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O IMPACTO ECOLÓXICO DOS EUCALIPTOS
EN GALIZA

BREVÍSIMA HISTORIA SOBRE A EUCALIPTIZACIÓN
É  necesario contextualizar o obxecto de estudo para poder comprender 
que os problemas ecolóxicos da actual eucaliptización derivan funda-
mentalmente dun contexto económico particular e dunha serie de polí-
ticas forestais. Despois da Guerra civil española, nun marco económico 
autárquico, impleméntase o Plan General de Repoblación Forestal de 
España (1939) para realizar plantacións masivas de Pinus pinaster e 
Eucalyptus globulus mediante expropiacións forzosas nos montes ve-
ciñais galegos. osteriormente, a finais dos anos cincuenta, cr ase a 
Empresa Nacional de Celulosas de España (ENCE), pública ata a súa 
saída a bolsa en 1990. Instalouse en Lourizán a maior fábrica pasteira 
do Estado. En 1972, segundo datos do I Inventario Forestal Nacional, os 
eucaliptos xa ocupaban 131.145 hectáreas entre masas puras e mixtas. 
Debido á entrada na Comunidade Económica Europea (CEE) e como 
consecuencia da Política Agraria Común (PAC) produciuse unha redu-
ción na competitividade do sector primario galego no Mercado Común 
Europeo, motivando así o abandono rural. Este factor, unido ao extre-
mado minifundismo da rexión, conduciu á transformación de terras de 
uso tradicionalmente agrogandeiro en plantacións masivas de eucalip-
tos, incentivadas mediante subvencións públicas ata o ano 2000. O Plan 

Forestal de Galicia de 1992 prevía chegar en 2030 a 245.000 hectáreas 
de eucaliptos, hoxe superadas amplamente e revisadas polo novo Plan 
Forestal de Galicia (PFG), que perpetúa o problema sen solucionalo 
de raíz.

OS EUCALIPTOS E O SOLO
O solo é o primeiro factor a ter conta para a avaliación do impacto am-
biental, posto que é a base do crecemento vexetal e é un recurso non 
renovable a escala humana. un eito sucinto, pódese afirmar que os 
eucaliptos e mais o manexo desaxeitado das plantacións ameazan co 
esgotamento de nutrientes esenciais1 como o fósforo (P), o potasio (K ), 
o magnesio (Mg), o calcio (Ca) ou o zinc (Z n). Ademais, a diferencia dos 
solos portugueses onde a acidificación  consecuencia das plantacións 
de eucaliptos e do seu incorrecto manexo, en Galicia o aluminio (Al) 
actúa como axente tamponador da acedume do solo, tendo isto como 
contrapartida a saturación dos complexos de cambio do solo co alumi-
nio, que é tóxico e limita a fertilidade.

A relevancia ecolóxica do manexo das plantacións é enorme, como 
poñen de manifesto certas prácticas silvícolas á luz da literatura cien

Os eucaliptos, principalmente a especie Eucalyptus globulus Labill., experimentaron unha rapidísima expansión en Galicia desde a se-
gunda metade do século XX, pasando de estar practicamente ausentes ata 1940 a ocupar a comezos do  século XXI 433.916 hectáreas 
entre masas puras e mixtas, debido ás plantacións que proliferaron ao abeiro da industria papeleira, madeireira e, máis recentemente, 
bioenerxética. Este dato provén do IV Inventario Forestal Nacional do ano 2009, agardándose unha extensión moito maior na actualidade. 
Con motivo da aprobación do novo Plan Forestal de Galicia (2021-2040), que substitúe ao seu predecesor do ano 1992, no presente artigo 
revísanse os impactos ecolóxicos asociados á principal formación arborada do país.
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Eucaliptos cortados.
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t fica  a remoción da árbore completa, o curto espa o de tempo entre 
cortas, a densidade das plantacións e as cortas rasas provocan unha 
perda irreversible de nutrientes do sistema. ola s a banda, a aplicación 
enerali ada de fertili antes aumenta o risco de eutrofi ación das au-

gas ad acentes. A estes factores s manselle outros efectos indirectos, 
como a ausencia do dosel arbóreo, que eleva as ta as de erosión e de 
li iviación dos nutrientes, ou a aplicación de herbicidas que destr en a 
biodiversidade local.

OS EUCALIPTOS E A AUGA
No tocante á auga, os eucaliptos consumen antes as reservas h dricas 
que calquera outra especie. A seca estival eralmente supón o esgo-
tamento da reserva de auga til bai o piñeiros, carballos e eucaliptos, 
pero estes ltimos remátana máis rapidamente, ampliando o seu ben 
desenvolvido sistema radicular en profundidade e poñendo en perigo as 
reservas de auga dos acu feros subsuperficiais (sempre que non se an 
moi fondos), o que non ocorre bai o as outras cubertas ve etais. A alta 
eficiencia no uso da auga para a produción de biomasa por parte do 
eucalipto non debe enmascarar os altos consumos h dricos totais das 
plantacións, debido á s a velocidade de crecemento, á alta densidade 
das mesmas e ao curto espa o de tempo entre curtas. alia que  no 
per odo h mido cando os eucaliptos presentan un maior consumo de 
auga, os seus efectos máis pre udiciais prod cense cando esta esca-
sea. espois dun incendio, dunha corta rasa, dunha selección de brotes 
ou mesmo do ataque da praga Gonipteru s  s cu tellatu s , documentáronse 
aumentos no caudal do r o ad acente do , ,  e  res-
pectivamente2.

OS EUCALIPTOS, A BIODIVERSIDADE E A PAISAXE
s bosques br ndannos servi os e recursos ecosist micos dun valor 

incalculable, alg ns que se poden denominar de uso directo, como 

alimentos, ener a, madeira e derivados, menciñas e fármacos, etc... 
utros, de uso indirecto, son se cadra máis intan ibles pero importan-

t simos a nivel global, como a reserva da biodiversidade, o control de 
pragas e enfermidades, os sumidoiros de carbono, a depuración de 
augas e control da erosión... al n dos valores culturais e est ticos. Cli-
maticamente, o bosque propio de Galicia  o bosque mi to caducifolio, 
dominado por especies do nero Q u ercu s , unto a outras especies 
representativas como o bidueiro (B etu la pendu la), o frei o (F rax inu s  ex -
cels ior) ou o ameneiro (Alnu s  g lu tinos a). Sen embargo, hai tempo que a 
e tensión das masas de bosque nativo se reduciron a unha fracción do 
terreo que ocuparon anteriormente. Arestora, gran parte deste territorio 
está ocupado polo eucalipto, en masas puras ou mi tas. A nivel eco-
sist mico, pode dicirse que o problema  de ori e termodinámico. Ao 
ser unha especie e ótica, non hai organismos autóctonos que co evo-
lucionasen co eucalipto e, polo tanto, e isten moi poucos herb voros e 
descompoñedores que se alimenten do eucalipto, bloqueándose gran 
parte da transferencia de ener a e materia a niveis tróficos superiores. 
A dificultade da descomposición dos seus residuos foi demostrada por 
diversos estudos debido, por unha parte, á s a bai a palatabilidade, a 
que presentan unha menor concentración de elementos nutritivos e, por 
outra, aos compostos de dif cil degradación e alelopáticos presentes 
nas s as follas (lignina, aceites esenciais ou compostos fenólicos). A 
consecuencia directa  a redución da actividade microbiana nos solos 
bai o eucaliptos que provoca graves cambios ao subir na cadea trófica: 
os invertebrados ven reducida a s a densidade, diversidade e incluso 
modificadas certas caracter sticas fisioló icas. s anfibios tam n resul-
tan afectados polos eucaliptos, podendo chegar a desaparecer, debido 
á alteración do seu hábitat pola seca dos regatos como consecuencia 
da silvicultura intensiva. n dos ta óns máis damnificados son as aves, 
nas que se observaron reducións moi importantes na s a abundancia 
e diversidade. 

Monocultivo de eucalipto en Xermade.
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Por outra banda, a riqueza e actividade dos morcegos é menor en 
eucaliptais respecto ás devesas de vexetación nativa, e os pequenos 
mamíferos son prexudicados polas labores de manexo das plantacións 
en tanto que estas provocan a retirada do sotobosque (especialmente 
de matogueira), de vital importancia pola súa función de refuxio e ali-
mento, protexéndoos da presión depredadora das aves, principalmente. 
Asemade, téñense documentado efectos negativos sobre a abundan-
cia e diversidade de lique baixo eucaliptos en comparación co bosque 
nativo e con plantacións de piñeiros, o que pode condicionar o hábitat 
de moitos invertebrados e a súa supervivencia. O empobrecemento da 
cadea trófica non só  debido aos efectos que causa directamente a 
niveis tróficos superiores, senón tam n a outros produtores primarios 
debido ao seu potencial alelopático, que presenta valiosas aplicacións 
como bioherbicida3 pero que afectan á vexetación ao inhibir a xermina-
ción e o desenvolvemento. Este factor, xunto á súa gran efectividade na 
competencia por recursos como a auga e os nutrientes, provoca que o 
resultado global sexa o empobrecemento da vexetación do bosque. Os 
efectos negativos sobre a biodiversidade non se deben exclusivamente 
ás características biolóxicas mencionadas anteriormente, senón tamén 
aos efectos intrínsecos dunha plantación, como o monocultivo dunha 
única especie, a homoxeneidade xenética, a idéntica idade das árbores 
ou as labores silvícolas aplicadas que alteran o hábitat.

A valoración da paisaxe posúe un alto grao de subxectividade porque 
responde a valores culturais, estéticos e recreativos. A miúdo menos-
prézase por carecer de interese económico obvio ou ser ata certo punto 
intanxible, aínda que sexa recoñecidamente importante para a saúde. 
Consecuencias disto son a conversión de pastos e matogueiras en 
plantacións e a fragmentación dos bosques incluso en espazos de alto 
interese ecolóxico. Desde o punto de vista paisaxístico, os eucaliptos 
provocan o aumento da heteroxeneidade espacial a gran escala e da 

homoxeneidade a pequena escala, alterando a estrutura, xeometría e 
cromatismo do territorio e formando bloques uniformes e monótonos 
nun prazo de tempo moi reducido.

OS EUCALIPTOS, O LUME E A INVASIVIDADE
Galicia e o norte de Portugal son as zonas europeas máis afectadas po-
los lumes, e son tamén das máis castigadas a nivel mundial en propor-
ción ao número de hectáreas e de habitantes. A seca estival presente 
na meirande parte do territorio, a gran superficie forestal (  do total), 
a acumulación de biomasa nos montes, a reforestación con coníferas e 
especies pirófitas, a topograf a e o elevado grao de piromanismo na re-
xión son factores que explican a esaxerada incidencia dos incendios en 
Galicia. As previsións climáticas para o noroeste peninsular son negati-
vas neste sentido, xa que se espera unha seca estival máis prolongada 
no tempo, co conseguinte aumento da in amabilidade da ve etación e 
o aumento na probabilidade de sufrir incendios máis severos nun me-
dio-longo prazo.

A retroalimentación positiva dos eucaliptos co lume é, se cadra, o sínto-
ma máis inequívoco e simbólico do seu impacto profundo nos ecosiste-
mas galegos. O baixo contido en auga da súa madeira, a presenza de 
aceites esenciais de alta in amabilidade ou a escasa sombr a dos eu-
caliptais son exemplos disto. A velocidade de propagación dos lumes en 
eucaliptais é menor que en piñeirais e matogueiras baixo condicións es-
tándar, pero é importante destacar que a distancia na que poden orixinar 
lumes secundarios os eucaliptais é 4 veces superior que en piñeirais. O 
lume favorece á súa vez o dominio do eucalipto no escenario post-in-
cendio grazas ás adaptacións evolutivas que presentan fronte a este 
tipo de perturbacións, como a dehiscencia das cápsulas con sementes 
provocada polo aumento da temperatura nas pólas, unha alta veloci-
dade de crecemento de rebrote por lignotúber (estimulada pola calor), 
o menor tempo de xerminación post-lume respecto a outras especies 
colonizadoras ou o aumento no recrutamento das plántulas despois dun 
incendio, desprazando competitivamente ás especies nativas menos 
adaptadas a este contexto. Este bucle positivo eucaliptos-incendios ex-
plicaría a súa invasividade.

CONCLUSIÓNS
 lu  da literatura cient fica, os resultados ofrecen unha visión clara da 

problemática; os eucaliptos exercen unha forza de cambio nos ecosis-
temas galegos, tanto máis canto máis intensiva sexa a súa silvicultura. 
Segundo a definición da nión Internacional para a Conservación da 
Nature a (I CN, 000), unha especie invasora  aquela que “chega a 
establecerse en hábitats ou ecosistemas naturais ou seminaturais, é un 
axente de cambio e ameaza a diversidade biolóxica nativa”. Na mesma 
liña, o Regulamento E n  11 01  define a unha especie e ótica in-
vasora como “unha especie e ótica da cal a s a introdución ou propaga-
ción teña demostrado ser unha ameaza ou ter efectos adversos sobre a 
biodiversidade e os servizos asociados dos ecosistemas”. A teor do ex-
posto, enténdese que as características biolóxicas dos eucaliptos aso-
ciadas á explotación forestal representan unha ameaza para o medio 
natural en termos de biodiversidade, esgotamento de recursos hídricos 
e edáficos e aumento na probabilidade e intensidade dos lumes, sendo 
necesaria e razoable a súa declaración como especie exótica invasora, 
así como doutras especies do xénero aplicando o principio de precau-
ción. O espectacular aumento sen control da súa extensión en poucos 
anos provoca a necesidade de dar resposta a un problema ecolóxico de 
gran magnitude. O novo Plan Forestal de Galicia non resolve de raíz o 
exposto nos apartados precedentes, pretendendo reducir unicamente 
un  a superficie actual de eucaliptos para os pró imos vinte anos. 

É  necesario destacar a importancia dos eucaliptos na realidade socioe-
conómica galega, dando rendas e emprego a milleiros de persoas. Sen 
embargo, non se poden obviar os problemas ecolóxicos e sociais deri-
vados dun modelo de xestión erróneo como consecuencia dunha visión 
utilitarista e antropocéntrica do medio natural, máxime nun contexto 
global de cambio climático con previsións nada positivas para Galicia 

Nova plantación sobre unha zona serpentinítica, en Melide.
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neste mesmo século. A curto prazo, unha posible solución sería a op-
timización da silvicultura dos eucaliptos, reducindo a súa extensión a 
unha fracción da actual e situándose nas zonas de menor risco climá-
tico de sufrir incendios, rodeándose dun cordón de bosque nativo para 
evitar a súa propagación. A racionalización da produción satisfaría as 
demandas de pasta de papel do país, o principal produto derivado dos 
eucaliptos, erradicando así a maior parte dos eucaliptos que se espallan 
sen control e causan graves problemas ecolóxicos e socioeconómicos. 
A innovación e desenvolvemento destas industrias sería necesaria para 
xerar valor engadido e reducir a demanda de materia prima. Asemade, 
ser a interesante potenciar a investigación cient fica sobre os servi os 
ecosistémicos das diferentes masas forestais para internalizar na ava-
liación económica os custes socioecolóxicos do eucalipto nos montes 
galegos e in u r as  os procesos de decisión p blica, ata o de agora moi 
intervidos polo lob b y forestal.

Antes ou despois, a solución final pasa pola silvicultura ecoló ica, mu-
dando as plantacións de eucaliptos por especies nativas de aproveita-
mento variado (alimentos, madeira, téxtil, papel, cosmética, etc..), diver-
sificando as  os usos do monte. A estión forestal pode ser sostible de 
seguirmos unhas prácticas equilibradas entre explotación e conserva-
ción, a saber: a potenciación da heteroxeneidade espacial, o mantemen-
to dos procesos sucesionais e da estrutura por idades, o mantemento 
dos ecotonos, a limitación da fragmentación dos ecosistemas forestais, 
a conservación dos bosques ripícolas ou a presenza de árbores e de 
madeira morta. A necesidade de preservación e de recuperación dos 
ecosistemas non debe ser sinónimo de atraso económico, pero como 
sociedade debemos repensar as nosas prioridades para poder alcanzar 
un equilibrio co medio natural, garantindo o dereito a un mundo sostible 
ás xeracións futuras, comezando polo noso.
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O lume favorece o dominio do eucalipto.
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