP

A fase interestadial do Tardiglaciar, coincide coa regresión do fronte polar cara as
costas do Labrador e Groenlandia, provocando nos litorais do Suroeste de Europa un
incremento progresivo da temperatura da superficie do océano, así coma aumenta a eva-
poración e o fluxo de humidade cara aos continentes. No Norte de Europa os mantos de
xeo retroceden considerablemente e de forma rápida entre o 13.000-11.000 BP, aínda que
neste período poden darse pequenos avances dos glaciares. 

O clima da fase Bølling caracterízase por veráns cálidos e invernos fríos (Berger,
1979), tendendo a desaparecer casi por completo o permafrost no Norte de Europa. O
segundo melloramento climático, ben rexistrado e marcado, a partir dos 55º-60º de latitu-
de N, é a fase interestadial Allerød, caracterizada por un ambiente ártico nos Países Bai-
xos.

- O Dryas Recente: 11.000-10.000: Unha fase de enfriamento drástico

O último episodio glaciar remata cun curto episodio frío:O Dryas Recente
(11.000-10.000 BP). Neste momento, o fluxo de auga doce, a circulación oceánica e o
clima actúan conxuntamente, aínda que os cambios logrados tan so afectan ao clima rexio-
nal. Arredor do Atlántico Norte, o episodio provocou un enfriamento brusco e notable, e
noutros lugares o seu efecto foi débil ou inexistente.

Existen indicadores da volta a actividade glaciar nas montañas e ambientes de tipo
periglaciar en áreas máis baixas. Trátase dunha fluctuación climática curta, que posible-
mente non responda a un único factor, senón que a interrelación de varios sería o que a
xeraría. Entre eles poden sinalarse: cambios na radiación solar e no modelo das jet-stre-
ams atmosféricas, fortes ventos provocados polo incremento das altas presións sobre Gro-
enlandia e o Océano Ártico, cambios na interacción entre a circulación atmosférica e as
correntes oceánicas, fluctuacións no contido de dióxido de carbono, etc. (Broecker & Den-
ton, 1990).
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As temperaturas trocan, baixando de forma drástica, cunha temperatura no verán
da orde de 8-10ºC e no inverno de -15 e -20 ºC no oeste de Escandinavia, nas terras altas
de Escocia, etc. (Atkinson et al., 1987). Coma consecuencia os glaciares avanzan de novo,
a banquisa invernal descende a 40º de latitude Norte, aparecendo rasgos de crioturbacións
en depresións mal drenadas, situadas a certa altitude. Este período de recrudecemento cli-
mático, provoca o descenso latitudinal da fronte polar, que na Península Ibérica se situa-
ría a latitude do Cabo Ortegal, pemanecendo deste xeito todo o Cantábrico baixo os
efectos directos do mesmo.

As augas polares esténdense cara ao sur ao longo da costa do oeste de Europa, ca
Fronte Polar Oceánica alonxándose da súa máxima posición sur, no suroeste de Irlanda
(Ruddiman et al., 1977; Ruddiman & McIntyre, 1981). No Atlántico Norte, esta fronte
sitúase máis cara ao sur da súa posición habitual, bastante cercana a acadada no 18.000
BP, deixando o Atlántico Norte cuberto polo xeo durante os meses de inverno. Hai evi-
dencias deste enfriamento tanto no este de Europa (Faustova, 1984) coma no sur de Espa-
ña e Portugal (Turner & Hannon, 1988; Dias, 1985).

Entre o 11.000-10.000 BPos glaciares do noroeste de Europa avanzan moi pouco,
e retroceden rapidamente durante o Holoceno, despois do 10.000, fluctuando segundo as
zonas, e depositándose importantes complexos morrénicos no norte de Alemania, Polonia,
sur de Suecia e Noruega e os países do Báltico. Neste período "O Lago Xelado que for-
maba o Báltico", comezou a comportarse coma tal na parte sur da cunca do Mar Báltico
no Interestadio Tardiglaciar (13.000/13500 BP) para volverse de novo a xear no 11.000
BP.

Pérez-Obiol & Juliá (1994) localizan no Lago de Banyoles, na Península Ibérica,
unha secuencia Tardiglaciar que rexistra os estadios clásicos descritos para o Norte de
Europa: o interestadio Bølling-Allerød, o evento do Dryas Recente no 12.000 BP, e unha
curta fase de quecemento entre o Dryas Recente e o último evento frío (datado no 11.000
BP).

6.1.2.8. O quecemento e final da glaciación:10.000 (estadio isotópico 1): O preHoloceno
ou Holoceno Recente

A época Holocena que comeza no 10.000 BP, caracterízase polo quecemento pau-
latino do clima, e está ben datada nun amplo rango de evidencias mariñas e terrestres. O
resultado inmediato é o retroceso glaciar e a expansión dos espacios forestados. A activi-
dade glaciar fluctúa, e nalgúns puntos coma en Escandinavia localízanse morrenas marxi-
nais que datan deste momento. Os últimos indicios da desaparición do xeo prodúcese en
torno a 8.500/8.000 BP, respectivamente en Escandinavia e Canadá (Andersen & Borns,
1992). 

Non se vai utilizar a división clásica do Holoceno nos períodos Preboreal, Bore-
al, Atlántico, Subboreal e Subatlántico, porque resulta moi difícil delimitar con precisión
cronolóxica cada período, debido a amplia variedade de datos que existen sobre estes últi-
mos 10.000 anos. Si os comparamos co Pleistoceno final, a información que se obtén para
o Holoceno é moi dellada, e as veces os investigadores non coinciden no enmarque cro-
nolóxico, ben por traballar en espacios diferentes ou simplemente porque a escala de tra-
ballo para un espacio concreto é moi precisa. Si se utilizan termos climáticos, pódese
sectorizar o Holoceno en catro momentos. O primeiro que abrangue dende o 10.000 ata o
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8.000 BP, caracterizado por un progresivo incremento da temperatura e da humidade; o
segundo entre o 8.000 e o 5.000 BP, no que se rexistra na maior parte do Suroeste de Euro-
pa un clima cálido e húmido, coñecido coma Óptimo Climático; o tereceiro entre 5.000  e
3.000 BP cunha sucesión de episodios fríos e temperados que reflicten unha tendencia
xeral ao enfriamento, etapa que recibe o nome de Neoglaciación; e o cuarto entre o 3.000
BP e a actualidade, caracterizado a nivel xeral por un quecemento irregular que se ve inte-
rrumpido por breves períodos de degradación climática. 

6.1.2.9. O Holoceno: Europa despois do 10.000 BP

- 10.000 - 8.000 BP

O casquete de xeo do Norte de Europa retrocede rapidamente, e de forma lenta as
temperaturas comezan a aumentar, aínda que a retirada gradual do xeo foi interrumpida
por pequenos avances temporais. Este momento inicial de melloría durou menos dun mile-
nio e en Europa caracterizouse por un lixeiro aumento das temperaturas. Os rasgos máis
característicos deste período de fusión, son os sistemas de esker en Suecia e Finlandia e
secundariamente de morrenas marxinais e depósitos fluvioglaciares en Finlandia, Suecia
e Noruega. 

Noutros sectores da costa atlántica foron recoñecidos niveles dunares que se asi-
milan con unha melloría climática. Na praia de Magoito (Sintra-Portugal) Ramos Pereira
(1983) logra mediante a datación de carbóns e a información extrapolada a partir do nivel
de ocupación humana calcular a idade de 9.500±100 BP (GrN-11.229) para a formación
sedimentaria composta por areas ocres e dunas consolidadas, revelando a existencia dunha
formación dunar a comezos do holoceno. Pola posición que ocupan as dunas no litoral
portugués e polas datacións absolutas coñecidas, estas foron normalmente atribuídas ao
Würm. Pero, neste espacio parece que coexisten duas xeracións dunares. A máis antiga,
podería ser würmiana e a máis recente como xa se dixo holocena. Esta formaríase cando
a liña de costa se situaba aproximadamente a 3 km e nun período de subida rápida do nivel
do mar (Vanney & Mougenot, 1981).

Cara ao 9.000 BP prodúcese un aumento máis rápido da temperatura, provocando
cambios climáticos e ecolóxicos. A capa de xeo no casquete ártico aínda é moi importan-
te, polo que os invernos en boa parte de Europa seguen sendo en xeral moi fríos, aínda que
os veráns comezan a ser bastante máis cálidos.

- 8.000-5.000 BP

Acentúase o aumento da temperatura iniciado no período 10.000 - 8.000 BP e estí-
mase que na maior parte dos lugares do mundo a temperatura sería un ou dous grados máis
alta que a actual (Font Tullot, 1988). Estas condicións climáticas fixeron que se coñeza
este período, situado entre o  8.000 - 5.000 coma o "Optimo climático". 

En Europa denomíanse este período "Atlántico" porque nas latitudes medias e
altas douse un predominio dos ventos xerais do oeste coa correspondente secuela de borra-
cas e frentes procedentes do Atlántico. As condicións climáticas caracterizábanse por unha
menor frecuencia de situacións extremas tanto térmicas coma  pluviométricas e un predo-
minio dos invernos suaves e veráns cálidos. 

A capa de xeo, que a principios do Holoceno cubría parte do noroeste de Europa,
vese reducida polo desxeo e os glaciares limítanse as montañas de Escandinavia, Suiza,
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Alpes, etc. É durante este período cando ten lugar as fases de subidas máis rápidas do nivel
do mar, que por termo medio, sería da orde dun metro cada cen anos (Font Tullot, 1988).
Esta subida coñécese coma a transgresión flandriense que ten un máximo entre o 6.000-
5.000 BP, aínda que Fairbridge (1961) sinalou que esta non foi constante senón que pre-
sentou diversas oscilacións, hipótese que tamén se avanza en traballos precedentes de
Martínez Cortizas et al.,(1996) e Martínez Cortizas et al.,(1999 b). Soares de Carvalho et
al.,(1982) sinalan que a transgresión flandriana vese interrompida por un episodio regre-
sivo intermedio.

A subida flandriense acadou nas costas asturianas un nivel semellante ao actual
(ou un pouco máis elevado ) antes do 4.770 BP, probablemente cara ao 5.800 BP, durante
a fase climática do Atlántico (Mary, 1983). Respecto a esta subida as costas asturians
seméllanse ás de África atlántica onde se acadou un máximo cara ao 6.000 BP, e non cara
aos 2.000 BP coma sucede en Bretaña. Este feito hai que relacionalo coa reacción de tipo
viscoso-elástico da astenosfera despois da fusión dos glaciares do hemisferio norte.
Segundo Mary (1992) os xacementos de turbas do litoral cantábrico permiten establecer
unha cronoloxía bastante precisa, aínda que incompleta, do Holoceno, e tamén describir a
evolución climática que revela un indubitable retraso por comparación coa costa francesa
do Sudoeste. Os depósitos mariños indican a existencia dun alto nivel do mar flandriense
anterior ao 4.770 BP.

Altuna et al., (1989) a partir do estudio interdisciplinar do depósito Herriko-Barra
(Zarautz, País Vasco) caracterizan os diversos episodios trangresivos que tiveron lugar
durante o Holocenoe e reconstrúen a paisaxe litoral neste sector da cornisa Cantábrica. Os
resultados das análises efectuadas poñen de manifesto a existencia de duas fases transgre-
sivas (anteriores ao 5800 BP e posterior ao 4.900 BP), caracterizados por material groso
depositado nun medio de praia areosa. As fases regresivas correspoden a un medio de
dunas litorais e depósitos continentais ocupados por un bosque mixto caducifolio de clima
temperado e húmido que permitíu a actividade cinexética dos seres humáns no Neolítico.

Cearreta et al,(1992) na investigación desenvolvida no Golfo de Bizkaia sobre os
cambios do nivel do mar durante o Cuaternario Recente, interpretan para o conxunto do
estuario do Bidasoa duas fases transgresivas durante o Holoceno. A primeira destas pul-
sacións positivas ten unha cronoloxía arredor do 8.000 BP, e a segunda das fases trans-
gresivas tería lugar polo 2.800 BP.

Estes mesmos autores traballan a zona de Oyambre (Cantabria) na que identifican
dous niveis de cantos mariños localizados a 1 m por riba do nivel da praia actual, recu-
bertos por sendos niveis de turbas. Nun dos niveis a idade é de 4.770 BP e noutro é 5.300
BP. O seu contido en acritarcos mariños (microfósiles) suxire que o nivel do mar estaba
preto. En conxunto estes xacementos mostran a existencia dun nivel do mar un pouco máis
alto que o actual nun momento anterior a 5.880 BP (Atlántico) e que depositou estes mate-
riais mariños actualmente localizados a un metro de altura (Mary, 1990). .

Na zona costerira do NO de Portugal, Granja (1989) estudia as formacións sedi-
mentarias designadas coma Holocenas. A autora fai referencia a un momento transgresivo
-flandriense- que se situaría en torno ao 5.000 BP. Granja & De Groot (1996), no traballo
sobre as subidas do nivel do mar en ambentes costeiros do Holoceno na praia de Cortega-
da (NO de Portugal) datan carbóns que se encontran nunha secuencia sedimentaria loca-
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lizada sobre a praia, na zona supramareal, o que definen coma un sedimento formado nun
ambiente submareal lacustre. Os carbóns considéranos contemporáneos do depósito. As
idades obtidas están entre 6.850±60 BP(ICEN) e 5.500±160 BP. Trátanse de sedimentos
xerados baixo condicións transgresivas, xa que o nivel do mar escomezaría a subir lenta-
mente a partir do 6.000 BP. Gran parte destes depósitos, modelados ou xerados neste
momento, poideron ser afectados por procesos tecto-isostáticos posteriores, o que vería
modificada a súa situación actual respecto ao nivel do mar.

- 5.000 - 3.000 BP

Este período está marcado por un empeoramento climático xeral, caracterizado
por unha inestabilidade e variabilidade maior que no período Atlántico. A precipitación
presentou variacións moi acusadas tanto entre anos coma entre decenios consecutivos.
Despois do 5.000 BP sucedéronse en Europa grandes inundacións, que alternaron con
fases máis secas (Font Tullot, 1988). Cara ao 5.000 BP comeza un dos episodios máis
fríos, denominado episodio "Neoglacial" pola súa severiade. Este prolóngouse ata o 3.000
BP, é foi o máis importante de todo este período. O final está marcado pola presencia de
episodios cálidos, con temperaturas similares as acadadas no Atlántico. Estudios previos
estiman unha temperatura entre 1º e 2ºC máis baixa que a actual. 

Granja (1989) na zona costeira do Norte de Portugal, fala dunha fase regresiva, na
que se irían formando pequenas lagoas en zonas deprimidas, en conexión con cursos de
auga, entorno a o 3.000 - 2.000 BP. Granja & De Groot (1996), na praia de Cortegaça (NO
de Portugal) realizan de muro a teito datacións radiocarbónicas en carbóns, localizados
nun podsol (horizonte A1), formado a partir de areas de orixe eólico. A datación máxima
é de 3.490±100 BP e outras oscilan entre 2.780±50 BP (ICEN-751), 2.540±50 BP (GSC-
5471) e 2.090±30 (ICEN-752). Son depósitos de traspraia, cunha importante compoñente
eólica, que estarían principalmente cubertos por vexetación. Esta costa despois do 3.000
BP retrocedíu, erosionándose parte das paisaxes de podsol, e escomezaríase a formar
facies de tipo intermareal, debido ao episodio frío "neoglacial", que  se prolonga, segun-
do os autores, ata o 2.800 BP. Arredor ou despois do 1.000 BP ata o final do século XV, a
tectónica chega a dominar fronte as variacións do nivel do mar. A evolución que presen-
tan os depósitos é complicada, en relación a súa posición actual. Esta é difícil de com-
prender se non se ten en conta ademáis das variacións do nivel do mar durante o Holoceno
a neotectónica local.

- 3.000 BP ata a actualidade

En Europa, a intensificación a latitudes medias dos ventos xerais do oeste, coa
correspondente suavización do clima a partir do 3.000, 2800 e 2400 BP, foi a primeira evi-
dencia de que se estaba nunha transición cara a un novo período climático, podendo sina-
lar a data de 2.500 BP coma algo aproximativo da súa consolidación, sendo o final máis
complicado de delimitar, porque posiblemente aínda estemos dentro del ou cara a súa fase
final.

A manifestación máis clara deste período é a persistencia de rasgos sobresaíntes
nas condicións medias da circulación xeral atmosférica, e durante estes últimos 3.000 anos
o cinturón de altas presións subtropicais e depresións subpolares, mantivéronse en torno a
posicións actuais, aínda que con fluctuacións notables de acordo coa variabilidade de cal-
quer período climático (Font Tullot, 1988). 
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Gutiérrez Elorza e Peña Moné (1992) no estudio realizado sobre a evolución cli-
mática e xeomorfolóxica do Holoceno Superior na Cordilleira Ibérica, Depresión do Ebro
e Pre-Pirineo, recalcan o papel da acción humana, como desencadeante dos procesos xeo-
morfolóxicos, nos estadios máis recentes do Holoceno Superior. Diferencian dous perío-
dos de acumulación: un primeiro moi xeralizado, que se correspondería á Época Fría da
Idade de Ferro (900-300 a.C) e un segundo período na época Post-Medieval, de menor
importancia e que coincide coa Pequena Idade do Xeo. Entre estes dous períodos ten lugar
un estadio erosivo (300 a.C.-1450 A.D) que pode ser relacionado co estadio cálido sub-
atlántico. 

A característica climática máis salientable deste momemto é a sequía alternando
con intervalos de precipitacións moi intensos e incluso torrenciais (Font Tullot, 1988).
Poden diferenciarse os seguintes episodios como máis destacables:

- Episodio cálido romano (2.000 - 1-500 BP) (100 aC - 400 AD). En Europa dende o ano
100 AC ata aproximadamente o 400 AD, prodúcese unha mellora térmica acompañada
dunha caída das precipitacións na Europa transpirenaica, coincidindo máis ou menos coa
época romana o que fai que se designe coma "Episodio Cálido Romano". Dase un aumen-
to na frecuencia de veráns cálidos e secos, e diminúen os invernos extremos, facéndose
máis suaves. Manifestación térmica que foi acompañada dunha lenta subida do nivel do
mar. Esta evidencia tamén é citada por Mary (1983) para a costa asturiana, falando dunha
segunda oscilación importante do mar durante o Holoceno fai 2.150 anos BP.

- Episodio frío altomedieval ( 1.500 BP) (400 - 1000 AD). Despois do quecemento gra-
dual que se produxo nos últimos anos do século IV, sucédense bruscas variacións térmi-
cas ao principio do século V, seguidos dun marcado frío que se evidencia por un notable
avance dos glaciares escandinavos e alpinos. En Europa central e occidental prodúcese
unha fase de transición, na que os invernos son fríos e as demáis estacións máis frecuen-
temente secas que chuviosas, enmarcando no século IX o final do período, mentres que na
Península Ibérica, no século X e principios do XI, seguen predominando os invernos seve-
ros ata practicamente o ano 1000 (Font Tullot, 1988). Esta regresión térmica coincide coa
desintegración do Imperio Romano e a colonización xermánica da Península Ibérica.

- Episodio cálido baixomedieval (900/1000- 1300 AD). Ao longo período da retirada dos
xeos no Atlántico Norte vai unido unha diminución na frecuencia de temporais severos,
que en Europa central e occidental, xa no século X, se manifesta cun claro predominio de
situacións anticiclónicas, con veráns cálidos e invernos máis ben fríos con poucas preci-
pitacións e con sequías relativamente frecuentes. Entre o 1000 - 1300 AD dase unha maior
pluviosidade e comeza un quecemento xeral.

- A Pequena Idade do Xeo (1400 AD- 1700 AD). O episodio de condicións climáticas
máis frías que sucedíu a fase cálida Medieval é un evento dunha relevancia global (Grove,
1988) e que se coñece coma Pequena Idade do Xeo. Caracterizouse nas rexión tempera-
das do hemisferio norte por veráns marcadamente fríos cun incremento nas precipitacións
e invernos moi fríos e húmidos, aumentando significativamente as tormentas e as grandes
xeadas. Os efectos deste recrudecemento climático quedan plasmados nos procesos xeo-
morfolóxicos de orixe frío - reavance dos glaciares escandinavos, alpinos, pirenaicos así
coma formación de pequenos núcleos de xeo na Cordilleria Cantábrica e conxelación dos
ríos europeos durante o inverno. A cronoloxía para a Pequena Idade do Xeo pode ser varia-
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ble segundo as zonas, pero o seu comezo pode situarse a partir de mediados do século XV
e esta situación perdurará  ata o XVIII, aínda que a maior incidencia deba situarse entre o
1550 e o 1700 AD.

A Europa central dos século XIV e XV estivo afectada por condicións climáticas
adversas, producíndose unha ruptura co episodio cálido baixo medieval. As variacións
metereolóxicas inestables, de fases chuviosas seguidas de veráns curtos, secos e cálidos,
con sequías moi usuais, son seguidas na primeira metade do século XVI por unha curta
recuperación térmica (Font Tullot, 1988). Xa na segunda metade do século XVI xérase un
cambio global,  trocándose o clima moi frío (1º-1.5º C máis baixo que o actual).

A partir do século XVIII prodúcese unha recuperación térmica, consolidada
durante o século XIX. A finais do XIX ata principios do XX, as temperaturas diminuíron
de novo. Pero a pesar de todo isto no século XX camíñase a un quecemento global  e pro-
gresivo da orde de 1ºC (dende -0'3º a +0'6 ºC, respecto as medias actuais) (Martínez Cor-
tizas et al.,1999). 

6.2. Cronoloxía e interpretación dos depósitos sedimentarios na costa galega

6.2.1 As formas anteriores a deposición 

Cando se fala das formas anteriores á deposición, hai que entendelas no marco
dunha paisaxe na que os depósitos, obxecto deste estudio, aínda non estaban configurados.
É polo tanto comprensibe que a dinámica xeomorfolóxica sería moi distinta da que se pro-
duciría a posteriori, cando se comezaron a configurar as acumulacións sedimentarias. 

Aínda que non se conta con datacións tan antigas de niveis sedimentarios especí-
ficos, pódese facer referencia a eles tendo en conta algúns factores coma son: a posición
estratigráfica e topográfica na que se atopan, o enmarque de niveis superiores perfecta-
mente datados, a relación con formas litorais antigas como poden ser as plataformas lito-
rias, os rasgos morfosedimentarios específicos e a correlación con outros depósitos
perfectamente contextualizados cronoloxicamente e situados en ambientes similares. Todo
elo permite o achegamento a unha cronoloxía aproximada para moitos depósitos localiza-
dos na costa galega, que polos seus rasgos, responden a idades similares ás atribuídas para
outros situados no noroeste europeo.

A datación dos solos orgánicos permite enmarcar cronoloxicamente a evolución
dos depósitos, e limitar a idade dos niveis sedimentarios situados, tanto debaixo coma por
riba de ditas acumulacións, achegándose de xeito máis preciso ás condicións paleoam-
bientais do momento. En moitos casos, os paleosolos inferiores fosilizan unha praia
cementada de cantos e areas, que aparecen recubrindo a parte alta da plataforma litoral. A
nivel xeral as praias fósiles presentan un aspecto moi degradado, aparecendo tan so vesti-
xios en puntos moi concretos da plataforma - en gretas, recubrindo pías, na base das bal-
mas ...-. Os exemplos son variados no sector da Ría de Muros-Noia, como se traduce das
descriptivas realizadas no capítulo tres, e máis puntuais na costa sur, debido a dificultade
que hai para recoñecelos, xa que o material - bloques e cantos - está solto e tende a con-
fundirse co das praias actuais. Hai algúns exemplos nos que os bloques e cantos están fosi-
lizados por niveis orgánicos, datados na base en 38.000 BP, o que as define coma
acumulacións xeradas con anterioridade a estas datas.
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A presencia de praias antigas que recubren a parte alta da plataforma litoral, e que
constitúen a base de moitos  depósitos litorais, evidencia a existencia dunha dinámica
mariña, que quedaría cortada polas acumulacións de orixe continental que a fosilizan. O
estudio micromorfolóxico de detalle realizado nas areas, recollidas na parte basal do depó-
sito de Caamaño, en Porto do Son - ría de Muros - reflicte un retraballamento mariño -
areas con brillo, marcas de impacto en forma de V, etc. -. Na parte superior da praia fósil
e na base dos niveis orgánicos, detectouse un aporte importante de areas con rasgos eóli-
cos, chegando ata un 90 % de areas redondeadas na fracción 0.4-0.2 mm no horizonte 6A
de Caamaño. Esta característica pon de manifesto que o depósito comezou a desenvolver-
se baixo unha dinámica mariña e pasou a ser substituída por unha eólica, para finalmente
quedar truncada en favor dunha sedimentación de orixe continental. A dinámica eólica tan
so está representada por pequenos aportes de material, que poden ser recoñecidos si se rea-
liza un estudio micromorfolóxico minucioso dos seus compoñentes principais - as areas .
Unha explicación que pode darse respecto a escasa representatividade que acadan estos
sedimentos, é que foron erosionados casi por completo polos procesos de orixe continen-
tal, quedando tan so material solto que posteriormente sería reutilizado e incorporado a
estructura dos propios depósitos continentais, como se deduce do nivel orgánico basal de
Caamaño. 

Os cambios na sedimentación reflicten dinámicas ben definidas - mariñas, eólicas
e continentais - que poden responder a variacións na dinámica litoral, e polo tanto unha
reestructuración do litoral a nivel sedimentario, ou a condicións paleoclimáticas diferen-
tes. Esta última opción é fundamental para entender a evolución sedimentaria do litoral no
Pleistoceno final. 

A realización de datacións nos niveis orgánicos basais de distitnos depósitos loca-
lizados na costa galega, permitiron a obtención de idades similares: 37.550 ±550 BP (ß-
13024) en Arnela (Muxía-Costa da Morte), 36.050 +1430 -1210 BP (GrN-20506) en
Caamaño (ría de Muros-Noia), e 38.830 ±2.200 BP (ß-93269) en San Xián-IV (O Rosal).
Estes exemplos verifican que a formación de niveis sedimentarios que constitúen praias
fósiles é anterior a estas datas. O momento exacto da súa xénese é difícil de delimitar, pero
en calqueira caso queda claro que é nun período no que o nivel do mar acadou unha posi-
ción similar ou superior ao actual. Os datos paleoambientais reflicten que o último inter-
glaciar foi lixeiramente máis cálido que o actual, sobre todo no subestadio 5e, fai 130.000
BP. Durante este subestadio parece que non houbo unha uniformidade nas condicións cli-
máticas, senón que se deron duas pulsacións cálidas, situadas entre o 128.000 BP e o
117.000 BP, entre as que se produce un deterioro climático (Seidenkrantz et al. 1996).
Hallegouët & Van Vliet-Lanöe (1989) fan referencia a evidencias dun episodio litoral, que
manifesta unha pequena remontada temporal do nivel do mar situado cara ao 117.000 BP,
o que tamén é sinalado por Shakleton (1986). Van Vliet-Lanoë et al., (1991) citan para o
NO de Europa unha subida de aproximadamente 2 m por riba do actual e Shakleton &
Opdyke (1973) de +7 m respecto tanto ao actual coma ao de calquera outro momento pre-
vio, xa que no Eemian as temperaturas foron de 1-2 ºC máis cálidas que as da actualida-
de. Tamén Calow & Cornford (1988) se suman a esta idea e sinalan que no estadio
isotópico 5e hai unha subida do nivel do mar de +6 m a nivel xeral respecto ao actual. Na
costa norte francesa Keen et al.,(1996) sinalan que no Eemian o nivel do mar estable debíu
situarse a +2/+3 m. No sur de Inglaterra (Davies & Keen, 1985; Keen, 1995; Mottershe-
ad, et al.,1987) citan posicións entre 0 e +12 m. Todos estes datos fan que este período
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sexa tomado coma o último no que o nivel do mar acadou unha posición máis alta que a
do presente pero en calquera caso, as variacións na costa atlántica europea son relativas,
xa que os factores locais e a topografía son condicionantes de primeira orde. 

Nos traballos de Costa Casais (1995) e Costa Casais et al. (1996) xa se citan
exemplos de praias fósiles depositadas sobre a plataforma litoral, e compostas principal-
mente por cantos e bloques, que se atopan na maioría dos casos cementadas por óxidos de
ferro. Praias antigas coma as de Cova da Amarela en Estorde, Lariño, Ventín, Pta.Castri-
ños, Freixo, Porto do Son e Caamaño na ría de Muros-Noia, situadas sobre unha ampla
plataforma litoral e fosilizadas na maioría dos casos por material eólico, composto por
areas de calibre groso e habitualmente cementadas e consolidadas. Estas acumulacións,
con certa correlación estratigráfica, coincidirían cun momento de transgresión mariña que
posiblemente se poida asimilar co período interglaciar Eemian (125.000 BP). Tanto as
praias fósiles coma as dunas que se apoian sobre ela, representan fases sedimentarias,
mariña e eólicas, respectivamente de dito interglaciar. Nalgúns casos as dunas antigas,
continúase a teito cun paleosolo ao que lle segue un nivel periglaciar de macrobloques
desordeados ou ben está directamente cortada por un coluvio, o que suxire unha conti-
nentalización progresiva destas acumulacións sedimentarias.

Queda claro pois que as praias localizadas na base dos depósitos, e fosilizando a
parte interna da  plataforma, formaríanse nun momento similar, ben sexa preto do 128.000
ou do 117.000 BP. A transición cara ao final do interglaciar e ao inicio do Weichse-
lian/Würm antiguo realízase de forma brusca, cun deterioro das condicións climáticas no
5d (Keen, 1982, 1995; Van Vliet-Lanöe,1986, 1990; Van Vliet-Lanöe et al . 1995). Estas
condicións sufren un melloramento no interestadial 5c (Brörup ao redor do 100.000 BP)
ou St. Germain I da Grande Pile (Woillard & Mook, 1982), pasando a un contexto tem-
perado frío, seco e continental. En Bretaña, segundo as evidencias sedimentarias, parece
que o nivel do mar acadado foi un pouco máis baixo que o actual (Van Vliet-Lanöe et
al.,1991). Pola contra, resultados obtidos en distintas rexións da costa atlántica de Europa
do Sur,  en Bretaña ( Hallegouet & Van Vliet-Lanoë, 1986, Monnier & Van Vliet-Lanoë,
1986) e  Asturias (Mary, 1986) revelan a posibilidade de existencia de niveis mariños
transgresivos posteriores ao máximo emiense - subestadio isotópico 5e - e contemporáne-
os de fases temperadas do inicio do Würm - subestadios isotópicos 5c e 5a -.O nivel do
mar alto durante o subestadio 5c - Brörup - en torno ao 100.000-95.000 BP, sería inferior
ao do estadio 5e pero non moi diferente do actual, mentres que as referencias a niveis
mariños altos no subestadio 5a - Odderade - en torno ao 82.000 BP, xa son menos fre-
cuentes por parte dos investigadores, pero non por iso deben ser obviadas. Polo tanto tam-
pouco se debe descartar o subestadio 5c e quizáis o 5a coma posibles momentos da
continuación da formación das acumulacións de orixe mariña-eólicas. 

No interglaciar Eemian mentres a dinámica mariña deixaba as súas pegadas no
litoral erosionando algúns sectores, e depositando bloques, cantos e areas noutros, nas ver-
tentes orientadas ao litoral os procesos de estabilidade/inestabilidade tamén serían moi
activos. Estas estarían recubertas por vexetación e tapizadas por solos, de maior ou menor
espesor dependendo da súa ubicación. Neste interglaciar, as condicións climáticas favora-
bles permitirían que a vexetación, solos e as formas do terreo se mantivesen en equilibrio
dentro do dinamismo paisaxístico reinante. A situación bioclimática favorecería a existen-
cia dunha coberteira vexetal, que si ben facilita unha maior estabilidade nas vertentes,
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tamén propicia a alteración da rocha en profundidade e polo tanto unha reserva de detri-
tus de granulometría fina. En xeral, neste momento dominaría a acumulación de material
que favorecería a formación de solo e a evolución e diferenciación de horizontes edáficos
frente aos procesos erosivos. 

Baixo este ambiente a situación non se mantivo sempre constante, senón que se
deron variacións relativas, fundamentalmente conducidas por razóns climáticas, nas que
se interrumpen os procesos edafoxenéticos e se reactivan en momentos puntuais os mor-
foxenéticos. Estes cambios comezan a rexistrarse de xeito claro ao final do interglaciar e
a comezos do glaciar Weichselian. Nas vertentes e estribacións do Barbanza, Groba e
Argallo dominaría a edafoxénese fronte a morfoxénse, e no litoral, aproximadamente ata
a situación actual dos depósitos, serían os procesos de orixe mariña os que acadarían maior
importancia. Posiblemente a vexetación e os solos chegasen ata moi preto do litoral, e a
dinámcia fluvial tería un importante papel. Ríos e regatos, modelarían o rochedo ata a
actual liña de costa, incorporando o material transportado a dinámcia litoral. Marmitas,
pías, tramos rochosos pulidos, vales labrados no granito,... son algunhas das formas lito-
rais relictas que se diferencian en moitos puntos dos  sectores analizados, cercanos a des-
embocaduras fluviais. Estas quizáis respondan a unha dinámica herdada na que a
actividade fluvial tivo un papel importante, polo que se pode falar de formas fluviais anti-
gas (Blanco Chao, 1999).

Os sedimentos que compoñen as praias antigas compostas por bloques, cantos e
areas, están cementadas por óxidos de Fe, o que evidencia que todas foron afectadas por
un proceso similar, posiblemente nun momento próximo e baixo condicións semellantes.
Este proceso xeoquímico tanto se poido formar con anterioridade a que as praias fosen
enterradas ou con posterioridade, é dicir, cando xa estaban fosilizadas. Para desenvolver-
se necesitarían auga abundante e unhas condicións climáticas adecuadas, que ben durante
o estadio isotópico 5e, 5a ou 5c se caracterizarían por - choivas abundantes e temperatu-
ras altas - que favorecerían os procesos de oxidación-reducción (Olson,1981; Reider,
1982). Quizáis un dos factores que influíron na conservación destas acumulacións haxa
que relacionalo co seu aspecto consolidado - cementado - o que lles permite ofrecer unha
maior resistencia cara a erosión

Poderíase dicir que no último interglaciar nos sectores de estudio dominaría nas
vertentes a edafoxénese e a forte alteración do rochedo en profundidade, e na costa a diná-
mica litoral que acadaría a actual liña de costa e en moitos casos aínda se adentraría algúns
metros cara ao interior. Nesta paisaxe na que a sedimentación se impón fronte a erosión,
paulatinamente irán cobrando unha maior importancia os eventos desencadeados no gla-
ciar Weichselian baixo unha dinámica natural ou antrópica.

6.2.2. Caracterización xeral e diferenciación sedimentolóxica e espacial dos depósitos
Pleistocenos. Os depósitos Pleistocenos e a evolución xeomorfolóxica correlativa

A nivel xeral parece que no medio mariño os estadios glaciares teñen unha menor
duración que no continente, mentres que nos interestadiais, máis cálidos, sucede o contra-
rio. Os efectos máis directos quedan reflictidos nas variacións sedimentarias que se obser-
van por exemplo nos depósitos localizados na liña de costa galega e no interior. O espacio
litoral compartido polos procesos mariños e continentais foi moi susceptible ás modifica-
cións producidas polos cambios paleoclimáticos polo que se pode pensar que no Weich-
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selian Inferior, os procesos dominantes nas vertentes dos montes da Groba-Argallo e Bar-
banza son de orixe fría, mentres que na mesma liña de costa a influencia do océano miti-
garía, de forma relativa unhas condicións xerais frías. Estes factores evidencian que o
nivel do mar, ao inicio do glaciar, caracterizaríase por un comportamento similar ao aca-
dado en momentos interestadiais do Eemian. Os sedimentos transportados dende as ver-
tentes da serra do Barbanza, Groba e A rgallo que chegaban a liña de costa,
fundamentalmente finos no comezo do Weichselian, serían evacuados polos procesos
mariños, polo que non se acumularon de forma contínua ata que o mar descendeu e se
mantivo a un nivel medio determinado. Este razoamento pode explicar a falta de rexistros
sedimentarios no litoral entre o Eemian e o Pleniglaciar Medio.

A partir do final do estadio isotópico 5a, comeza unha gran regresión mariña que
acada o seu momento máximo durante o Pleniglaciar final. O estadio isotópico 4 caracte-
rízase por ser un período climático frío bastante constante, acadándose a máxima exten-
sión do xeo en torno ao 60.000 BP (Baumann et al.,1995) A primeira degradación forte do
Weichselian, sitúase cara ao 75.000 BP (Haesaerts & Van Vliet-Lanöe, 1981). Neste
ambiente os procesos continentais empezan a gañar terreo aos mariños, e de forma lenta
pero constante a liña de costa eemiense comeza a continentalizarse. As condicións climá-
ticas boreais do estadio isotópico 5a tórnanse a subárticas e árticas no estadio isotópico 4
(Van Vliet-Lanoöe, 1986; Andersen & Borns (1992). Os invernos, relativamente "tempe-
rados" foron acompañados de primaveras e veráns cun importante déficit de insolación
(Van Vliet-Lanöe, 1991). Baixo estas condicións a vexetación iba degradándose, e nos
interestadiais formaríanse nas ladeiras solos típicos de ambientes árticos, e nos estadiais
dominaría a erosión e a formación de depósitos coluviais. A liña de costa do Eemian, cos
seus depósitos litorais herdados - praias de cantos e material eólico - seguiríanse erosio-
nando mentres de forma progresiva o continente segue gañando terreo ao mar. A retirada
lenta do mar, con pequenas pulsacións, deixa en superficie material mariño-eólico, que é
reutilizado e erosionado maioritariamente polos procesos de orixe continental, aínda que
sin descartar os mariños no límite inferior.

As datacións radiocarbónicas obtidas nos depósitos litorais, como por exemplo en
Caamaño, mostran un vacío temporal entre a formación dos niveis mariño e eólico basal,
emprazados sobre a plataforma e o primeiro nivel orgánico que os fosiliza. A praia for-
maríase nun momento do estadio isotópico 5, posiblemente no 5a, mentres que a datación
da base do nivel orgánico da unha idade de 36.000 BP- Pleniglaciar Medio -.Este oco tem-
poral quizáis reflicta a exitencia dunha forte degradación nas vertentes das serras litorais
e unha reestructuración da liña de costa, na que predominaría a erosión fronte a sedimen-
tación no estadio isotópico 4. A costa caracterizaríase pola progresiva continentalización,
na que convivirían as formas litorais herdadas cos procesos continentais recentes. O resul-
tado é a formación de solos tipo ártico, de pouco espesor, limitándose a actividade erosi-
va aos vales e ao contacto vertente-costa. 

6.2.2.1. A formación de solos no Pleniglaciar Medio: primeira fase acumulativa

No Noroeste da Península Ibérica, tanto na costa de Galicia coma no interior, exis-
ten datacións radiocarbónicas de diferentes depósitos, que reflicten a súa formación e evo-
lución no marco do Pleniglaciar Medio e Superior. Pero, en moitos casos, a problemática
plantéxase cando non existen referencias, o máis exactas posibles, do punto no que se
tomaron as mostras por parte de cada un dos investigadores. Os resultados acadados poden
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variar, o que por iso non quere dicir que estén mal realizadas, nin contaminadas, senón
descontextualizadas. A explicación que se pode extrapolar a partir das variacións cronoló-
xicas obtidas sobre un mesmo depósito, é simplemente que se tomaron mostras en distin-
tos niveis ou dun mesmo nivel pero en diferentes puntos. Tamén en moitos casos existe un
bo número de coincidencias nas datas que se obteñen dos depósitos, o que non quere dicir
que estén erradas, senón todo o contrario, xa que as datacións similares hai que enfocalas
coma un dato paleoambiental excepcional.

Debido a estes pequenos inconvintes, é necesario facer as puntualizacións opor-
tunas para entender a información que cada autor recolle e aporta da súa análise. Así, na
maioría dos casos tan so se citan as datacións obtidas dun nivel determinado do depósito
e non se xeoreferencia o lugar ou nivel no que foi tomada a mostra. Normalmente apórta-
se información ás características do nivel datado, aínda que en moitos casos estas poden
ser obviadas. O máis usual é datar os niveis orgánicos, pero tamén hai referencias a data-
cións de carbóns. As cronoloxías obtidas, xeralmente, van dende o 40.000 BP ata o pre-
sente e nalgúns casos superan o 40.000 BP. Dende finais dos 70 xa aparecen referencias a
datacións radiocarbónicas nos depósitos litorais de Cangas de Foz e Area Longa en Lugo
e no de Mougás en Oia, que tamén se engloban dentro do ámbito temporal estudiado (Fig.
6.8).

Fig. 6.8 Localización de depósitos litorais en Galicia sobre os que existen datacións radiocarbóni-
cas enmarcadas no Pleistoceno Final.
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A análise edáfica, sedimentolóxica e xeomorfolóxica de detalle dos depósitos
localizados nos sectores de estudio reflicte similitudes e diferencias. Estas características
particulares son elementais para chegar a realizar unha correlación sedimentolóxica glo-
bal e definir os episodios máis importantes do Pleistoceno final no litoral galego e rela-
cionálos sempre que sexa posible cos do Atlántico Norte e cos do interior de Galicia. A
aportación das datacións radiocarbónicas permite un afinamento na cronoloxía de aqueles
procesos máis salientables. 

A partir dos 31 depósitos analizados na ría de Muros-Noia e os 47 localizados
entre Cabo Silleiro e A Guarda, conséguese extrapolar as facies máis significativas que se
formaron dende o Eemian ata o Holoceno, como son as facies mariñas-eólicas, niveis ricos
en materia orgánica, coluvios, niveis aluviais e liñas de gravas, que aparecen intercaladas
con aportes de material fino. As características sedimentarias de detalle que fan referencia
a cada nivel foron explicadas no capítulo 3. 

Na costa norte de Galicia Brosche (1982, 1983) cita para o perfil de Cangas de
Foz, en Lugo, diferentes datacións que permiten encadrar a súa evolución dentro do Ple-
niglaciar Medio. Os materiais datados son materia orgánica e carbóns, e as idades van
dende o 45.300 +3.300/-2300 (Gr-9445), 42.800 +1400/-1200 (Gr-8327) ata >40.800 BP.
As datacións radiocarbónicas complementadas e contrastadas coa análise do perfil, indi-
can que en ámbolos dous casos existe unha estratificación do Würm, na que se poden dife-
renciar solos fósiles de cor marrón e delgados horizontes Ah entre os que quedan
embutidos fragmentos rochosos. Tamén en Foz (Lugo) na praia de Area Longa, Mary et
al., (1977) datan un nivel turboso que rexistra unha idade de >35.000 (Gif-3488). Capas
de solifluxión e turbas constitúen os cantís desta praia, cercana a Nois. A base destas for-
macións apóiase sobre o substrato da praia e cubre cantos antigos de micacita moi altera-
dos. Segundo Mary (1983) a praia, foi cortada polo mar con anterioridade ao 35.000 BP e
as fases frías, foron as que deron lugar ás formacións dos depósitos periglaciares. Os aflo-
ramentos que describe o autor para outros puntos da costa asturiana autorízano para facer
extensible esta conclusión as prais asturianas actuais.

En Caamaño, ao sur da ría de Muros-Noia (Porto do Son, A Coruña) o nivel peri-
glaciar máis antiguo encóntrase entre dous paleosolos orgánicos nos que se realizaron
diversas datacións radiocarbónicas (Costa Casais et al., 1994; Costa Casais, 1996, Tren-
haile et al.,1999). A base do paleosolo inferior ten unha idade de 36.050 +1.430/-1.210 BP
(GrN-2.0506) e o teito deste mesmo nivel de 32.340 +2.400/-1000 BP (GrN-2.1591).
Estas datacións non están illadas senón que se poden comparar cas obtidas nos niveis orgá-
nicos basais dos depósitos litorais de Arnela (Muxía) e que de muro a teito van dende
37.550 ±690, 34.700 ± 450, 35.620±1.150, 34.530±470 a 34.380±670 BP; de Oia Sur, San
Xián IV-I e Area Grande X, que presentan idades de 32.980±530; 38.830±2.200;
32.260±360 BP, respectivamente.

Tamén na costa sur, no depósito de Fedorento, localizado na Guarda (Pontevedra)
Brosche (1982,1983) data niveis ricos en materia orgáncia e carbóns, obtendo idades simi-
lares ás xa citadas. A formación deste depósito está dentro do Pleniglaciar Medio. As data-
cións rexistradas no Pleniglaciar Medio e Superior van dende 45.300 +3.300/-1600
(GrN-8322) ao 41.500 +2.200/-1700 (GrN-8321). No perfil de Mougás, concello de Oia
(Pontevedra), Brosche (1967) obtivo unha datación de máis de >39.000 BP (I-2277). Esta
data indica que o depósito escomezaría a formarse alomenos no Pleniglaciar Medio.
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O autor, na súa reconstrucción xeomorfolóxica do Pleistoceno Superior da costa suroeste
da provincia de Pontevedra, plantexou a existencia de tres facies de coluvión no Würm, a
primeira cunha idade aproximada de 40.000 BP ou superior, a segunda entre 28.000 e
18.000 BP, que marcaría a transición dun estadio húmido e frío cara a un intensamente frío
e máis seco, e a terceira inferior ao 13.000 BP.

Cano et al.,(1997) recolleron mostras de varios depósitos litorais situados na costa
sur de Galicia, entre Baiona e o río Miño, co fin de obter datacións radiocarbónicas. Os
perfís estudiados (Oia, San Xián, Fedorento) son definidos coma conos interestratificados
con solos, que denotan fortes alternancias climáticas, e enmárcanos dentro do Pleistoceno
superior, posteriores ao 40.000 BP. No depósito de San Xián-IV(I) obteñen unha idade de
38.830±2.200 BP na base dun potente estrato orgánico. No depósito de Oia Sur (I), de
Santa María de Oia, obteñen unha datación do nivel orgánico, que se asenta sobre sedi-
mentos de orixe fluvial (cantos redondeados, imbricados cara ao mar e incluídos nunha
matriz areosa), que data do 32.980±BP. No perfil de Area Grande, en Fedorento, sinalan
unha idade de 32.260±360 BP e a datación foi realizada sobre unha importante acumula-
ción de sedimentos orgánicos. Esta datación, según os autores, ven a reiterar a fase cro-
nolóxica xa determinada noutros sectores, que se estende entre o 38.000 BPe o 28.000 BP.

Tamén hai referencias a cronoloxías similares nas terras do interior de Galicia,
concretamente na Cova da Valiña (Castroverde, Lugo) na que LLana Rodríguez et al.,
(1996) documentan unha ocupación chatelperroniense contida nun depósito, que abarca
un amplo tramo do Pleistoceno Superior de Galicia. Segundo os autores a súa formación
é polixenética e reflicte a evolución do sistema kárstico no que se atopa, presentando
niveis autóctonos e alóctonos. Paleoclimaticamente dectectáronse episodios temperados,
frescos e húmidos e netamente fríos, aínda que con certo grado de humidade, que favore-
ceron a formación de niveis de bloques. As datacións obtidas para o nivel arqueolóxico -
34.800, 31.730 e 31.600 BP - xunto a súa posición na secuencia estratigráfica, remíteos ao
interestadio Arcy-Denekamp, e inmediatamente posterior a unha pulsación fría.

Do mesmo xeito o traballo realizado por Martínez Cortizas et al., (1996) a partir
do estudio do depósito de Moucide (Norte de Lugo) resalta a importancia do cuaternario
neste val. As súas características permítelles abordar as condicións ambientais baixo as
que se forma e a contextualización temporal en base ás datacións radiocarbónicas realiza-
das en carbóns, recollidos en tres niveis do perfil: horizontes 4A, 4AC e 5A, obténdose
idades de 35.440±680/630 BP (GrN-20827), 41.400±2400/1800 BP (GrN-21452) e
44.730±2400/1800 BP, enmarcando a súa formación a partir do Pleistoceno final. A evo-
lución dos ciclos IV, V ubícanse no Pleniglaciar Medio, en episodios que se sucederon
durante 10.000 anos (45.000 BP - 35.000 BP). Ao longo deste período os autores sinalan
que poideron existir fases de erosión-sedimentación alternando con fases de estabilidade
que permitirían a evolución edáfica dos materiais. De acordo coas periodizacións estable-
cidas para Europa Central e Occidental (Van Vliet-Lanoë, 1990) a edafización do ciclo IV
produciríase durante o interestadial Hengelo-Denekamp (intervalo 30.000-35.000 BP). Os
niveis inferiores estarían ubicados nesta posición dende fai uns 45.000 anos, e a súa com-
posición (goethita e gibsita) traduce condicións de humidade e un ambiente temperado-
húmido. Os rasgos morfosedimentarios que definen estes niveis poideran ser adquiridos
durante algún interestadial do Würm ou do Pleniglaciar Inferior, sen descartar a súa for-
mación durante o Eemian.
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Si se toma coma referencia o depósito de Caamaño, pódese dicir que a xénese
deste paleosolo estaría comprendida entre o 39 - 40.000 BP e o 32.000 BP, momento no
que quedaría truncado pola deposición dun nivel coluvial. A bibliografía quen fai referen-
cia ao Pleniglaciar na costa do Noroeste europeo tradúcese nun clima frío que como
demostra o rexistro da Gran Pile (Woillard, 1985) reflicte fluctuacións que foron en xeral
frías pero que entorno ao 38.000 BP prodúcese un melloramento climático, que suporá un
retroceso do permafrost, un aumento das precipitacións e invernos marcados por un
pequeno déficit de insolación (Berger, 1979). A precipitación alta queda atestiguada polo
carácter húmico que presentan os paleosolos, e por unha dinámica dos depósitos de ver-
tente dominada pola xelifluxión. Ao longo deste período déronse fases de erosión-sedi-
mentación alternando con fases de estabilidade que permitiron a evolución edáfica dos
materiais. De acordo coas periodizacións establecidas para Europa Central e Occidental
estas acumulacións xeraríanse durante o interestadial Hengelo-Denekamp (39.000-32.000
BP) (Van Vliet-Lanöe, 1990).

As datacións permiten encadrar a xénese dos paleosolos formados tanto no litoral
coma no interior de Galicia nun ambiente xeral frío, onde as pulsacións de melloría cli-
mática favorecerían a formación dun solo incipiente, que recubriría as ladeiras e que no
litoral tapizaría as vertentes dende a parte alta ata a liña de costa, acadando aquí a súa
maior potencia e fosilizando restos de depósitos mariños e litorais anteriores. Estas acu-
mulacións progradarían, continentalizando unha liña de costa, que iba retrocedendo men-
tres as plataformas litorais eran fosilizadas por material fino.  

A análise edáfica en Caamaño traduce que a materia orgánica é menor no paleo-
solo inferior que nos superiores, ademáis está menos evolucionada que a do ciclo superfi-
cial, xa que as relacións C/N son máis altas. A pesar de que a materia orgánica é menor no
horizonte profundo, presenta unha cor negra ben desenvolvida debido a súa natureza
coloidal. Estes datos quizáis se deban a que os paleosolos basais como o de Caamaño,
Fonforrón, Oia ou Sanxián se erosionarían con facilidade en períodos climáticos curtos,
nos que simplemente un maior aporte de humidade acompañada dun pequeno recrudece-
mento climático desestabilizaría os solos incipientes das vertentes próximas, que se
encontraban sen vexetación e serían arrastrados a unha posición topográfica inferior.
Neste proceso xoga un papel importante a auga, no arrastre de material mediante fluxos
laminares, curtos e constantes, evidenciados nas liñas e lentellóns de gravas que se apre-
cian nos depósitos citados. Estes paleosolos reflicten a evolución dun solo superficial
baixo condicións paleoclimáticas definidas no que os procesos de erosión-deposición serí-
an constantes e moi activos.

6.2.2.2. A formación de niveis erosivos "coluviais" no Pleniglaciar Medio: primeira fase
fría

Retomando os datos aportados pola análise detallada de cada un dos depósitos
pódese dicir que de forma xeralizada aparece en cada un dos sectores, dependendo das
suas caracterísiticas específicas, un nivel coluvial que se dispón sobre o orgánico basal e
debido aos rasgos sedimentolóxicos e morfolóxicos que deixa na superficie do solo - lími-
te erosivo claro - estase a falar dunha fase erosiva xeralizada.

Como se desprende da lectura do capítulo 5, a presencia de formas de erosión e
sobre todo de acumulación ligadas a procesos desenvolvidos nun ambiente frío - nival e
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periglaciar - son unha constante nos depósitos litorais actuais. As características morfo-
métricas e sedimentolóxicas defínense pola presencia de cantos e bloques angulosos e sub-
angulosos cunha textura aberta ou semiaberta, unha estructura amorfa ou diamicton
principalmente, con material groso xeralmente orientado perpendicular ao fluxo no que a
maior parte dos fragmentos están inclinados, seguindo a dirección da pendente. A gran
abundancia de material groso que presentan os depósitos hoxe localizados na liña de costa,
sobre todo os do sur, débese a que as frontes destes se corresponden coa parte máis pro-
ximal e polo tanto son os que se localizan máis preto da vertente.  

As diferencias existentes entre este nivel localizado nos depósitos da ría e os da
costa sur dependen das características físicas e topográficas de cada un dos sectores. Estas
son as responsables do desenvolvemento de procesos fluvio-glaciares nas vertentes da
Groba e nas estribacións do Argallo, protexidos pola existencia de pequenos "nichos" que
favorecerían a acumulación de neve, mentres que no tramo que se estende entre Pta.
Aguieira e Bacán son os periglaciares os máis salientables. A arquitectura da facies per-
mite falar de medios sedimentarios nos que dominarían os procesos de fusión e de xeo-
desxeo, que canalizarían a formación de debris flow ou coladas de pedra, facies
xelifluidais e solifluidais, arroiadas difusas, formación e recheo de paleocanles tipo "cut
and fill", "bloques aradores", etc., propio dun periglaciar de condicións moderadas, que se
situaría cronolóxicamente entre o 32.000 BP- datación do teito do nivel orgánico basal de
Caamaño - e o 30.000 BP- datación da base do segundo nivel orgánico de Caamaño. 

As características extrapolables a partir do estudio sedimentolóxico e os datos
aportados polas datacións radiocarbónicas sitúan este primeiro episodio frío, exemplifica-
do en todo o litoral galego e de forma detallada na área de estudio, no tránsito Plenigla-
ciar Medio - Superior. Caracterízase en Galicia pola presencia dunha fase xeocriolóxica
oceánica, marcada por un gran aporte de neve nun ambiente frío pero non extremo xa que
non hai presencia de solos xeados por debaixo do nivel da ELA nos distintos macizos
montañosos e correspóndese co máximo avance glaciar nas montañas galegas (Valcárcel
Díaz, 1998). O descenso das temperaturas medias anuais do ar (TMAA) con relación as
medias actuais para que esta fase se orixine está en torno aos 6º C (Valcárcel Díaz, 1998;
Martínez Cortizas et al. 1999; Martínez Cortizas & Pérez Alberti, 1999). (Fig. 6.9A).
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Figura 6.9. Temperatura media (º C): A) Máximo avance glaciar (60.000-30.000 BP); B)Glaciares
individualizados (20.000-18.000BP); C)Glaciares de altitude (16.000-10.000BP); D) Período Cáli-
do Román (2.000-1500 BP); E) Pequena Idade do Xeo (s. XVI-s.XVIII). Martínez Cortizas et al.,
(1999).  
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Esta fase, ben exemplificada en tódolos depósitos costeiros, tamén se recoñece
nos localizados no tramo medio das vertentes da serra da Groba e das estribacións do
Argallo. Os ligados ás bocanas dos vales e as áreas próximas a estes evidencian a exis-
tencia dunha dinámica xeomorfolóxica controlada por procesos de fusión que se desenca-
dearían na parte alta, na que a agua de fusión se canalizaba polos vales e arrastraba
volumes importantes de material acumulado na parte alta e media da vertente. Como con-
secuencia formáronse amplos abanos ou conos compostos por material coluvial que a dife-
rencia dos depósitos de vertente, non vinculados a vales, está subredondeado e
redondeado, imbricado e orientado. As bocanas dos vales, aínda hoxe son moi activas,
polo que a secuencia sedimentaria está sendo continuamente transformada, erosinándose
depósitos e acumulándose outros novos que se crean a partir da desmantelación dos pri-
meiros. Debido a esta intensa actividade morfodinámica os niveis orgánicos basais tenden
a desaparecer, e tan so quedan restos orgánicos misturados con cantos e gravas nalgún
lateral, xa fóra do val propiamente dito. Nos vales que surcan as serras da Groba e as estri-
bacións do Argallo os exemplos sucédense dende a parte alta da serra ata a liña de costa,
como por exemplo no val do río Cova (Sanxián). Estas acumulacións semella que se for-
maron a partir da desmantelación de depósitos situados na parte alta e media da serra.
Podían quedar truncadas ao comezo dunha fase erosiva ou misturarse e removilizarse con
materiais pertencentes a fases diferentes. Para levar a cabo un estudio detallado é mester
fixarse no tamaño e forma do material transportado, na súa disposición, na presencia ou
ausencia de matriz e a relación entre os sedimentos da bocana e os dos laterais próximos.
En xeral, esta primeira fase fría soe corresponderse nas desembocaduras dos ríos e rega-
tos ca aparición de material de tamaño canto e bloque, subredondeado e redondeado,
caracterizados por unha textura pechada a clastos soportados, perfectamemte ordeados,
imbricados e con fragmentos que están moi inclinados. 

6.2.2.3 A formación de solos no Pleniglaciar Superior: segunda fase acumulativa

Tras unha fase coluvial erosiva, formada baixo unhas condicións ambientais
xerais frías e húmidas, iníciase a deposición dun novo nivel orgánico o que traduce unha
certa estabilidade nas vertentes e polo tanto a formación de solos que fosilizan os bloques,
cantos e gravas que ata o de agora se acumulaban nas ladeiras. Esta fase, coma a prece-
dente, está exemplificada nos sectores de estudio, variando en cada un deles a forma na
que se mostra na paisaxe. As datacións radiocarbónicas obtidas no depósito de Caamaño,
ademáis de detalladas son moi orientativas da cronoloxía deste período, e de muro a teito
son: 30.120 +670-620 BP, 29.400 +2.200 -1.700 BP, 28.750 +1.100 -900 BP e 20.160 +
270 BP. A parte superior está erosionada por un nivel coluvial, composto por clastos orde-
ados e de menor tamaño que os do coluvio inferior, que trunca en boa medida parte deste
solo. O límite entre estes niveis está definido en calquera dos depósitos estudiados, o que-
mostra rupturas nítidas nas condicións ambientais e polo tanto cambios fortes no marco
dun ambiente xeral frío. As datacións radiocarbónicas enmarcan a formación deste nivel
orgánico entre o 30.000/28.000 (Kesselt) e o Nagelbeek (23.000 - 20.000).

Na costa norte de Galicia Brosche (1982, 1983) cita para o perfil de Cangas de
Foz, en Lugo, diferentes datacións, sobre materia orgánica ou carbóns, que se engloban
dentro do Pleniglaciar Superior. As idades obtidas son 26.900±200 BP (GrN-8326) e
15.100±400 BP (GrN-9384). Tamén en Foz -Lugo- na praia de Area Longa, Mary (1983)
data outro nivel turboso e a idade rexistrada é de 16.780±400 BP(Gif-3490), e na Praia de
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Barrañán, no municipio da Coruña, Brosche (1983) recolle mostra de detritus orgánico,
que presenta unha cronoloxía de 19.160±220 BP (GrN-9446).

Para a costa sur de Galicia as datacións dos niveis orgánicos dan idades similares.
Brosche (1982,1983) realiza datacións en niveis ricos en materia orgánica e en carbóns,
no depósito de Fedorento, localizado na Guarda (Pontevedra). A datación que obten é de
28.000±450 BP (GrN-8320) o que o engloba no Pleniglaciar Superior. Butzer (1967) data
neste mesmo depósito detritus orgánicos é obten unha idade de 18.700±320 BP (I-2176),
o que situaría parte do depósito no Pleniglaciar Superior. No perfil de Mougás, concello
de Oia (Pontevedra), Nonn (1966) obtivo unha datación de 18.200±900 BP e Brosche
(1982) de 18.030±160 BP (GrN-8324), onde ámbolos dous contextualizan o desenvolve-
mento do perfil no Pleniglaciar Superior. Cano et al.,(1997) sinalan para o perfil de San
Xián (límite entre o concello de Oia e do Rosal, Pontevedra) unha datación do
28.000±2.200 BP, realizada na parte superior dunha potente acumulación orgánica, que se
correspondería coa fase sedimentaria basal do depósito de San Xián.

Nos depósitos analizados na ría de Muros-Noia este segundo paleosolo é moi
homoxéneo, pero non sucede o mesmo cos estudiados no sector da costa sur, no que a
influencia da serra da Groba e Argallo, fixo que en boa parte deles este tenda a desapare-
cer, esté moi moidificado ou se intercale con liñas ou lentellóns de gravas e cantos, o que
denota unas condicións de erosión-sedimentación nas vertentes máis acusadas e activas
que no sector da ría. Este proceso contínuo de acumulación-erosión estaría ligado a unha
serie de parámetros, xa comentados no capítulo 3 como son a altura, pendente e proximi-
dade, factores decisivos que interveñen na configuración final dos depósitos. Mentres no
sector da ría é difícil distinguir este nivel na parte alta e media da ladeira, non sucede o
mesmo co da costa sur, podendo correlacionarse nalgúns puntos os paleosolos que confi-
guran os cantís cos situados a media ladeira. 

As características edáficas que presentan os paleosolos son moi similares aos con-
figurados no Pleniglaciar Medio. Son de cor moi negra e están surcados por liñas de gra-
vas ou pequenos lentellóns compostos en ámbolos dous casos por material anguloso. A
análise edáfica permite falar de solos cumúlicos, tipo ranker, pouco evolucionados. Carac-
terísticas que son similares as que acadadan os solos desenvolvidos en climas fríos e xeral-
mente sobre rochas ácidas. A relación de C/N nos horizontes A superiores soe ser menor
que nos paleosolos inferiores o que denota, seguindo a Carballas et al. (1983 b) un carác-
ter coluvial. A conservación da materia orgánica e a súa escasa evolución hai que relacio-
nala coa ralentización do proceso de mineralización, quizáis acusadas polas condicións
específicas da área de formación e deposición - temperaturas frías e húmidade, que influi-
ría na diminución da actividade microbiolóxica (Martínez Cortizas & Moares Domínguez,
1995).

Rexistros de vexetación, fauna fósil e marcas de permafrost fósil indican que o
clima en Europa foi moi frío entre o 25.000 e o 15.000 BP. Haesaerts & Van Vliet-Lanöe
(1981) sinalan que no 28.000 BP en Bélxica existía un permafrost cotínuo nun ambiente
moi seco e que no 25.000 BP parece cesar. Van Vliet-Lanöe (1987, 1989) fai referencia a
o evento Kesselt que representaría en Bélxica o primeiro retroceso a unhas condicións árti-
cas secas, comezando a formarse en Europa solos de tipo ártico. A esta situación xeral
acadada no Atlántico europeo tampocuo foi allea á costa galega. O parámetro latitude e a
influencia mariña serían dous factores esenciais na trama climática. As condicións extre-

Interpretación dos depósitos e hipótese cronolóxica. 



189

mas do clima suavizaríanse cara ao sur, pero a influencia xeral baixo a que se encontraba
a costa galega sería a dun clima ártico continental seco. O factor marino foi decisivo no
aporte de húmidade e favorecíu a formación dun solo superficial, incipiente, de escasa
potencia e moi inestable. Estes erosionaríanse con facilidade en períodos climáticos cur-
tos nos que un maior aporte de humidade acompañado dun pequeno recrudecemento cli-
mático os desestabilizaría e arrastraríaos a unha posición topográfica inferior. Neste
proceso xoga un papel importante a auga no movemento de material mediante fluxos
laminares, curtos e constantes, evidenciados nas liñas e lentellóns de gravas e cantos.

Baixo estas condicións a actividade eólica tamén entraría a formar parte da paisa-
xe. Os traballos de Martínez Cortizas et al., (1996), sobre o estudio comparativo de niveis
dunares pertencentes a catro depósitos costeiros (Ventín-ría de Muros-, Mirambel e
Figueiras-ría de Vigo- e Malpica) intenta achegarse a esta dinámica. Os niveis eólicos
forman parte de perfís policíclicos con rasgos xeomórficos diferenciados, e cunha evolu-
ción edafoxenética clara, o que permitíu facer unha aproximación a secuencia cronolóxi-
ca de eventos eólicos durante o Pleistoceno final e Holoceno. As dunas máis antigas
identifícanse co intervalo 20.000-15.000BP, representadas en Figueiras cun nivel de pod-
solización ben marcada. A análise de detalle do depósito de Figueiras localizado nas Illas
Cíes, mostra que ademáis dos procesos de orixe continental, tamén estarían activos os
eólicos. Iso non quere dicir que o nivel do mar ou a liña de costa esté moi cerca, senón que
existe un excedente sedimentario importante composto por areas grosas e finas e unhas
condicións favorables para que este se mobilice. Hai que destacar o importante contido en
areas grosas que presenta o nivel dunar basal, supoñendo máis dun 30% que a dos ciclos
superiores. Este feito pode interpretarse coma unha maior intensidade eólica durante a fase
de formación ou como unha maior proximidade a área fonte, concentrándose a fracción
grosa nas dunas máis próximas ao nivel mariño mentres que as máis finas serían trans-
portadas cara ao interior, nese mesmo período. Esta facies eólica está cortada por un colu-
vio de tipo periglaciar de orixe continental. As características morfosedimentarias
extrapolables deste aseméllano a segunda fase periglaciar - máis antiga - identificada en
Galicia por Pérez Alberti et al., (1995). Esta duna ao comezo da acumulación coluvial,
debido as extremas temperaturas, pemanecería xeada polo menos en superficie. Este sería
un dos motivos polo que non foi decapitada na súa totalidade. 

Un factor climático responsable da configuración das áreas periglaciares en Euro-
pa é o incremento da circulación atmosférica, anticiclónica e ciclónica, combinada con
frío intenso e ventos catabáticos secos que sopraban dende as áreas de altas presións for-
madas sobre o manto de xeo do Norte de Europa. Os intensos ventos que azotaban Euro-
pa foron os responsables de secar os solos situados diante dos glaciares e alimentarse dos
sedimentos más finos, transportándoos coma unha nube de pó ata que se depositaban coma
loess. O aumento na intensidade eólica tampouco sería allea as costas galegas, sendo o
depósito de Figueiras un bo exemplo. Esta illa no Pleniglaciar Superior estaría "continen-
talizada" e lonxe da influencia mariña, quedando en superficie unha importante capa de
sedimentos areosos a partir dos que a dinámica eólica se alimentaba e depositaba para
formar dunas que chegaban a acadar as vertentes rochosas das Cíes. 
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6.2.2.4. A formación de niveis erosivos "coluviais" no Pleniglaciar Superior: segunda fase
fría.

De forma xeralizada pódese falar da existencia dunha segunda fase fría, exempli-
ficada nun novo nivel coluvial. Este normalmente aséntase sobre un paleosolo que en moi-
tos depósitos está truncado, evidenciado pola aparición dun límite erosivo. A obtención
dunha datación radiocarbónica na parte superior da segunda acumulación orgánica de
Caamaño sitúa a xénese deste nivel con posterioridade a 20.160 + 270 BP. Esta segunda
fase fría a diferencia da anterior, desenvolvida baixo un periglaciar de condicións mode-
radas, caracterízase por ser máis fría e seca na que predominaría un permafrost que favo-
recería os procesos de xelifracción, formación de coladas de pedras, derrubios afectados
por fluxos, campos de bloques de cume, coladas de bloques, "head", etc. As diferencias na
arquitectura da facies coluvial entre os depósitos localizados na ría e os da costa sur veñen
definidas polos procesos baixo os que se activaron. No primeiro caso son de tipo perigla-
ciar seco, polo que as formacións sedimentarias estarían condicionadas polos procesos de
xeo-desxeo, mentres que no segundo son de tipo nival, sendo os procesos de fusión os
máis importantes.

As características morfométricas e sedimentolóxicas de cada un dos depósitos
defínese pola abundancia de material groso e polo escaso aporte de finos. Domina unha
textura aberta a semiaberta e mistúranse estructuras marcadas polo fluxo con outras amor-
fas ou diamicton. Os clastos están orientados e inclinados - fragmentos levantados, pro-
longados e imbricados. Hai granoclasificación vertical e lateral. Os aportes máis
salientables dos depósitos localizados na ría de Muros-Noia  son os cantos e gravas angu-
losos, mentres que nos da costa sur son os bloques, cantos e gravas con formas preferen-
temente redondeadas e subredondeadas. En ámbolos dous casos si se realiza unha análise
de detalle no coluvio a nivel sedimentolóxico diferéncianse estructuras semicirculares,
festoneadas ou  en V, labradas a microescala.

Este "coluvio" nos depósitos analizados na ría de Muros-Noia, a diferencia do
basal, caracterízase pola maior presencia de material groso de tamaño grava e canto, orien-
tado, sin a penas finos e con aspecto de estar aprisionado "triturado". Este manto sedi-
mentario responde nos laterais dos depósitos a unha facies de tipo xelifluidal ou solifluidal
"head". No depósito de Fonforrón ademais está marcada pola presencia de debris flow que
reflicte un proceso puntual, e quizáis a súa aparición se deba a existencia de procesos de
fusión bruscos na parte alta do Monte Dordo. Na costa sur esta fase caracterízase nas boca-
nas pola gran abundancia de material groso redondeado e subredondeado, imbricado e
orientado, sin apenas finos e nas vertentes non vinculadas aos vales pola intercalación de
material groso subanguloso e subredondeado con finos inorgánicos. A aparición de paleo-
canles neste sector queda moi reducida, si se compara coa primeira fase. Quizáis a rela-
ción esté na falta de fluxos de auga concentrada, permanente ou semipermanente fronte
aos procesos de fusión que favorecen a aparición de estructuras lineais. Estas están com-
postas por gravas, cantos e algún bloque sin unha matriz fina de unión. O material groso
recorrería unha menor distancia de transporte que os finos. Estes máis fáciles de mobili-
zar, acadarían un amplo traxecto, polo que na maioría dos casos ocuparían o fronte dos
depósitos, e polo tanto a parte máis distal destes respecto a área fonte. No depósito de
Arnela de Lourido en Muxía (Costa da Morte) denótase unha maior presencia de fluxos
de derrubios, de movementos espasmódicos, que unicamente se pode relacionar cun
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ambiente nival, con acumulacións de neveiros na parte alta das ladeiras, con fusión e con
lugares de obturación, pequenos cuncos nos que se acumularían ritmitas, que posterior-
mente serían transportadas en masa cara ao fondo do val (Pérez Alberti et al. 1998; Pérez
Alberti et al.1999).

Esta fase está exemplificada nos depósitos costeiros e nalgúns tramos situados a
media ladeira no sector da costa sur. Os ligados ás bocanas dos vales de Mougás, Vila de
Suso, Vilar, Aguieira, Cova e Soutiño e as áreas próximas a estes reflicten unha dinámica
xeomorfolóxica complexa controlada por procesos de fusión que levan asociados a for-
mación de amplos abanos ou conos compostos por material coluvial, que a diferencia dos
depósitos de vertente, están subredondeados e redondeados, imbricados e orientados. O
carácter migratorio e a intensa actividade morfodinámica dos abanos, fai que resulte difí-
cil recoñecer as fases frías máis importantes, polo que se convirte en medida obrigatoria
o estudio de detalle dos cambios morfométricos e granulométricos na sedimentación ver-
tical e na comparación cos depósitos ligados ás vertentes. En moitos casos os sedimentos
das bocanas, acumulados na primeira fase fría, quedaron cortados pola segunda ou sim-
plemente misturados.

As características extrapolables a partir do estudio sedimentolóxico e os datos
radiocarbónicos sitúan este segundo episodio frío, presente en depósitos de todo o litoral
galego no Pleniglaciar Superior. Caracterízase en Galicia pola presencia dunha fase xeo-
criolóxica continentalizada, na que xunto a presencia de glaciares nas montañas máis ele-
vadas danse solos xeados por debaixo do nivel da ELA (Valcárcel Díaz, 1998). Neste
momento prodúcese un descenso das TMAA duns 12º C en relación ao anterior, no que o
descenso das TMMAcon respecto ás medias actuais é da orde de 6º C. A pesar de ser unha
fase máis fría, os glaciares son menos extensos que na anterior debido a unha baixa no
aporte de humidade, xa que coma resposta a caída das temperaturas o clima global tórmase
máis seco (Martínez Cortizas et al., 1999 b; Martínez Cortizas & Pérez Alberti, 1999). O
autor por correlación con datos paleoclimáticos globais e por datacións no ámbito de estu-
dio, sitúa este momento no Pleniglaciar Global Final (25.000-18.000 BP).

Segundo Martínez Cortizas et al,.(1999 b) este clima caracterizaríase en Galicia
por unha oscilación térmica moi ampla con meses de inverno moi fríos,  temperaturas por
debaixo dos -25º C polo que o solo permanecería xeado - e un curto verán  - as tempera-
turas poderían situarse por riba dos 0º C - o que facilitaría un desxeo, alomenos superfi-
cial, do solo. (Fig. 6.9B).

6.2.3. Caracterización xeral e diferenciación sedimentolóxica e espacial dos depósitos
do Tardiglaciar. A evolución xeomorfolóxica correlativa: As formacións aluviais e as
acumulacións eólicas

O melloramento climático que se produce na Europa do noroeste a partir do
16.000 BP,  coñecido con nome de Tardiglaciar ou Windermere, chegou ata o 11.000 BP.
A secuencia sedimentaria actual recoñece a existencia de duas fases frías - Dryas Antiguo
e Dryas Recente - separadas por unha temperada - o interestadio Bolling-Allerod -. Dias
(1985) afirma que parece existir un certo consenso no que respecta a existencia de dous
importantes períodos regresivos que interrompen a transgresión xeral. No seu traballo
sinala a existenica de dous descensos do nivel do mar situados entre o 15.000 BP e o
11.000 BP con cambios climáticos xeralizados, avances dos glaciares, descenso latitudi
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nal da fronte polar, etc.

A nivel xeral camíñase cara a unha melloría climática - cun quecemento de 8-1 º
C no verán - manifestada na aparición de novas facies sedimentarias, de tipo aluvial, nos
depósitos litorais e de vertente, que se depositan sobre os niveis coluviais. Esta facies soe
presentar unha proporción apreciable de areas e gravas redondeadas e subredondeadas que
se dispoñen formando lentellóns, e que se formarían baixo condicións de tipo aluvial,
como se pode extrapolar das características morfolóxicas, texturais e químicas do depósi-
to de Caamaño. Estas indican que neste momento a superfice do depósito funcionaba
como un medio hidromorfo, polo que é moi frecuente que aparezan moteados de óxidos
de Fe e niveis intermitentes de materia orgánica. Esta fase tamén ten unha importante
repercusión nos vales do sector sur. As formas tipo abano aluvial estiveron moi activas,
debido a gran importancia que cobra a presencia de auga como elemento de erosión, trans-
porte e sedimentación. Debido a elo as canles principais sufren cambios importantes e
seguen aportando ao litoral un volume de material nada despreciable, como se ve na maior
parte dos depósitos localizados nas bocanas dos vales situados etre Cabo Silleiro e A
Garda.

A fase interestadial do Tardiglaciar coincide coa regresión da fronte polar cara ás
costas de Labrador e Groenlandia, acompañado nas costas galegas por un incremento da
temperatura da superficie do océano, aumento da evaporación e do fluxo de humidade cara
aos continentes. O clima desta fase caracterízase por veráns cálidos e invernos fríos (Ber-
ger, 1979).

Valcárcel Díaz (1998) sinala para este momento unha última fase xeocriolóxica
continentalizada de altitude que se desdobra en dous momentos. É menos fría e está mar-
cada pola presencia de glaciares rochosos nos sectores máis elevados das serras orientais
galegas. O descenso da TMMA é da orde de 6-7º C (respecto ás medias actuais), é simi-
lar a fase xeocrilóxica oceánica o que indica que a dispoñibilidade de humidade neste
momento é moito maior, e cronoloxicamente sitúase no Tardiglaciar inicial no 16-13.000
BP e a última fase fría do Tardiglaciar final no 11-10.000 BP, supón uns 4º C a caída da
temperatura respecto ás actuais (Fig. 6.9C). Suporía este momento un enfriamento drásti-
co, cunha temperatura media no verán da orde dos 8-10º C e no inverno de -15º e 20ºC
(Atkinson et al., 1987). Neste momento prodúcese un descenso latitudinal da fronte polar,
situándose na Península Ibérica nas proximidades do Cabo Ortegal.

Delibrias et al., (1964) advirten da existencia dun depósito con un horizonte limo-
arxiloso humífero (acumulación detrítica) que recubre a "rasa" cantábrica occidental de
Galicia (NE de Galicia). A datación deste horizonte é de 13.600±450 BP e xunto coa aná-
lise polínica, corroboran as condicións climáticas que marcaron as características sedi-
mentolóxicas favorables para a súa formación. O litoral norte de Galicia, participaría ao
final do Würm dun domimio periglaciar cantábrico, caracterizado por unha facies local
orixinal, próxima a formacións de tipo torrencial
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A nivel sedimentario o Tardiglaciar queda plasmado en gran número de depósitos
costeiros situados entre Fisterra e Corrubedo (Costa Casais, 1995). Unha revisión dos
localizados entre Pta. Aguieira e Pta Bacán reflicten que entre o 16.000 e o 11.000 BP a
sedimentación estaría definida en cada depósito ben, pola aparición dunha fase aluvial,
dunar ou polo desenvolvemento dun solo que en cada caso fosilizaba o segundo nivel
coluvial. A presencia dunha facies de tipo aluvial responde a unhas condición xerais de
melloría climática, do mesmo xeito que sucede en Europa, no que a auga en estado líqui-
do sería decisiva na configuración da paisaxe. Este momento está representado de manei-
ra xeralizada en tódolos depósitos estudiados no sector da ría de Muros-Noia no que as
condición locais de deposición xogaron un papel crucial na diferenciación sedimentaria,
sendo as áreas planas as que reunían as condicións máis favorables para que se desenvol-
vesen acumulacións deste tipo.

Fronte as formacións creadas baixo procesos de tipo continental tamén aparecen
exemplos de acumulacións éolicas. Estas comezaríanse a xestar ao inicio do Tardiglaciar,
paralelo a melloría climática. A subida relativa do nivel do mar, unhas condicións eólicas
favorables e sobre todo a existencia dun excedente sedimentario, favoreceron a xénese de
dunas transgresivas que se asentaron sobre o nivel coluvial. Noutros depósitos estes niveis
non aparecen, ben porque a secuencia sedimentaria se víu truncada ou porque simple-
mente non se formaron. En calquera caso tanto a facies continental coma a mariña-eólica
non son homoxéneas e probablemente son o reflexo das variacións climáticas que se deron
durante o Tardiglaciar.

No sector Cabo Silleiro - A Garda os exemplos tamén son significativos como se
deduce da lectura do capítulo 3. Aparecen fosilizando niveis coluviais principalmente
aínda que tamén hai exemplos sobre solos orgánicos. Responden a procesos continentais
e en xeral son máis heteroxeneos que os da ría. Mistúranse facies inorgánicas con liñas de
gravas ou con outras máis orgánicas. Estas variacións relaciónanse coas fases atempera-
das e frías do Tardiglaciar.

Na costa sur de Galicia, no depósito de Mougás, en Oia (Pontevedra) Costa Casais
et al. (1996) realizaron datacións radiocarbónicas en mostras tomadas en distintos niveis
do perfil, das que duas enmárcanse no Tardiglaciar. Unha da base do horizonte 3Ah, sobre
materia orgánica, datada en 13.720±110 BP (GR-20829) e outra da parte superior do 3Cg,
sobre materia orgánica, do 14.100±200 BP (GrN-20511). A primeira das idades corres-
póndese co Tardiglaciar (Prebølling - Dryas Antigo) referíndose a un ambiente relativa-
mente frío. A disposición en bandas das gravas no medio de material fino é producto
dunha sedimentación xerada baixo procesos de orixe coluvio-aluvial. Cano et al.,(1997)
definen este depósito, coma aluvial de vaguada e relaciónano con aportes de barranco de
primeira orde. Identifícano coma unha acumulación aluvial formada dentro dun medio de
baixa enerxía, na que a datación numérica da súa base é de 13.790±90 BP e sitúano no
tránsito do Pleistoceno Superior-Holoceno. Esta datación está realizada sobre un horizon-
te orgánico, e os autores engloban a serie sedimentaria, na evolución paisaxística do final
do Pleistoceno superior, caracterizada por alternancias climáticas temperadas e outras
máis frías, que cambian cun ritmo rápido.

Unha das fases frías máis significativas do último período glaciar englóbase no
Tardiglaciar e trátase do Dryas Recente. Este estadial tivo unha gran repercusión en toda
a costa galega e chega a recoñecerse en moitos depósitos, porque está representado por
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unha liña de gravas ou cantos que indican o final do Tardiglaciar e dan paso ao Holoceno.
Os depósitos de Caamaño, Ventín, Cíes, Oia, Sanxián, Arnela, etc., ou os depósitos situa-
dos a media ladeira na área de Sanxián, son exemplos do truncamento dunha fase aluvial
ou eólica e do comezo dunha nova deposición de características sedimentarias distintas.
Tamén nas serras septentrionais galegas Martínez Cortizas et al., (1993) e Moares Domín-
guez (1994) diferencian esta fase de forma xeralizada. As acumulacións de bloques e can-
tos preto do cumio e nas vertentes da serras da Groba e do Argallo - campos de bloques
de cume, coladas de bloques de ladeira ou pequenas morrenas de neveiro - quizáis deban
a súa maior acumulación a este período frío.  

Esta derradeira fase fría do pleistoceno - 11.000-10.000 BP - móstrase nas mon-
tañas das serras orientais, nunha caída das temperaturas respecto as actuais duns 4ºC,
reflictidas na presencia de glaciares rochosos nos sectores máis elevados das serras orien-
tais (Valcárcel Díaz, 1998). A erosión, condicionada polos cambios ambientais -clima e
vexetación- coma pola actividade antrópica, foi unha compoñente regresiva importante
nas Serras Septentrionais galegas (Martínez Cortizas & Moares Domínguez, 1995). Este
feito xa fora analizado por estes mesmos autores: Martínez Cortizas et al., (1993) e Moa-
res Domínguez (1994), para definir distintas fases no tránsito Pleistoceno/Holoceno. No
Dryas Reciente (11.000-10.000 BP) ubican unha das fases máis xeralizadas que afectou
casi por completo aos solos analizados, conservando tan so algunhas evidencias de solos
con edafoxénese Pre-Holocena. As condicións climáticas desenvolvidas no interestadio
Tardiglaciar, favorecerían en toda a montaña do Noroeste Ibérico o predominio da edafo-
xénese fronte a morfoxénse, que queda atestiguada na melloría climática das Serras Sep-
tentrionais galegas pola deposición de turba/arxila/gravas en Chan de Lamoso e Pena
Vella e pola existencia de edafoxénese en diversos depósitos deste área (Van Mourik,
1986; Ramil Rego & Aira Rodríguez, 1993).

6.2.4 Caracterización xeral e diferenciación sedimentolóxica e espacial dos depósitos
Holocenos. A evolución xeomorfolóxica correlativa: Os solos tipo ranker e as acumu -
lacións eólicas

O Holoceno no litoral galego e nas vertentes das estribacións do Barbanza, da
serra da Groba e das estribacións do Argallo queda definido a nivel de facies sedimenta-
rias pola presencia de acumulacións eólicas na ría de Vigo e de solos heteroxéneos, ricos
en materia orgánica, de tipo ranker atlántico formando parte da superficie dos depósitos
litorias. As características locais de deposición van definir este interglaciar. A existencia
de facies sedimentarias diferentes en puntos próximos do litoral e localizados a mesma
altura con relación ao nivel medio da marea, non significa que pertenzan a momentos cro-
nolóxicos diferentes nin que respondan a variacións relativas do nivel do mar. Posible-
mente as variacións na sedimentación haxa que relacionalas con posibles cambios
climáticos globais, rexionais ou simplemente locais. Este último será un factor importan-
te como marcador da evolución final das facies Holocenas. A nivel xeral este período
caracterízase por unha melloría climática, que estará condicionada por pequenas pulsa-
cións frías e pola impronta que o ser humano deixa nos depósitos que configuran a  pai-
saxe costeira. A actividade antrópica e as pequenas variacións climáticas son as que
explican os niveis erosivos que aparecen nas dunas e os aportes desiguais de gravas e car-
bóns nos solos superficiais tipo ranker. O cambio climático, que xa se inicia no Tardigla-
ciar, ten repercusións directas nos depósitos sedimentarios litorais. A dinámica máis
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importante que afecta a costa galega é a que está en relación coa transgresión holocena é
co comezo da fase paraglaciar (Blanco Chao, 1999). 

A liña de costa gaña terreo ao continente debido a que o nivel do mar empeza a
subir. A consecuencia máis directa é a reestructuración do litoral e a erosión dos frontes
dos depósitos. Posiblemente o retroceso das acumulacións sedimentarias e o avance da
costa fronte ao continente, nun primeiro momento, é moi rápido debido a que a composi-
ción granulométrica da parte distal dos depósitos era o material fino, ademáis de presen-
tar unha potencia vertical non moi importante. Este avance ralentízase cando as ondas
petan cos aportes máis grosos e a dinámica mariña comeza a incorporalos ao litoral. Os
materiais finos son evacuados con gran facilidade mentres que aos pés dos cantís quedan
acumulados os bloques e cantos, máis difíciles de remobilizar. Este material groso, situa-
do na base dos depósitos, mentres non é evacuado, actúa de protección fronte ao ataque
directo das ondas. Mentres na liña de costa se activan os procesos mariños, quedando
momentaneamente paralizado o seu avance cara ao continente, a parte superficial dos
depósitos seguen activos incorporando aportes de orixe continental. 

Os datos polínicos, xeomorfolóxicos e edáficos apuntan que a partir do 9.500 BP
prodúcese un aumento do fluxo da humidade e das temperaturas (Martínez Cortizas &
Pérez Alberti, 1999; Martínez Cortizas et al.,1999 b). Martínez Cortizas & Moares
Domínguez (1995) interpretan as variacións cronolóxicas obtidas para os solos das serras
septentrionais galegas, coma indicativo do predominio das condicións inestables nas ver-
tentes durante os inicios do Holoceno, quedando reflictidas na ausencia de rexistros sedi-
mentarios nas vertentes entre o 9.500 e 9.000 BP. Neste período hai que facer fincapé
noutro factor importante que influirá de xeito determinante na modificación da paisaxe: a
actividade do ser humano alomenos dende fai uns 7.500 - 8.000 anos. Durante os estadios
máis recentes do Holoceno superior, a acción humana xogou un papel importante no des-
encadeamento de procesos xeomorfolóxicos. 

Como resposta aos cambios climáticos dos inicios do Holoceno, rexístrase nas
Serras Septentrionais do Noroeste Peninsular unha etapa inicial de colonización arbórea a
partir de elementos boreais (Betula-Pinus), que é rapidamente reemprazada por elementos
de carácter atlántico, detectándose entre o 9.500-8500 BP a extensión rexional do Quer-
cus e arredor do 8.500 BPa do Corylus, que marcan o comezo dun largo período do domi-
nio do robledal na paisaxe (Ramil Rego, 1993).

No litoral, no depósito de Mougás (Oia), Saa Otero (1986) obtén nuns carbóns a
datación de 9.800 BP, o que os enmarca no inicio do Holoceno. Neste momento as ver-
tentes estarían suxeitas a procesos de erosión-acumulación constantes que favorecerían a
formación de solos superficiais cumúlicos, como o de Caamaño, Mougás ou Oia na que o
aporte de material alóctono é moi importante. Esta característica explica a gran abundan-
cia de gravas, carbóns e materia orgánica que mostran os niveis configurados nesta pri-
meira fase do Holoceno. Posiblemente como ben sinala Carballas et al., (1983a) o maior
ou menor espesor dos horizontes nos solos tipo ránker, estaría controlado polas condicións
topográficas locais de erosión/deposición. Noutros depósitos como por exemplo o de Ven-
tín, na ría de Muros-Noia, este período está representado por unha acumulación eólica, con
rasgos morfolóxicos e edáficos evolucionados como o demostran a presencia de lamelas
(Roolant et al, 1994; Costa Casais, 1995).
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A partir do 10.00-8.000 BPa recuperación térmica foi notable, comezando a subir
as temperaturas e acentuándose estas xa no Atlántico, 8.000 -5.000  BP. Font Tullot (1988)
di que suporía da orde 1-2º C máis que as actuais e Martínez Cortizas et al.,(1999 b) que
no período Atlántico - en torno ao 6.000 BP - as temperaturas foron da orde de 2-3º C
superiores ás actuais, acadando o Óptimo no Holoceno. As condicións climáticas caracte-
rízanse por unha menor frecuencia de situacións extremas tanto térmicas coma pluviomé-
tricas e un predominio dos invernos suaves e veráns cálidos. O segundo ciclo do depósito
de Figueiras, en Cíes, quizáis se comezase a acumular neste momento. Caracterízase pola
presencia dun nivel formado por material eólico que cara a parte superficial aparece trun-
cado e misturado con material coluvial, o que mostra a súa evolución cara a un empeora-
mento nas condicións climáticas xerais ou a unha erosión na paisaxe como consecuencia
da actividade humana na illa. As carcterísticas edáficas que acadan estas dunas mostran en
xeral unha débil evolución.

Existen datacións realizadas sobre depósitos litorais na costa galega que mostran
parte da súa evolución neste momento. Franz (1967) cita a idade de 7.340±300 BP para o
perfil de Mougás en Oia (Pontevedra), o que o sitúa no período de transición entre o
10.000 - 8.000 BP e 8.000 - 5.000 BP. O autor non fai referencia o punto exacto no que
toma a mostra nen a referencia ao nivel medio da marea, quedando un pouco descontex-
tualizada, polo que se debe enmarcar con outras datacións para este mesmo depósito, o
que resultará sempre enriquecedor. Costa Casais et al.,(1996) recollen no depósito unha
mostra da parte central do horizonte 2Bw (83-110cm de profundidade) sobre carbóns, e a
datación que obteñen é 5.530±60 BP (GR-20828), situandoo ao final do Atlántico

Este momento caracterizaríase por un período de hexemonía do bosque na paisa-
xe galega. Dende o 8.5000 ata o 5.500 BP aproximadamente, o bosque acada un gran des-
envolvemento, con densas formacións, que cubrían as ladeiras e os vales. Coincidindo coa
fase do óptimo climático, os diagramas polínicos do Noroeste Peninsular mostran a rea-
parición, cada vez máis frecuente de episodios de detrimento arbóreo, que indican un
incremento da presión antrópica no medio, como tamén sucede en boa parte de Europa
(Van Vliet-Lanoë, 1991). Posteriormente ao intervalo 5.500-3.500/3.000 BP, obsérvase un
progresivo incremento dos procesos deforestadores no Suroeste de Francia e en todo o
Noroeste Peninsular (Ramil Rego, 1993).

Esta fase remata en torno ao 5.000 BP, marcada por un empeoramento xeral das
condicións climáticas. A datación de 5.530±60 obtida en Mougás, a unha profundidade de
83-130 cm sobre o horizonte 2Bw, constituído por un solo con abundantes carbóns e
algunhas gravas, formaríase neste momento. Este nivel orixinaríase baixo procesos de tipo
coluvial, que se manifesta na acumulación de gravas e pola abundancia de carbóns na súa
base. A presencia dos carbóns posiblemente sexa o producto dunha intensa actividade
humana sobre o medio manifestada polas queimas. A formación deste nivel responde a un
momento crítico na paisaxe, que se traduce nun empeoramento das condicións climáticas,
que limitaría a capa vexetal e acentuaría a erosión das ladeiras, ou pola queima contínua
destas, e polo tanto coa dasaparición paulatina da vexetación e a intensificación da perda
do solo. Este momento tamén estaría representado pola fase coluvial que erosiona o ciclo
dunar basal de Ventín. 
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No 5.000 BP comeza a "Neoglaciación" un dos episodios máis fríos deste inter-
glaciar marcado pola súa severidade. Martínez Cortizas et al .,(1999 a) defíneno coma o
máis frío destes últimos 5.000 anos BP, no que as temperaturas medias se mantiveron sem-
pre por debaixo das medias actuais, incluso ata 2º C. Neste momento hai unha débil repre-
sentación da vexetación arbórea, que se pode equiparar a rexistrada nos períodos máis
fríos do último interestadial, aínda que o detrimento do polen arbóreo non responda a un
cambio do clima global, senón que coincide co aumento dos procesos deforestadores e da
actividade agrícola (Ramil Rego, 1993). A baixada da temperatura vai acompañada dunha
fase regresiva e polo tanto dunha estabilización na liña de costa e da fronte dos depósitos.
Mentres esto sucedía no litoral, a superficie dos depósitos seguiría recibindo sedimentos
ricos en materia orgánica e algunhas gravas procedentes da desmantelación das vertentes
máis próximas, debido tanto ao recrudecemento climático coma a posible presión antró-
pica exercida sobre o medio, xa importante dende as culturas paleolíticas. Acumulacións
deste momento localízanse no depósito de Caamaño, na base do solo superficial a 160 cm
do teito do depósito, con unha datación de 2.720±140 BP. Tamén en distintos puntos lon-
xitudinais do depósito de Porto Canela (Oia) Cano et al., (1997) obteñen diferentes data-
cións de idade holocena: Porto Canela I-7, 3.450±60 BP, Porto Canela II-3, 3.4760±80 BP,
Porto Canela II-4, 4.030±80 BP, Porto Canela II-5, 3.330±70 BP. Para os autores o depó-
sito representaría áreas distais de abanos aluviais de elevado gradiente, formados no Holo-
ceno Superior, a partir do 5º milenio BP. Os autores non descartan que a presión antrópica
exercida sobre o medio, xa importante dende as culturas paleolíticas (Cano, 1991), sexa a
responsable das distintas pulsacións identificadas, obedecendo máis que a pulsacións cli-
máticas á propia acción do ser humano.

Neste momento prodúcese a acumulación de materia orgánica na superficie dos
depósitos, posiblemente de orixe alóctona, coma a de Caamaño, producto da desmantela-
ción da superifice dos solos localizados nunha posición topográfica máis elevada na pai-
saxe. É posible que a desmantelación dos depósitos litorais na maior parte dos sectores
tivese un pequeno retroceso, xa que o contacto coas facies grosas supón a entrada de enor-
mes volumes de material sedimentario ao sistema litoral, polo que se darían fases de ralen-
tización, cando a entrada de sedimento excedía a capacidade de evacuación (Blanco Chao,
1999).

Na ría de Ares (A Coruña) Santos Fidalgo, Bao Casal & Jalut (1993) e Santos
Fidalgo & Vidal Romaní (1993), realizan un estudio micropaleontolóxico dunha turbeira
litoral, representada polo depósito de Seselle, a que definen coma holocena. Presentan os
resultados das datacións de 14 C, correspondentes as mostras tomadas de teito a muro do
nivel estudiado, do mesmo xeito que dun fragmento de madeira situado na parte superior
deste mesmo nivel, definindo o sedimento coma turboso con macrorestos vexetais. As
datacións realizadas sobre a turba están localizadas a 70 cm de profundidade e oscilan
entre 4.350±90 (ICEN-930) e 4.220±60 (GIF-9373), no teito tamén se obteñen dúas data-
cións: 3.970±50 (ICEN-928) e, 3.650±60 (GIF-9372). Tamén se data unha madeira loca-
lizada na superficie deste mesmo nivel, que presenta unha idade de 3.450±100
(ICEN-929). Segundo estes autores a análise micropaleontolóxica e as datacións absolu-
tas sitúan a formación do sedimento no Subboreal, cun nivel mariño lixeiramente máis
baixo que o dos nosos días. O medio sedimentario e ecolóxico correspóndese cunha
pequena lagoa litoral de auga doce, que é bruscamente invadida polo mar durante a osci-
lación eustática positiva do Subboreal (fai  4.000 anos).
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O clima empeza a suavizarse arredor do 3.000 BP e da comezo unha fase mariña
transgresiva que acada o seu máximo no Período Cálido Romano - 2.000        /1.500 BP
- tendo lugar as subidas máis rápidas do nivel do mar que según Font Tullot (1988) sería
da orde dun metro cada cen anos. 

Martínez Cortizas et al. (1999 a, b), analizan a acumulación de mercurio na tur-
beira de Penido Vello- Serra do Xistral (Galicia), o que lles permite realizar a interpreta-
ción paleoclimática do rexistro traballado. Os autores sinalan o episodio cálido romano
coma un dos máis cálidos dos últimos 4.000 BP. Estudios previos sinalan que neste
momento as temperaturas foron 2ºC máis altas que as actuais (Font Tullot, 1988). Por
comparación, o promedio dos valores do índice de temperatura relativa para este mesmo
período é de +2.2, polo que as temperaturas se mantiveron entre 2º ata 3ºC por riba das
medias actuais, sendo a súa vez unha fase máis húmida, probablemente a máis longa das
fases húmidas do Holoceno Final. Esta tivo gran repercusión no litoral galego, como así o
atestiguan as evidencias de algúns asentamentos prehistóricos localizados na costa que
quizáis se viran afectados tanto polas mareas altas como pola excepcionalidade de algún
temporal acaecido neste momento (Fig. 6.9D). O nivel basal do depósito de Mirambel está
formado por unha facies tipo marisma que se configuraría nun medio transgresivo locali-
zado neste momento. O estudio detallado do ciclo dunar basal, que se apoia sobre a maris-
ma, mostra rasgos edafoxenéticos evolucionados que seguindo a Jungeirus (1990), son
acadados naquelas dunas revexetadas e máis alonxadas da área fonte. Parece que este ciclo
representa a evolución dunha duna colonizada pola vexetación arbórea, distante da zona
mareal. Estas ideas refórzanse cos datos arqueolóxicos que permiten o enmarque cronoló-
xico, xa que sobre a duna constrúese a vila galaico-romana que foi ocupada entre os sécu-
los III e VI d.C. (Soto Arias, 1994; Hidalgo Cuñarro & Soto Arias, 1995; Naveiro López
& Soto Arias, 1995), polo que a fase de acumulación eólica, a estabilización da duna e o
comezo da evolución edafoxenética sería anterior ao século III d.C. (Martínez Cortizas et
al., 1996; Martínez Cortizas & Costa Casais, 1997). Posiblemente se comece a acumula-
ción ao inicio do 3.000 BP coincidindo cunha certa melloría climática. Tamén en Ventín
se formou un segundo nivel de duna, a medio camiño entre o 3.000 e o 2.000 BP. Estas
non mostran unha evolución edáfica importante e teñen unha cor entre blanqueciña e gris.
O segundo nivel dunar, que fosiliza en Mirambel a superficie ocupada polos romanos ini-
ciaríase a depositar en torno ao 1.500-1.400 BP e caracterízase polo contido de areas gro-
sas cara a superficie. 

Na ría de Muros-Noia, no depósito de Caamaño (Porto do Son), Costa Casais et
al., (1994), obteñen datacións do ranker atlántico superfical. Este presenta unha potencia
de casi 2 metros, no que se recolle unha mostra a 160 cm da superficie, practicamente na
base deste nivel, apoiada sobre unha liña de pedras. A idade obtida é de 2.720+140 BP
(GrN-22280).

Arredor do 1.500 BP no coñecido episodio frío altomedieval, prodúcese unha fase
de degradación climática que supuxo unha forte regresión térmica cun descenso das tem-
peraturas de 2º a 2'5ºC, que acontecía durante a desintegración do Imperio Romano. En
Galicia estas condicións persitiron en torno a un século, producíndose unha posterior recu-
peración térmica cara unhas condicións semellantes as de época romana. Este período de
degradación climática, supuxo unha forte regresión térmica, cun descenso das temperatu-
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ras de 2º a 2'5º. Este é un aspecto singular da evolución climática de Galicia, xa que coma
indica Font Tullot (1988) o resto de Europa estivo inmersa no episodio frío altomedieval.
A peculiar situación circulatoria da atmosfera provocou o arrastre de masas de aire frío
centroeuropeo e siberianas cara á cunca mediterránea, orixinando fortes adversidades cli-
máticas. Pero, tamén provocou o acceso de masas de aire oceáncio cálido do sur e do suro-
este sobre Galicia, favorecendo unhas condicións climáticas claramente contrastadas coas
do resto da península (Martínez Cortizas et al.,1999 a). 

O episodio cálido baixomedieval que dou comezo fai 1.000 anos aproximada-
mente é un dos períodos climáticos relevantes, con temperaturas que puideron ser 3'5º C
superiores ás actuais (Martínez Cortizas et al., 1999 a). Parece que este foi un período bas-
tante húmido nos sectores atlánticos. Con esta situación xeralizada, a desmantelación con-
tinuada dos depósitos litorais ofrecía unha gran cantidade de excedente sedimentario
nalgúns sectores de ría, como por exemplo a de Vigo e a de Muros-Noia, e iníciase a fase
de acumulación eólica máis recente. Naqueles sectores onde a dinámica eólica-mariña non
acadou un desenvolvemento importante, seguiría sendo a formación de solos cumúlicos,
a característica máis representativa.

A esta fase cálida sucédelle un episodio dunha relevancia global coñecido coma
Pequena Idade do Xeo (Grove, 1988). Caracterizado por veráns fríos cun incremento das
precipitacións e invernos moi fríos e húmidos, aumentando as precipitacións e as xeadas
(Font Tullot, 1988). Esta fase segundo algúns autores comezaría no século XV e remata-
ría no século XVIII, tendo unha maior incidencia entre o 1.550-1700. É unha das épocas
recentes de maior intensidade de frío, enmarcado dentro dun período climático cálido, con
temperaturas que chegaron a ser da orde de 2'5º C máis baixas que as actuais (Fig. 6.9E).
A datación de 530±80 BP obtida en Caamaño a 100 cm da superficie, reflicte que neste
momento o depósito tal como se coñece aínda non estaba configurado, quedando por acu-
mularse parte do material sedimentario que constitúe o ranker atlántico superficial. Posi-
blemente a parte distal estaría afectada por condicións extremas como poden ser os
temporais. O fronte estaría máis aló da actual liña de costa, sendo posiblemente a partir
deste momento cando se acelerou o retroceso en tódolos depósitos litorais, claro está que
dependerá en cada caso do tipo de facies que os caracterice e a enerxía da oleaxe .Este
momento pode corresponderse en Ventín cunha liña de pedras situada sobre o segundo
nivel coluvial, e tamén nas Serras Septentrionais, Martínez Cortizas & Moares Domínguez
(1995), en tres dos perfís dunha mesma área , mostran no ciclo superficial un rexistro de
idade non superior aos 500 anos.

A partir do século XVIII prodúcese unha abrupta recuperación térmica que se con-
solidada durante o XIX. A finais deste século prodúcese de novo un descenso das tempe-
raturas, de 2'5º C por riba das acrtuais ata 0'5º C por debaixo das mesmas a comezo do
século XX (Martínez Cortizas & Pérez Alberti, 1999). En liñas xerais pódese dicir que o
século XX e o que agora comeza, caracterízase por un quecemento progresivo arredor de
1º C, que se manifesta na consolidación dos solos superficiais dos depósitos.. A edafiza-
ción é a característica máis salientable deste momento tanto a partir dun material de par-
tida continental coma eólico.
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6.5. Datación dos procesos. 
 
Táboa  6. 1. Interpretación e secuenciación temporal dos depósitos litorais de Caamaño, Fonforrón, Ventín - ría de Muros-Noia- , Mougás, Oia, Sanxián -
costa sur- e Mirambel e Cíes - ría de Vigo - dende o Eemian ata o Holoceno. 
 
 
Estratigrafía 

 
Idade  
Bp/Ky 
(Anos x 103) 

 
Episodios 

 
Estadios  
isotópicos 

RÍA DE MUROS-NOIA 
 
Caamaño                        Fonforrón                   Ventín  

COSTA SUR 
 
 

Mougás                           Oia Sur                                Sanxían 

RÍA DE VIG0 
 
Mirambel                        Figueiras                      

 
HOLOCENO 

 
10 
 
 

 
 
 
 

 
1 

 
Ranker atlántico 
 
 

 
Antrópico 

 
Facies eólica 
Liña de pedras 
Facies "coluvial" 

 
Antrópico 
Facies coluvial 
Facies aluvial 

 
Solo  

 
Solo actual 
Facies aluviall 
 

 
 
Facies eólica 

 
 
Facies eólica 
 

 
TARDIGLACIAR 

 
10-11 
11 
 
12 
13 
14 
15 

 
Dryas Rec.  
Allerod 
Dryas M. 
Bolling 
Dryas A. 
Prebolling 
Pomeranie 

 
2a 

 
Liña de gravas 
 
 
 
 
 
Facies aluvial 

 
 

 
Paleosolo 
Alteración rocha 

 
 
 
 
 
Paleosolo 
 
 

 
"Cut and fill" 
 
 

 
Lña de gravas  
 
 
 
Soliflux. laminar 
 
 

  
Liña de pedras 
Facies eólica 

 
PLENIGLACIAR 
SUPERIOR 

 
16-17 
19-20 
22-23 
28-30 

 
Beerse Dam 
Spadzista 
Nagelbeek 
Kesselt 

 
 
2b 
2c 
2d 

 
 
Solifluxión  
 
Paleosolo 

 
 
"Debris flow" 
 
Paleosolo 
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6.6. Consideracións finais

Os rexistros sedimentarios e paleoformas que existen vinculadas ao último inter-
glaciar e o último episodio frío na Europa Atlántica, son de gran utilidade para a realiza-
ción dunha interpretación paleoambiental. Os depósitos mostran as condicións climáticas
baixo as que se configuran, así dentro do último período glaciar, os estadiais e interesta-
dias, poden quedar definidos pola variación de facies sedimentarias (tipo de facies, natu-
reza dos sedimentos, granulometría, contido en materia orgánica, etc.). Ademáis, a
obtención de datacións similares, tanto absolutas coma relativas, para depósitos situados
en puntos dispares, permite facer unha interpretación dos procesos que actuaban no
momento da súa formación. A nivel xeral, as condicións paleoclimáticas controlarían o
desenvolvemento dos depósitos, o que implica que se fale de episodios concretos, fríos ou
atemperados, ben coñecidos temporalmente en distintos puntos do litoral europeo. Os
datos obtidos mediante datación permite identificar os eventos climáticos máis significa-
tivos do último interglaciar e do último período frío. Pero, a nivel rexional a verdadeira
magnitude da diferenciación climática permanece incerta porque os mesmos depósitos
mostran claramente que os entornos onde se formaron foron completamente distintos, e as
condicións locais de deposición foron un dos factores principais a hora de avaliar calquer
cambio na sedimentación.

As diferencias na secuencia sedimentaria entre a marxe litoral atlántica e a gale-
ga queda marcada pola falta de rexistros sedimentarios anteriores ao 135.000 BP e polo
vacío estratigráfico existente entre o Eemian e o 40.000 BP no litoral galego. As causas
hai que buscalas na situación latitudinal da costa galega fronte ao resto do litoral atlánti-
co. Mentres as situacións climáticas extremas, caracterizadas por un frío intenso e seco
foron moi marcadas no litoral europeo, non sucedeu o mesmo en Galicia, onde estas con-
dicións non chegaron a ser tan extremas e a presencia de húmidade sería un factor de pri-
meira orde. Esta situación foi a que favorecíu a aparición de numerosas facies
heteroxéneas de tipo periglaciar no litoral fronte as facies periglaciares máis homoxéneas
localizadas por exemplo, na costa francesa. Tamén a localización privilexiada de Galia de
cara a recibir as frontes oceánicas e a configuración do relevo foron características parti-
culares que condicionaron a evolución dos proceos fríos na costa galega.

Interpretación dos depósitos e hipótese cronolóxica. 
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A realización dunha investigación nunca remata, xa que cando se escomeza plan-
téxase unha hipótese de traballo e ao longo do seu desenvolvemento danse respostas e sus-
cítanse novas preguntas que supoñen a apertura e creación de novas liñas de investigación.
Este traballo non foi unha excepción, e na medida que se achegaba a unha explicación da
evolución da costa no Pleistoceno Final fóronse configurando novas curiosidades.

A continuación vanse expoñer unhas consideracións finais sobre a evolución da
costa galega e o seu enmarque nun contexto máis amplo como é o da costa Atlántica Euro-
pea. A nivel xeral e particular conclúese coas seguintes aportacións: 

1. O estudio detallado dos sectores Pta. Aguieira e Pta. Bacán na ría de Muros-
Noia e o comprendido entre Cabo Silleiro e A Guarda na costa sur de Galicia, evidencia
que esta marxe litoral está practicamente tapizada por material sedimentario non consoli-
dado. Estes depósitos aparecen preferencialmente fosilizando pequenos entrantes, ensea-
das, adosados aos cantís, na parte superior destes, na desembocadura dalgún regato, etc. A
súa xénese preferencialmente é continental, aínda que nalgúns casos os niveis sedimenta-
rios inferiores responden a unha dinámica mariña-eólica. Estas característcas poden extra-
polarse ao resto da costa Galega debido a que foron localizados novos depósitos en
numerosos puntos do litoral. As acumulacións constituídas a partir de sedimentos non con-
solidados funcionan na actualidade coma verdadeiros cantís activos.

2. Os datos obtidos a partir do estudio xeomorfolóxico, sedimentolóxico e edáfi-
co, así coma as aportacións arqueolóxicas, etc, dos depósitos litorais serven para destacar
a súa importancia coma arquivos paleoambientais do sucedido dende o último interglaciar
tanto na área de estudio coma a nivel máis amplo en toda a costa galega. A información
que estes aportan é imprescindible para realizar unha interpretación das condicións pale-
oambientais nas que se configuraron.

3. Unha análise en detalle da costa galega deixa entrever que as formas litorais
actuais son o producto da súa evolución no pasado recente. A maior parte delas permane-
ceron fosilizadas por material sedimentario durante o último glaciar. Foi a partir do Tardi-
glaciar cando comezaron os procesos de exhumación e se activou unha dinámica
paraglaciar, a que aínda na actualidade no rematarou, xa que boa parte dos depósitos non
foron aínda erosionados totalmente. As plataformas, os cantís e as furnas quedan expostas
en superficie despois da desmantelación dos depósitos e constitúen o exemplo perfecto de
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formas herdadas, que ao ser desenterradas comezan a modelarse respondendo a unha
dinámica, litoral ou continental, posiblemente distinta daquela que existía antes da  fosili-
zación.

4. A análise edáfica, sedimentolóxica e xeomorfolóxica de detalle dos depósitos
traballados, permitíu describir similitudes e diferencias entre cada un deles. As caracterís-
ticas particulares son elementais para obter unha correlación sedimentolóxica global e
definir os episodios máis importantes do Pleistoceno final no litoral galego e enmarcalos
cos da costa Atlántica Europea. A aportación das datacións radiocarbónicas permite un afi-
namento na cronoloxía daqueles procesos máis salientables.

5. Na configuración da actual costa galega xogou un importante papel a combi-
nación de procesos creados baixo un ambiente interglaciar e un glaciar. O resultado é a
formación de depósitos heteroxéneos tanto vertical coma lonxitudinalmente e a creación
e exposición de formas, que son o producto dunha labor múltiple de procesos tanto mari-
ños coma continentais.

6. A maior parte dos depósitos están configurados por facies mariño-eólicas e con-
tinentais. Estas son as que acadan unha maior potencia, xa que as primeiras foron erosio-
nadas practicamente na súa totalidade. De forma xeralizada pode verse na base de gran
número de depósitos litorais galegos restos de cantos e areas cementadas sobre a plata-
forma litoral ou adosados a base do paleocantil. Estes sedimentos configurarían unha praia
que se formaría nun momento no que o mar acadaba unha altura media similar á actual ou
un pouco máis alta e que, baseándonos na bibliografía existente remitímolo ao último
interglaciar - Eemian -, coma o momento clave no que se formaron. Estes restos están fosi-
lizados por solos ricos en materia orgánica de orixe continental que en función das nosas
datacións presenta unha idade non superior a 40.000 BP.

7. Hai que sinalar como unha característica xeralizada e que tivo unha gran reper-
cusión na formación dos depósitos a existencia de fases frías, representadas a nivel sedi-
mentario por niveis "coluviais" -material heterométrico- e liñas de gravas,
contextualizadas cronoloxicamente  pola existencia de datacións radiocarbónicas realiza-
das nos paleosolos dalgúns dos depósitos costeiros, e corroboradas con outras obtidas por
diversos autores para o interior de Galicia e para a costa  atlántica Europea. Utilízase coma
columna base para a interpretación paleoambiental as datacións obtidas en Caamaño que
a súa vez son contrastadas con outras realizadas en diversos puntos do litoral galego. Os
datos extrapolables a partir da análise dos depósitos costeiros reflicten a existencia de tres
estadias no litoral galego, ubicados respectivamente no Pleistoceno final. A primeira crise
climática fría importante produciríase entre o 32.000- 30.000 BP, caracterizada por un
ambiente frío e húmido; a segunda con posterioridade ao 20.000 BP estaría dominada por
un ambiente frío e seco; e a terceira importante que xa daría paso ao Holoceno tería o seu
inicio en torno ao 11.000 BP e caracterizaríase por ser unha fase fría e seca, menos mar-
cada que a anterior.

8. O Holoceno, de forma xeralizada na costa galega, está representado pola pre-
sencia de solos cumúlicos ou por niveis eólicos. En calqueira dos dous casos poden apa-
recer intercalados por gravas ou carbóns, que se dispoñen en liñas ou en pequenos
lentellóns. Esta facies representa ben un momento climático crítico ou un inducido pola
influencia da actividade que o ser humán comeza a exercer na paisaxe, como son as quei-
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mas e a conseguinte deforestación. Aínda que no Holoceno xeralmente as temperaturas
serían máis altas que as actuais, tamén se pode falar de dous momentos críticos que apa-
recen reflictidos nalgúns depósitos. A Neoglaciación  - 5.000-3.000 BP - e a Pequena
Idade do Xeo, nos séculos XV - XVIII. Aínda que a nivel sedimentario non teñan unha
repercusión tan importante como as anteriores si tiveron unha forte incidencia pola capa-
cidade erosiva que se mantivo na liña de costa, afectando ao fronte dos depósitos, xa que
posiblemente aumentaría a frecuencia dos temporais no litoral galego.

9. As variacións sedimentarias acadadas pola facies de tipo periglaciar na costa
galega son moi diversas. Esta heteroxeneidade, baixo condicións xerais frías, prodúcese
polas variacións existentes nos aportes de humidade. Así, nun ambiente frío e seco os
depósitos periglaciares creados son distintos dos que se forman nun ambiente frío e húmi-
do. Este factor é un elemento definitorio que resposta a existencia dunha gran complexi-
dade de facies periglaciares na costa galega, fronte a maior homoxeneidade que mostran
os depósitos localizados en diversos puntos da costa Atlántica Europea. Homoxeneidade
que se relacionaría cunha xénese periglaciar xerada baixo condicións frías con aportes de
humidade relativamente estables nas que as modificacións serían insignificantes.

10. Os depósitos sedimentarios antigos ademais de ser significativos porque per-
miten coñecer a evolución paleoambiental da costa galega tamén o son para a dinámica
litoral actual, debido a que funcionan coma cantís activos e aportan unha importante can-
tidade de material a recortada costa galega. Esta configuración do litoral impide que en
moitos casos os aportes fluviais, de por sí escasos, percorran grandes distancias e alimen-
ten as praias e dunas. Este déficit sedimentario é suplantado polo material que procede da
desmantelación dos frontes dos depósitos, polo que a acumulación segue a ser significati-
va debido a esta reserva de entrada de material no sistema. Polo que o descoñecemento
xeralizado do funcionamento destes cantís herdados leva en moitos casos a unha mala xes-
tión dos espacios litorais. 

11. As condicións macroclimáticas xerais, ou o que é o mesmo o paleoclima
durante o Pleistoceno foi o mesmo para toda a costa galega. As diferencias na sedimenta-
ción estiveron condicionadas polas variacións paleoxeográficas locais e polas variacións
nos aportes de humidade ambiental, que baixo unhas condicións xerais frías, foron os que
marcaron a formación de secuencias deposicionais particulares en ámbolos dous sectores
de estudio.

12. Hai que destacar a importancia das serras litorais, con altitudes entre 500-600
m fronte a costa coma barreiras orográficas e condicionantes físicos determinantes na con-
figuración dos depósitos. A proximidade ou lonxanía en relación ao actual depósito reflic-
te a importancia que estas tiveron na acumulación de material sedimentario. A paleoforma
inicial da serra condicionou as acumulacións sedimentarias e en función da cercanía desta
e da pendente das súas ladeiras os materiais xerados foron granulometricamente máis ricos
en finos ou en grosos. Os depósitos localizados máis cerca da ruptura de pendente son
máis abundantes en material groso - bloques e cantos- e canto máis se alonxan da área
fonte os finos comezan a ser máis representativos. Estes exemplos poden verse con niti-
dez en Mougás e en Sanxián na costa sur. No primeiro caso, os aportes máis importantes
son os finos porque existe unha superficie plana intermedia entre a serra e o litoral, men-
tres que no sector de Sanxián, teñen un maior protagonismo os elementos grosos, xa que
estes están moi preto da vertente. 
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13.  A comparación entre os depósitos situados na ría de Muros-Noia, localizados
ao pé da superficie plana que une a costa co Barbanza e os da costa sur, practicamente aos
pés da serra serve para traducir que baixo unha dinámica climática global similar, son as
condicións locais as que controlan a sedimentación e polo tanto a formación de secuen-
cias sedimentarias particulares. Este exemplo permite ver o comportamento dos procesos
fríos ligados as vertentes de diferente altitude e a formación de depósitos variados con-
trolados pola paleoforma que fosilizan. No sector da costa sur as altitudes da serra están
entre os 600-500 m e no da ría os outeiros non superan os 100 m. No primeiro caso o aire
frío, cargado de húmidade que procedía do océano, favorecíu a formacíon de neve e polo
tanto a xénese de pequenos nichos na parte alta da serra e de procesos de fusión asocia-
dos. A consecuencia é a formación de abanos aluviais, derrubios afectados por fluxo, pale-
ocanles, etc. Mentres que na ría de Muros-Noia, a excepción do Monte Dordo que pola
súa altitude, cercanía a liña de costa e topografía favorecería a acumulación de neve. Para-
lelamente os procesos máis importantes que se desencadearon foron os de xelifracción e
os deslizamentos - "head", solifluxión laminar, bloques aradores, etc.

14. A serra da Groba e as estrbacións do Argallo están fosilizadas por material
sedimentario dende a parte alta ata a liña de costa. A maior potencia acádase nos vales e
na ruptura de pendente. Pola contra as estribacións do Barbanza caracterízanse pola ausen-
cia de material sedimentario. Este aparece no contacto entre as vertentes da serra e o
comezo da superficie plana, da que non se coñece o seu recubrimento sedimentario.

15. Os depósitos traballados en ámbolos dous sectores presentan variacións na
sedimentación tanto vertical coma horizontal. Si os frentes dos depósitos mostran un apor-
te de grosos importante, é que se trata da parte máis próxima a área fonte, e cando dimi-
núen en favor dos materiais finos, pódese falar da parte distal. Un claro exemplo obsérvase
na costa sur entre o depósito de Mougás, moi rico en material fino, e o de Sanxián, no que
predomoinan os cantos e bloques, ou entre os bordes do depósito de Caamaño compostos
por gravas, cantos e bloques e a parte central dominada por finos. 

16. É común atopar nos dous sectores niveis de praia fósil, niveis orgánicos basais
e niveis coluviais. As datacións radiocarbónicas permiten a contextualización cronolóxica
e a correlación tanto dos solos como dos "coluvios" -material heterométrico-, como por
exemplo o de Camaño, Fonforrón, Mougás, Oia e Sanxián. Na maioría dos casos, esta
correlación tende a complicarse cando aparecen niveis intermedios e superiores comple-
xos, debido a multiplicación do número de facies, como ocorre coas acumulacións sedi-
mentarias situadas ao sur de Cabo Silleiro, ben representadas nos vales e bocanas, ou cos
depósitos eólicos relativamente escasos que se localizan no sector da ría de Muros-Noia e
en puntos concretos da de Vigo.

17. As datacións radiocarbónicas obtidas neste traballo para algúns depósitos lito-
rais son coherentes cas que outros autores mostran tanto para a costa galega como para
diversos puntos do litoral atlántico Europeo. Pero como toda investigación suscita inque-
danzas, resultaría enriquecedor poder contrastar os resultados obtidos a partir das data-
cións radiocarbónicas con outras realizadas con técnicas de datación consideradas “máis
fiables”, como a termoluminiscencia, para corroborar ou contrastar os resultados obtidos.
Estes quizáis porían unha pizca de tranquilidade ou darían respostas ás moitas discusións
ciéntificas creadas sobre a idade da denominada praia eemiense e axudarían a resolver o
oco sedimentario que existe entre a formación desta e a primeira acumulación orgánica ou
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pola contra afianzarían os datos xa debatidos.

18. Na medida que a investigación iba avanzado as curiosidades tamén o facían,
polo que este traballo quere deixar abertas novas ventás nas que será necesario seguir pro-
fundizando nun futuro non lonxano. Estas son fundamentalmente tres: o estudio indivi-
dualizado e detallado dos depósitos que fosilizan cada un dos vales máis representativos
da serra da Goba e estribacións do Argallo; a realización de sondaxes nas superficies pla-
nas, que con alturas entre 100-150 m bordean parte do litoral galego e enlazan este coas
serras litorais, sendo a de Caamaño unha das principais asignaturas pendentes, xa que moi-
tos dos vacíos sedimentarios poderían quedar cubertos. E por último sería mester unha
maior profundización no estudio dos depósitos que presentan niveis eólicos, para coñecer
máis detalladamente a súa xénese en relación coas variacións do nivel do mar e coa inten-
sidade eólica. 
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Figura  4.1. Esquema sedimentolóxico e edáfico do depósito de Caamaño.
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Figura 4.2. Características físico-químicas do depósito de Caamaño. 

A) Distribución granulométrica (Gr: grava; Ar: area; Lm: limo; Ac: arxilla). B) Distribu-
ción da proporción de areas redondeadas (duas fraccións): 2-1 mm e 0.4-0.2 mm. C) pH
en auga e KCl. D) C: carbono e N: nitróxeno. E) Contido en P: fósforo. F) Capacidade de
intercambio catiónico (cmolc Kg-1).

Figura 4.3. Esquema sedimentolóxico e edáfico do depósito de Ventín. 

Figura 4.4. Características físico-químicas do depósito de Ventín. 

A) Distribución granulométrica (Gr: grava; Ar: area; Lm: limo; Ac: arxila). B) Distribu-
ción da proporción de areas redondeadas (duas fraccións): 2-1 mm e 0.4-0.2 mm. C) pH
en auga e KCl. D) C: carbono e N: nitróxeno. E) Contido en P: fósforo. F) Capacidade de
intercambio catiónico (cmolc Kg-1). G) Formas de ferro extraíbles: Fep= ferro extraído en
pirofosfato (%), Feo= ferro extraído en oxalato (%) e Fed= ferro extraído en ditionito (%).
H) Formas de Al extraíbles: Alp= aluminio extraído en pirofosfato (%); Alo= aluminio
extraído en oxalato (%), Ald= aluminio extraído en ditionito (%).

Figura 4.5. Esquema sedimentolóxico e  edafíco do depósito de Figueiras

Figura 4.6. Características físico-químicas do depósito de Figueiras. 

A) Distribución granulométrica (Gr: grava; Ar: area; Lm: limo; Ac: arxila). B) Distribu-
ción da proporción de areas redondeadas (duas fraccións): 2-1 mm e 0.5-0.05 mm. C) pH
en auga e KCl. D) C: carbono e N: nitróxeno. E) Capacidade de intercambio catiónico
(cmolc Kg-1). F) Formas do ferro extraíbles: Feo= ferro extraído en oxalato (%), Fed= for-
mas do ferro extraído en ditionito (%) e Fep= ferro extraído en pirofosfato (%). G) For-
mas de Aluminio extraíbles: Alo= aluminio extraído en oxalato (%), Ald= aluminio
extraído en ditionito e Alp= aluminio extraído en pirofosfato (%).

Figura 4.7. Esquema sedimentolóxico e  edáfíco do depósito de Mirambel.

Figura 4.8. Características físico-químicas do depósito de Mirambel. 

A) Distribución granulométrica (Gr: grava; Ar: area; Lm: limo; Ac: arxila). B) pH en auga
e KCl. C) C: carbono. D) Contido en P: fósforo E) Capacidade de intercambio catiónico
(cmolc Kg-1). F) Formas do ferro extraíbles: Feo= ferro extraído en oxalato (%), Fed= for-
mas do ferro extraído en ditionito (%), Fep= formas do ferro extraído en pirofosfato (%).
G) Formas de Aluminio extraíbles: Alo= aluminio extraído en oxalato (%), Ald= aluminio
extraído en ditionito e Alp= aluminio extraído en pirofosfato (%).

Figura 4.9. Esquema sedimentolóxico e edáfíco do depósito de Mougás.

Figura 4.10. Características físico-químicas do depósito de Mougás. 

A) Distribución granulométrica (Gr: grava; Ar: area; Lm: limo; Ac: arxila). B) pH en auga
e KCl. C) C: carbono e N: nitróxeno. D) Capacidade de intercambio catiónico (cmolc Kg-

1). D) Formas do ferro extraíbles (Feo= ferro extraído en oxalato (%), Fed= ferro extraído
en ditionito (%) e Fep= ferro extraído en pirofosfato (%) ). E) Formas de Aluminio extra-
íbles: Alo= aluminio extraído en oxalato (%),  Ald= aluminio extraído en ditionito (%) e
Alp= aluminio extraído en pirofosfato (%) .
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Figura 5.2. Clima e factor local condicionan os procesos xeomorfolóxicos e a dinámica
sedimentaria. Un exemplo de secuencias deposicionais nos sectores 1 e 2, baixo un
ambiente temperado (+/- húmido). 

Figura 5.3. Clima e factor local condicionan os procesos xeomorfolóxicos e a dinámica
sedimentaria. Un exemplo de secuencias deposicionais nos sectores 1 e 2, baixo un
ambiente frío (+/- húmido). 
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Figura 6.2. Curva isotópica dos subestadios 5e e 5d proposta por Seidenkratz, et al.(1996)
(GRIP Ice Core, Groenlandia).

Figura 6.3. Curva climática e presencia do permafrost no Oeste de Europa durante o
Weichselian, elaborada a partir de datos criopedolóxicos e paleopedolóxicos, comparada
coa variación estacional da porcentaxe da insolación (60ºN, adaptado de Berger, 1979).
Estacións: W:inverno; Sp:primaveira; Sm:verán; At:outono. Precipitacións: H:oceánico;
C:continental; S:seco; D: desértico. Clima: DP:desértico polar; A:ártico; SA:subártico;
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Figura 6.4. Rexistros paleoclimáticos referidos á evolución do último tramo do Holoce-
no (Martínez Cortizas et al.,1999). 

Figura 6.5. Curva da variación do nivel do mar para o NO peninsular según Dias Alvei-
rinho (1985). 

Figura 6.6. Reconstrucción paleoclimática dende o último interglaciar en dous sitios do
centro de Francia (Le Gran Pile e Les Echets) según Guiot et al., 1989.

Figura 6.7. Evolución do frente polar no Atlántico Norte (Ruddiman & McIntyre, 1981).

Figura 6.8 . Localización de depósitos litorais en Galicia sobre os que existen datacións
radiocarbónicas enmarcadas no Pleistoceno Final.

Figura 6.9.Temperatura media (º C). A) Máximo avance glaciar (60.000 - 30.000 BP). B)
Glaciares idividualizados (20.000 - 18.000 BP).  (1999). C) Glaciares de altitude (16.000
- 10.000 BP). D) Período cálido román (2.000 - 1.500 BP). E) Pequena Idade do Xeo
(2.000 - 1.500 BP),  Martínez Cortizas et al., (1999).    
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TÁBOAS

Táboa 6.1. Interpretación e secuenciación temporal dos depósitos litorais de Caamaño,
Fonforrón, Ventín - ría de Muros-Noia- , Mougás, Oia, Sanxián -costa sur- e Mirambel e
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Táboa 6.2. Hipótese cronolóxica sobre a formación de niveis dunares Holocenos no depó-
sito de Ventín - ría deMuros-Noia - e Mirambel e Cíes - ría de Vigo. Diferéncianse tres
fases de formación dende a I (máis recente) ata a III máis antiga.
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Foto 1. Vista xeral do depósito de Caamaño na Furna de Laxe (Porto do Son). O centro do
depósito está composto por material fino e os bordes por bloques, cantos e gravas. Esta é unha
constante nos depósitos localizados na marxe sur da Ría de Muros-Noia. 

Foto2. Vista do depósito e da plataforma litoral de Caamaño (Porto do Son).  A preservación
das plataformas litorais ao longo do tempo fronte a erosión debe relacionarse coa existencia dos
depósitos sedimentarios antigos, que actuaron de pantalla protectora.
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Foto 3. Parte central do depósito de Caamaño. O material fino é a compoñente granulométrica
principal. A intercalación de solos orgánicos e inorgánicos truncados por niveis formados por mate-
rial groso é unha constante en tódolos depósitos litorais. 

Foto 4. Furna fósil en Caamaño.
Moitas das formas “herdadas” da
costa galega están sendo exhuma-
das na actualidade pola laboura que
exercen as ondas mariñas.
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Foto 5. Bordes do depósito de Caamaño. Domina o material formado baixo condicións  perigla-
ciares. Os depósitos tipo “head” combinan facies xelifluidais e solifluidais, onde a intercalación de
finos e grosos é a característica dominante. Tamén se pode falar de grandes bloques asociados aos
bordes dos depósitos, denominados bloques aradores ou “plughing blocs”, que se asentan directa-
mente sobre o nivel orgánico ou sobre a praia fósil.

Foto 6. Bordes do depósito
de Caamaño. Depósito peri-
glaciar formado por  derru-
bios estratificados  e
“plughing blocs”. 
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Foto 8. Vista dun lateral do depósito de Arnela de Lourido (Muxía). Manto sedimentario com-
posto por facies de tipo xelifluidal con bloques e areas asociadas. Normalmente os aportes de finos
presentan unha estratificación máis definida que os compostos por material groso. 

Foto 7. Vista do val de Arnela de Lourido(Muxía). O val de Arnela está totalmente regularizado
por material sedimentario dende o cumio ata a liña de costa, acadándose as maiores potencias no
litoral.  A parte central está formada por material fino rico en materia orgánica e contrasta cos bor-
des que están constituídos principalmente por mterial groso. 
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Foto 9. Depósito de Arnela de Lourido(Muxía). Na parte central do depósito dominan os apor-
tes de material fino, ricos en materia orgánica, nos que se intercalan algún bloque, canto e abun-
dantes gravas. Cara a parte superior o depósito faise máis inorgánico e aumenta o material groso.

Foto 10. Colada de pedras (debris
flow) no depósito de Fonforrón
(Porto do  Son). Estas formas vin-
cúlanse a un proceso moi puntual e
de reducidas dimensións. A s ú a
aparición  pode deberse a rupturas
en zonas de permafrost esporádico
e forte pendente ou a fusións brus-
cas que implicaron a saturación do
material e o fluxo en relación a
unha litoloxía favorable a sú mobi-
lización en masa.
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Foto 11. Exemplo dun borde do
depósito de Fonforrón (Porto
do Son). Exemplo dun depósito
periglaciar tipo “head” que com-
bina facies xelifluidais e soliflui-
dais. A intercalación de finos
orgánicos e inorgánicos con gra-
vas e cantos angulosos son unha
constante nos laterais do depósi-
to.

Foto 12. Vista da cabeceira do río Cova (Sanxián-Portocelo). Na parte alta das estribacións da
Serra do Argallo dominan as formas “nichos de nivación”, macroformas de erosión xeradas en
ambientes nivais. 
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Foto 13. Formas de acumulación ligadas a parte alta do val do río Cova (Sanxián-Portocelo).
As vertentes están tapizadas por acumulacións de grandes bloques e cantos angulosos que poderí-
an tratarse ben de morrenas de neveiro ou de coladas de bloques. 

Foto 14. Depósito situado nas  vertentes da Serra da Groba. Nas vertentes dominan os depósi-
tos de orixe periglaciar.A intercalación de material groso tamaño canto e grava que se mistura con
material fino rico, en materia orgánica, é unha constante nas ladeiras das Serras da Groba e nas
estribacións do Argallo.

Anexo fotográfico
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Foto 16. Paleocanle no depósito de Barcelos-Os Muíños (Oia).  Estos paleocanles traducen pro-
cesos de “cut and fill” cortando os paleosolos basais e cubríndoos con material tamaño canto e
grava redondeado e subredondeado. 

Foto 15. Vista dende o litoral da cabeceira do río Cova (Sanxián-Portocelo). Dende o cumio
ata a liña de costa hai material sedimentario. As maiores potencias acádanse no fondo do val e a
partir da ruptura de pendente, encontrándose os depósitos máis desenvolvidos vertical e horizon-
talment no litoral. 

Anexo fotográfico
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Foto 18. Depósito de Portosenín (Oia). Trátase dun abano aluvial formado por cantos e gravas
redondeados e subredondeados, imbricados e orientados que cortan o paleosolo basal do depósito
de Porto Senín. Este depósito está na bocana do val do río Vila de Suso, e alimenta a praia actual
de cantos que se sitúa ao seu pé.

Foto 17. Depósito de
Redondeliño (Oia). Parte
central do depósito, no que
se intercala no nivel orgáni-
co basal lentellóns de can-
tos e gravas. 

Anexo fotográfico
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Foto 20. Depósito de Miram-
bel (Coruxo), na marxe sur
da ría de Vigo. Depósito xera-
do baixo procesos de orixe
eólica e continental. Na foto-
grafía  vese os tres ciclos de
formación dunar. De muro a
teito diferéncianse: dunas eda-
fizadas (cor negro), dunas con
certo grado de edafización
(dunas grises) e dunas sen eda-
fizar (dunas blancas). 

Foto 19. Detalle do abano alubial de Portosenín (Oia). Os cantos e gravas redondeados e subre-
dondeados están ordenados, imbricados, orientados e granoclasificados. En xeral presenta unha
asociación de facies homoxénea, na que as diferencias veñen dadas polo tamaño do material depo-
sitado. 

Anexo fotográfico
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Foto 22. Depósito de Figuei-
ras (Illa de Monteagudo-
Illas Cíes). Depósito eólico
basal de Figueiras, no que se
pode observar un horizonte
iluvial con lamelas ben desen-
volvidas. 

Foto 21. Praia fósil en Caamaño (Porto do Son). Praia antiga cementada por óxidos de Fe que
fosiliza algúns puntos da parta alta da plataforma litoral.

Anexo fotográfico
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