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FICHA TÉCNICA ESTANDARIZADA 

Posto que o obxectivo do presente informe é resumir o resultado das inspeccións de campo para a revisión 

do estado de saúde e dos datos dendrométricos de algúns exemplares situados no Concello de 

Ponteareas, elaborouse unha ficha técnica para cada exemplar na que se recollen os seguintes aspectos: 

1.1. IDENTIFICACIÓN DO EXEMPLAR/FORMACIÓN 

Especie 

Neste campo incluirase o nome científico aceptado no momento da elaboración da ficha da especie á que 

pertence o exemplar. 

Familia 

Neste campo incluirase o nome da familia aceptado no momento da elaboración da ficha da especie á 

que pertence o exemplar. 

Nome común 

Neste campo incluirase o nome común ou os nomes comúns empregados para referirse á especie á que 

pertence o exemplar. 

 

2. DATOS DE LOCALIZACIÓN E PROPIEDADE DO EXEMPLAR/FORMACIÓN 

Data de recollida da información 

Neste campo incluirase a data na que se realizou a inspección de campo para a revisión do estado de 

saúde e dos datos dendrométricos dos exemplares. O formato empregado para este campo será 

dd.mm.aaaa 

Lugar 

De ser preciso, neste campo incluirase unha referencia xeográfica inferior á localidade na que se atopan 

os exemplares. 

Localidade 

Neste campo incluirase o lugar no que se atopan os exemplares. A toponimia empregada estará de acordo 

cos ditames da Comisión de Toponimia e coas normas ditadas pola Xunta de Galicia, consultándose a 

través do servizo de consulta do Nomenclátor de Galicia (https://www.xunta.gal/toponimia-e-

nomenclator). 

Concello 

Neste campo incluirase o concello no que se atopan os exemplares.  

Provincia 

Neste campo incluirase a provincia na que se atopan os exemplares. 
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Coordenadas UTM (X, Y; ETRS89 fuso 29 

Para a toma de coordenadas empregarase un GPS do modelo GARMIN map 76S, tomando os datos desde 

unha localización o máis próxima posible á base do exemplar e anotando ese valor cando as cifras na 

pantalla se manteñen constantes e se recibe o sinal dun mínimo de 4 satélites. 

Propiedade 

Nome 

Neste campo incluirase o nome do último propietario coñecido de cada exemplar. 

Enderezo 

Neste campo incluirase, de coñecerse, o enderezo postal (ao nivel máis detallado posible) do último 

propietario coñecido de cada exemplar. 

Información de contacto (teléfono, fax, e-mail)  

Neste campo incluiranse, de coñecerse, os datos de contacto do último propietario coñecido de cada 

exemplar. 

 

3. MORFOLOXÍA, BIOMETRÍA E PRODUTIVIDADE 

Morfoloxía e beleza 

Porte 

Denomínase porte ao aspecto xeral que presenta a planta, resume a súa fisionomía e arquitectura.  

Textura ou arquitectura da parte leñosa 

Para a análise de textura ou arquitectura da parte leñosa hai que ter en conta a dirección ou crecemento 

dos vástagos, a disposición das ramas e onde se atopan as estruturas reprodutivas. Tras a análise destes 

factores habería tres alternativas: eixos verticais ou horizontais, ramificación continua ou rítmica e 

floración terminal ou lateral. A combinación destes factores permite definir estruturas diferentes. 

Estrutura e colorido da follaxe 

O colorido das follas depende esencialmente de 3 pigmentos presentes nelas: a clorofila, os carotenos e 

a antociana. A clorofila e o caroteno están sempre presentes nas células, pero xeralmente a clorofila é 

dominante, por tanto dá a cor verde, en cambio a antocianina aumenta a produción baixo certas 

condicións (outono). Esta estratexia permite á árbore estar preparada para a próxima tempada de 

crecemento.  

A análise foliar achega información sobre a absorción real dos nutrientes pola planta, indica a existencia 

de posibles deficiencias e/ou antagonismos de nutrientes e, por último, permite avaliar a dispoñibilidade 

de reservas da planta. Neste campo recolleranse datos sobre anomalías na cor da follaxe; clorosis, 

necrosis, danos bióticos e danos abióticos. 
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Dendrometría 

Altura total (m) 

Altura total do exemplar (HT): distancia vertical en metros, expresada cunha soa cifra decimal, desde a 

base do tronco ata a cima da copa. Para a medición desta altura empregarase un Vertex Láser.  

   

Figura 1: Medición de altura nunha 

árbore inclinada 

Figura 2:Medición de altura en árbores de 

copa frondosa 

Figura 3: Exemplo de medición de 

altura en árbores de copa frondosa 

Circunferencia normal do tronco (m) 

Diámetro basal: en metros, calcúlase a partir da medida do perímetro do tronco con cinta métrica á altura 

normal (1,30 metros do chan). No caso de que o exemplar medre sobre terreo inclinado deberemos tomar 

a altura normal na parte superior. Esta medida é moi útil naqueles casos nos que o perímetro basal non 

poida ser medido por ter obstáculos na base. 

    

Figura 4: Localización da 

altura normal en terreo 

inclinado 

Figura 5: Localización da 

altura normal nunha árbore 

inclinada 

Figura 6: Localización da 

altura normal en pés 

bifurcados por debaixo de 

1,30 m 

Figura 7: Localización da altura 

normal en pés bifurcados por 

enriba de 1,3 m. 

Circunferencia basal do tronco (m) 

En metros, expresada cunha soa cifra decimal, mídese con cinta métrica sobre o chan rodeando a base do 

toro do exemplar. No caso de que a árbore medre sobre terreo inclinado, a medición realízase desde a 

zona da base do tronco en contacto coa parte máis elevada do terreo e rodeando o pé do exemplar coa 

cinta perpendicularmente ao eixe do fuste. 



7 
 

  

Figura 8: Localización da altura normal en pés con sistema radical parcialmente descuberto.  

Altura de ramificación (m) 

Altura ata a ramificación (HR): altura en metros, expresada cunha soa cifra decimal, desde a base do 

tronco ata a primeira rama de envergadura considerable, desbotando aquelas que se atopen secas ou 

tronzadas. No caso de exemplares sobre terreo inclinado a medición realizarase desde a zona da base do 

tronco en contacto coa parte máis elevada do terreo. Para a medición desta altura empregarase un Vertex 

Láser. 

Diámetro de copa (m) 

Neste campo recollese o dato do diámetro de copa en metros, expresado cunha soa cifra decimal, como 

resultado da media do diámetro maior e o diámetro perpendicular a este medidos con cinta métrica nas 

proxeccións horizontais. En copas moi irregulares realizaranse catro medicións. En calquera caso, 

recolleranse neste campo os valores de todas as medicións realizadas. 

 
 

Figura 9: Medición do diámetro de copa nunha árbore con 

copa regular. D= (a+b)/2 

Figura 10: Medición do diámetro de copa nunha árbore con 

copa irregular. D= (a+b+c+d)/4 

Superficie de copa (m) 

Calculada en función dos valores anteriores.  

Produción de madeira, cortiza, froitos 

Neste campo rexistrarase o tipo de aproveitamento ao que se someten os exemplares ou as formacións. 

Idade 

Os datos relativos á idade dos exemplares serán obtidos de fontes documentais naqueles casos nos que 

sexa posible atopalas, poñendo nestes casos a idade exacta do exemplar. Cando non exista fonte 

documental algunha, expresase a idade cun intervalo razoable en función das características 

dendrométricas, polo que ás veces este rango resultará bastante amplo. 
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Historial de podas 

As actuacións de poda coñecidas ou evidentes realizadas sobre o exemplar ou os resultados destas 

actuacións son incluídos neste apartado. 

 

4.-AVALIACIÓN VISUAL: DATOS DO CONTORNO, DIANA E EMPUXE 

Para todas as árbores e formacións estudadas realizouse un avaliación de risco de rotura e caída de ramas 

ou do tronco, a través do método VTA (Visual Tree Assessment) (Mattheck & Breloer,1994), estudando 

para cada exemplar as variables que se describen a continuación. 

Estado sanitario e fisiolóxico 

Neste apartado recóllense os datos relativos á presenza de insectos, fungos ou outros axentes patóxenos 

que poñan en risco ao exemplar ou formación ou algunha parte dos mesmos. Para a identificación deses 

axentes realízase unha análise visual dos exemplares. 

Presenza de pragas e/ou enfermidades 

Raíces 

As podremias no sistema radical degradan as raíces grosas de suxeición e causan problemas de ancoraxe 

dos exemplares, que poden ser derrubados polo vento. Tamén poden causar a morte do exemplar.  

Fuste 

A presenza de pragas e/ou enfermidades no tronco pode provocar a fractura do mesmo e a caída do 

exemplar. Normalmente maniféstase coa aparición de galerías de entrada ou saída no caso de insectos 

ou a aparición de secrecións ou carpóforos no caso de fungos.  

Ramas 

A presenza de pragas e/ou enfermidades nas ramas pode provocar a fractura e a caída das mesmas. 

Normalmente maniféstase coa aparición de galerías de entrada ou saída no caso de insectos ou a 

aparición de secrecións ou carpóforos no caso de fungos.  

Follas 

Xeralmente as doenzas foliares maniféstanse mediante manchas ou tizóns e/ou pústulas na lámina foliar 

e afectan á  actividade fotosintética e á.  

Presenza de corpos frutíferos 

O que comunmente se chama “cogomelo”, son os corpos frutíferos dos fungos superiores, encargados de 

producir as esporas cuxa función é a reprodución sexual. Identificando as especies de fungos presentes 

nun exemplar é posible saber se se trata dunha especie nociva ou non. Algúns carpóforos da madeira 

poden indicar podremias ou enfermidades graves e algúns carpóforos nas proximidades do pé das 

árbores, como os do xénero Armillaria, tamén poden indicar doenzas perigosas. 
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Vitalidade 

Entendida como a capacidade de produción e crecemento estacional da árbore, ben sexa crecemento en 

grosor do toro, crecemento en altura, produción de biomasa, produción de froitos, follas e flores...un 

indicador é o vigor, que se pode estimar en función da densidade foliar e da intensidade da cor verde das 

follas, presenza de pólas secas ou puntisecas, etc. 

Defectos de ramas e copa 

Os fallos nas ramas son máis frecuentes que nos troncos. A súa madeira é, polo xeral, máis flexible pero 

menos resistente que a dos troncos, polo que sofre máis os efectos do vento e a neve.  

A porcentaxe de ramas secas axúdanos a comprender cal é a vitalidade da árbore e se ten, ou non, 

problemas sanitarios.  

Os tocos e feridas que non están cicatrizados deben ser tratados para evitar a infección e podremia interna 

da madeira. 

Os problemas estruturais na copa débense, xeralmente, ás bifurcacións ou unións de ramas ao tronco cun 

ángulo agudo, o que provoca a presenza de casca incluída e por tanto unha unión máis feble entre as 

ramas e o tronco. 

O decaemento maniféstase pola perda de follas (defoliación), cambios de cor das mesmas e a mortalidade 

das ramas. Xeralmente apréciase pola aparición de numerosos rebentos secundarios en diferentes puntos 

da súa estrutura, cuxa finalidade é compensar as perdas e lograr a supervivencia do sistema recuperando 

a capacidade fotosintética perdida. 

Despois dun período de decaemento a árbore entra nun proceso no que intenta recompoñer a súa 

estrutura. O seu desenvolvemento pode orientarse cara a diferentes vías (recuperación da copa orixinal 

ou creación dunha segunda copa por baixo da orixinal), pero ás veces o decaemento é irreversible. A 

evolución dependerá de factores como a especie, idade, natureza do dano, etc.  

Todas estas circunstancias son as que se apuntan na ficha de campo e no posterior informe. 

Presenza de ramas secas (%) 

A presenza de ramas secas na copa dunha árbore pode ser consecuencia dunha mala xestión das 

actividades culturais e silvícolas, da presenza de axentes patóxenos ou dalgún problema fisiolóxico. Se a 

porcentaxe de ramas secas é inferior ao 10 %, pódese dicir que carece de importancia, con todo para 

porcentaxes maiores débense estudar cales son as causas. Recollerase neste campo a porcentaxe (sen 

decimais) de ramas secas sobre o total da copa do exemplar. 

Presenza de tocos mal cicatrizados 

Soe ser consecuencia de actuacións culturais e silvícolas desafortunadas. Neste caso é necesario saber se 

existen accións correctoras e se é viable aplicalas a cada exemplar en concreto. Recollerase neste campo 

a presenza (Si/Non) de tocos mal cicatrizados, así como o seu número e descrición. 
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Problemas estruturais 

Os problemas estruturais detéctanse pola presenza de fendas, podremias ou cavidades no fuste, 

especialmente na base, que o debilitan, e pola mala inserción de ramas na cruz, o que pode provocar 

desprendementos e grandes feridas. Recollerase neste campo a presenza (Si/Non) de problemas 

estruturais, así como o seu número e descrición. 

Presenza de feridas 

Cando existen feridas no tronco do exemplar é necesario anotar as súas dimensións para saber se poden 

provocar un problema estrutural no mesmo. Tamén é conveniente facer un seguimento da súa evolución 

futura. Recollerase neste campo a presenza (Si/Non) de feridas, así como o seu número e descrición. 

Síntomas de decaemento 

O decaemento é un fenómeno emerxente nalgunhas árbores e nalgúns bosques do planeta que pode 

provocar a morte das árbores polo ascenso de temperaturas debido ao cambio climático, así como 

factores sanitarios e outros relacionados tamén co cambio climático e a globalización. Maniféstase pola 

perda de follas (defoliación), cambios de cor nas mesmas, mortalidade das ramas e perda de vigor. 

Recollerase neste campo a presenza (Si/Non) de síntomas de decaemento, así como a súa descrición. 

Asimetría 

Nunha árbore simétrica existe unha correspondencia exacta na disposición dos puntos ou partes do 

exemplar en relación a un centro, eixo (normalmente o tronco) ou plano. Se esta situación non se produce 

é necesario anotalo na ficha de campo, pois unha árbore moi desequilibrada e asimétrica pode correr 

risco de envorco. Recollerase neste campo o grao de simetría (Si/Non), como copa simétrica, lixeiramente 

asimétrica ou moi asimétrica. 

Defectos de fuste 

Inclinación 

O dato da inclinación do tronco dun exemplar é moi relevante ao indicarnos a panca que exerce o mesmo, 

ou o risco que corre de ser arrancado polo vento ou polo seu propio peso.  

Problemas estruturais 

As roturas no tronco prodúcense normalmente polas forzas externas que soporta o exemplar durante un 

temporal ou tormenta. Soen producirse en árbores co sistema radical ben desenvolvido pero que foron 

debilitados pola presenza de pragas e/ou enfermidades e nos que a forza do vento é superior á resistencia 

á torsión ou tracción das fibras da madeira.  

Engrosamentos anormais 

Na maior parte das ocasións os engrosamentos prodúcense por un dano mecánico ou como resposta do 

exemplar á presenza dun patóxeno. É necesario identificar a orixe do engrosamento para poder adoptar 

medidas correctoras.  
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Zonas mortas, fendas profundas 

As zonas mortas ou fendas profundas, cando se estenden por máis da metade da circunferencia do tronco 

da árbore poden convertela en perigosa.  

Presenza de cavidades 

As cavidades fórmanse como consecuencia de podremias de certa entidade, que implican a presenza de 

madeira branda e/ou esmiuzada. Afectan á estabilidade da árbore. Anotaremos as súas dimensións.  

Presenza de gretas 

A presenza de gretas ou fendas na casca indica, normalmente, perigo de fallo do exemplar. É necesario 

diferenciar estas perturbacións das feridas, normalmente provocadas por algún tipo de colisión, e que 

poden derivar en malas cicatrizacións e podremia de madeira.  

 

Presenza de protuberancias 

Trátase de irregularidades e/ou engrosamentos anormais no tronco do exemplar. Este tipo de 

engrosamentos xeralmente son leñosos pero tamén poden ser non leñosos e afectar unicamente á casca. 

A súa formación pode ter varias orixes, pero en moitos casos é descoñecida.  

Presenza de chupóns 

Os chupóns ou brotes epicórmicos representan un intento da árbore por manter o equilibrio entre copa 

e raíces e o seu sistema fisiolóxico completo, polo que a árbore xera follas, que son a “fábrica de alimento” 

para manter vivo o maior número posible de células das ramas, tronco e raíces. Cando a árbore emite 

estes rebrotes “asume” un risco de que estes poidan partir polo empuxe do vento, polo menos nos 

primeiros anos.  

Presenza de feridas 

As feridas xeradas na árbore poden supoñer unha vía de entrada de fungos que apodrentan a madeira ou 

doutros axentes patóxenos. Se a ferida é de grandes dimensións pode afectar á estabilidade do exemplar, 

polo que será necesario anotar as súas dimensións.  

Defectos na base da árbore (tronco e raíces) 

Neste apartado inclúense todas as perturbacións que afectan ou poden afectar ao sistema radical do 

exemplar, como a ancoraxe ao chan e como vía de alimentación. A este efecto anótanse as afeccións 

como chan compactado, perda de raíces por motivos antrópicos (instalación de pavimentos, gabias para 

conducións, etc…).  

Problemas estruturais na base do tronco e raíces 

As roturas no tronco prodúcense normalmente polas forzas externas que soporta o exemplar durante un 

temporal ou tormenta. Soen producirse en árbores co sistema radical ben desenvolvido pero que se 

debilitaron pola presenza de pragas e/ou enfermidades ou por danos mecánicos e nos que a forza do 

vento é superior á resistencia á torsión ou tracción das fibras da madeira.  
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Zonas mortas/fendas profundas 

Lesión con necrose e con frecuencia profunda que se produce na base do tronco ou nas raíces dunha 

árbore, con tendencia a estenderse e escasa ou nula cicatrización. Caracterízase por amosar unha lesión 

cortical que afecta á coloración normal da casca, hipertrofias e depresións na área afectada e gretas do 

tecido cortical, podendo afectar ao cambium vascular. Normalmente supón a morte dos órganos por riba 

da lesión.  

 

5.- ANÁLISE DAS AMEAZAS 

Para a clasificación dos distintos graos de perigo asígnanse os seguintes niveis de risco: 

* Perigo baixo: Defectos de pouca importancia (por exemplo, morte de ramas finas, presenza de feridas 

pequenas, presenza de tocos de pequenas dimensións), non presentando problemas estruturais nin 

sanitarios graves. Os riscos de caída ou rotura do exemplar ou parte do mesmo están relacionados con 

eventos estatisticamente non previsibles como poden ser os provocados por axentes abióticos. 

* Perigo medio: Defectos presentes e aparentes (por exemplo, presenza dunha cavidade que rodea ao 

10-25% da circunferencia do exemplar, ramas dominantes sen casca). Do mesmo xeito que no caso 

anterior, os riscos de rotura están relacionados, a curto prazo, con eventos estatisticamente non 

previsibles como poden ser os provocados por axentes abióticos. 

* Perigo alto: O exemplar presenta diversos defectos significativos (por exemplo, presenza dunha 

cavidade que comprenda un 30-50% da circunferencia do exemplar, presenza de múltiples feridas de poda 

con podremia ao longo das ramas). O risco destas árbores está relacionado co posterior agravamento a 

curto prazo das anomalías detectadas o que elevaría o perigo. 

* Risco grave: Os defectos son moi importantes e o perigo tamén. É necesario actuar con urxencia con 

medidas correctoras se son viables (por exemplo, presenza de corpos de frutificación de fungos que 

ocasionan podremia ao longo do tronco principal, cavidades que comprendan máis do 50% do tronco). 

 

Despois de ter en conta todos os apartados anteriores a valoración do risco estímase coa seguinte táboa: 

VALORACIÓN DO RISCO 

  Perigo baixo Perigo medio Perigo alto Risco grave 

Nivel de risco de fallo estrutural a 

medio-longo prazo 
        

Probabilidade de crebadura de 

ramas a curto prazo 
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Probabilidade de crebadura do 

tronco a curto prazo 
        

Probabilidade de caída arrancado         

Valoración global do risco a curto 

prazo 
        

Cadro 2: Valoración dos riscos para cada exemplar/formación do catalogo 

 

Nos casos de perigo alto e risco grave recomendarase a realización de estudos biomecánicos de 

estabilidade de tronco e ramas, por exemplo con un tomógrafo de impulsos. 

Nivel de risco de fallo estrutural a medio-longo prazo 

O nivel de risco de fallo estrutural a medio-longo prazo estímase en base á probabilidade de crebadura 

de tronco e ramas a curto prazo. Considerando que un exemplar con un risco de crebadura de tronco 

baixo ou medio a curto prazo ten igual ou maior nivel de risco estrutural a medio-longo prazo. 

 

Probabilidade de crebadura de ramas a curto prazo 

Os fallos nas ramas son máis frecuentes que nos troncos, xa que a súa madeira é xeralmente máis flexible 

pero menos resistente que outros órganos e por tanto sofren máis os efectos do vento e da neve. A 

resistencia das ramas non é uniforme e nalgunhas zonas, especialmente nas unións de ramas, esta 

resistencia é moito menor. As insercións moi agudas, o excesivo peso na zona apical, a presenza de 

insectos perforadores da madeira ou o peso específico da propia madeira son outros factores que inflúen 

neste tipo de fallos. 

Probabilidade de crebadura do tronco a curto prazo 

As roturas no tronco prodúcense xeralmente por grandes forzas externas. Habitualmente ten lugar en 

árbores con sistemas radicais ben desenvolvidos ou en árbores que foron debilitados por pragas e/ou 

enfermidades nos que a forza externa do vento supera a resistencia de torsión ou tracción das fibras da 

madeira. Este fallo é máis frecuente nas árbores con elevada relación altura/diámetro ou con copas de 

gran volume. 

Probabilidade de caída arrancado 

A caída ou arrincado dun exemplar prodúcese pola incapacidade do sistema radical para suxeitar 

correctamente a parte aérea no embate de fortes ventos. A resistencia ao vento está en función do 

equilibrio entre o sistema radical e a forza do vento aplicada sobre a parte aérea do exemplar. Por este 

motivo pódese afirmar que esta resistencia depende da extensión e forma do sistema radical (varía 

segundo a especie botánica) e do volume e densidade da copa. Outros factores que tamén inflúen son a 

xenética do exemplar, as restricións de crecemento do sistema radical, os factores climáticos, as prácticas 
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culturais, as características físicas do chan e sobre todo a presenza de patóxenos como o fungo do mel 

(Armillaria spp.) ou tinta (Phytophthora spp.). 

Valoración global do risco a curto prazo 

Para a valoración do risco global a curto prazo téñense en conta as probabilidades de rotura de ramas a 

curto prazo, rotura de tronco a curto prazo e a probabilidade de caída ou arrincado asignando os seguintes 

valores:  

* Perigo baixo: 0 puntos 

* Perigo medio: 1 punto 

* Perigo alto: 2 puntos 

* Risco grave: 3 puntos  

Os exemplares que sumen 2 puntos terán unha Valoración Global do Risco a Curto Prazo media, con 3 

puntos esta valoración será de Perigo alto e se se acadan 4 puntos clasificarase o exemplar como de Risco 

alto. 

6.- PROPOSTAS DE ACTUACIÓN PARA A SÚA CONSERVACIÓN 

En base aos resultados obtidos nas valoracións anteriores propoñeranse unha serie de medidas 

correctoras (se se consideran necesarias). Estas medidas dependerán do estado sanitario e fisiolóxico de 

cada exemplar e da viabilidade das mesmas. 

7.- OBSERVACIÓNS 

Neste apartado coméntanse todas aquelas cuestións de interese que non foron recollidas en ningún dos 

apartados anteriores, como a presenza de especies acompañantes de interese (endemismos, especies 

protexidas...) ou a presenza de factores que poden supoñer un risco para a integridade dos exemplares, 

como pode ser a realización de obras próximas. 
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1.- XARDÍN DA XIRALDA 

 

Localización do parque no concello de Ponteareas 

Cunha superficie aproximada de 2.931 m2, o parque divídese en dúas zonas, a zona da fachada 

do concello, con xardíns formados por arbustos de flor e sebes de distintas especies e a parte 

traseira do concello, na que a vexetación é arbórea. En xeral o estado de conservación neste 

espazo non é positivo, pois atopamos numerosos exemplares con defectos graves, algúns dos 

cales terán que ser apeados. 

Como norma xeral, recoméndase reducir a frecuencia e intensidade da rega, xa que o terreno, 

de orixe arxiloso, ten gran capacidade de retención de auga e vai a provocar a aparición de 

maiores problemas por enfermidades criptogámicas (causadas por fungos). 

Para substituír os exemplares apeados recoméndase a introdución de outro tipo de árbores, de 

menores dimensións, que aporten floracións e que sexan de folla caduca, deste xeito darán 

sombra no verán e permitiran o paso dos raios solares no inverno. Exemplos desta proposta 

poderían ser a abeleira turca (Corylus colurna) ou Crataegus x lavallei, xa que compren cos 

requisitos expostos. Ademais tamén se recomenda a introdución de arbustos de flor, como 

rododendros e azaleas, que florecerán en inverno, cando as árbores non teñan follas. 

  
Corylus colurna Crataegus x lavallei 
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Abeto vermello 

Especie Picea abies (L.) Karsten 

Familia Pinaceae 

Nome común Abeto vermello 

DATOS DE LOCALIZACIÓN E PROPIEDADE DO EXEMPLAR/FORMACIÓN 

Data de recollida da información 21.12.2021 

Lugar Parque do concello 

Localidade Ponteareas 

Concello Ponteareas 

Provincia Pontevedra 

Coordenadas UTM (X, Y; ETRS89 fuso 29) 29T541037;4669135 

MORFOLOXÍA, BIOMETRÍA E PRODUTIVIDADE 

Morfoloxía e beleza 

Porte Arbóreo 

Textura ou arquitectura da parte leñosa Ramificación continua ou rítmica 

Estrutura e colorido da follaxe   

Dendrometría  

Altura total (m) 24,00 

Circunferencia normal do tronco (m) 1,50 

Circunferencia basal do tronco (m) 3,60 

Altura de ramificación (m) 3,60 

Diámetro de copa (m) 4,35 

Superficie de copa (m²) 14,80 

Idade 50 anos 

Historial de podas 
O exemplar foi sometido a actuacións de poda na zona baixa do 
fuste. En xeral as actuacións están ben realizadas. 

AVALIACIÓN VISUAL: DATOS DO CONTORNO, DIANA E EMPUXE 

Estado sanitario e fisiolóxico  

Presenza de pragas e/ou enfermidades 

Raíces Non 

Fuste 
Botryosphaeria dothidea. Aprécianse secrecións 
brancas no fuste (anexo I) 

Ramas Botryosphaeria dothidea (anexo I) 

Follas 
Botryosphaeria dothidea, Diaporthe rudis,  
Botryosphaeria dothidea (anexo I) 
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Presenza de corpos frutíferos Non 

Vitalidade Media 

Defectos de ramas e copa  

Presenza de ramas secas (%) 
Si, nunha porcentaxe moi baixa. As zonas secas atópanse na 
zona apical das ramas 

Presenza de tocos mal cicatrizados Non 

Problemas estruturais Non 

Presenza de feridas Non 

Síntomas de decaemento Si 

Asimetría Non 

Defectos de fuste  

Inclinación Non 

Problemas estruturais Non 

Engrosamentos anormais Non 

Zonas mortas, fendas profundas Non 

Presenza de cavidades Non 

Presenza de gretas Non 

Presenza de protuberancias Non 

Presenza de chupóns Non 

Presenza de feridas Si, na zona basal do fuste presenta zonas sen casca 

Defectos de base (tronco e raíces)  

Problemas estruturais, base do tronco e raíces 
Si. A base do exemplar está rodeada de caucho para a zona de 
xogos infantís, o que dificulta a actividade das raíces 

Zonas mortas/fendas profundas Non 

Diana  

Número de dianas Varias 

Distancia 24 metros 

Descrición 
Parque infantil, beirarrúa, esculturas no parque, mobiliario 
urbano e vehículos da rúa Concha Brey 

Análise das ameazas  

Nivel de risco de fallo estrutural a medio-longo prazo Medio 

Probabilidade de crebadura de ramas a curto prazo Medio 

Probabilidade de crebadura do tronco a curto prazo Baixo 

Probabilidade de caída arrancado Medio 

Valoración global do risco a curto prazo Perigo alto 

PROPOSTAS DE ACTUACIÓN PARA A SÚA CONSERVACIÓN 

Os fungos detectados no exemplar poden ser tratados co funxicida ´folpet´, pero a cantidade de ramas e agullas secas e, 
sobre todo, a alta toxicidade do funxicida fan aconsellable APEAR O EXEMPLAR. Os efectos nocivos do funxicida poden 
consultarse no anexo II 
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OBSERVACIÓNS 

* Botryosphaeria dothidea: Fungo patóxeno que se manifesta a través de pequenas manchas escuras nas xemas terminais, 
que crecen formando cancros que deforman as follas, secándoas. No punto de inserción das follas preséntanse cancros que 
aumentan de tamaño gretando a cortiza. Posteriormente estes cancros invaden a rama causando a súa morte e mesmo a 
da planta completa. 

* Diplodia seriata: Trátase dun fungo  plurívoro, aparentemente cosmopolita, cuxo nomee sufriu grandes controversias ao 
longo do tempo. O fungo, probablemente un complexo de especies, é común en madeira morta ou moribunda de multitude 
de plantas, nas que parece provocar lesións  foliares,  úlceras e podremia dos seus froitos. Con todo, aínda non parece do 
todo claro se se trata dun fungo saprobio ou patóxeno, aínda que se lle atribúen efectos perniciosos sobre plantas de 
interese comercial. 

 

 

  
Localización do exemplar no espazo Aspecto xeral do exemplar 
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Secrecións bancas na base do fuste 
 

Danos mecánicos na base do fuste 

  
Amas de pouca entidade secas na copa Agullas secas na copa 
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Ciprés  

Especie Cupressus sp. 

Familia Cupressaceae 

Nome común Ciprés  

DATOS DE LOCALIZACIÓN E PROPIEDADE DO EXEMPLAR/FORMACIÓN 

Data de recollida da información 21.12.2021 

Lugar Parque do concello 

Localidade Ponteareas 

Concello Ponteareas 

Provincia Pontevedra 

Coordenadas UTM (X, Y; ETRS89 fuso 29) 29T541063;4669168 

MORFOLOXÍA, BIOMETRÍA E PRODUTIVIDADE 

Morfoloxía e beleza 

Porte Arbóreo 

Textura ou arquitectura da parte leñosa Eixos verticais e horizontais 

Estrutura e colorido da follaxe   

Dendrometría  

Altura total (m) 12,90 

Circunferencia normal do tronco (m) 1,38 

Circunferencia basal do tronco (m) 2,03 

Altura de ramificación (m) 2,20 

Diámetro de copa (m) 4,50 

Superficie de copa (m²) 15,90 

Idade 30-40 anos 

Historial de podas 
O exemplar foi sometido a actuacións de poda bastante 
agresivas no pasado e mostra cicatrices de grandes 
dimensións na cruz. 

AVALIACIÓN VISUAL: DATOS DO CONTORNO, DIANA E EMPUXE 

Estado sanitario e fisiolóxico  

Presenza de pragas e/ou enfermidades 

Raíces Non 

Fuste Non 

Ramas Non 

Follas Non 
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Presenza de corpos frutíferos Non 

Vitalidade Baixa 

Defectos de ramas e copa  

Presenza de ramas secas (%) Si, nunha porcentaxe moi elevada. 

Presenza de tocos mal cicatrizados Si, sobre todo na cruz do exemplar 

Problemas estruturais Si, as ramas teñen puntos de inserción moi febles 

Presenza de feridas Si, pola perda de ramas no pasado 

Síntomas de decaemento Si, apenas ten brotacións 

Asimetría 
Si, medra moi condicionado por atoparse rodeado de 
outras árbores de maiores dimensións 

Defectos de fuste  

Inclinación Non 

Problemas estruturais Si, a partir da cruz 

Engrosamentos anormais Non 

Zonas mortas, fendas profundas Non 

Presenza de cavidades Non 

Presenza de gretas Non 

Presenza de protuberancias Non 

Presenza de chupóns Non 

Presenza de feridas Non 

Defectos de base (tronco e raíces)  

Problemas estruturais, base do tronco e raíces 
Si, o chan preséntase moi compacto e enchoupado pola 
alta frecuencia do sistema de rega. 

Zonas mortas/fendas profundas Non 

Diana  

Número de dianas Varias 

Distancia 12 metros 

Descrición 
Bancos e outro mobiliario urbano, usuarios do parque e 
outros elementos arbóreos do espazo. 

Análise das ameazas  

Nivel de risco de fallo estrutural a medio-longo prazo Alto 

Probabilidade de crebadura de ramas a curto prazo Alto 

Probabilidade de crebadura do tronco a curto prazo Baixo 

Probabilidade de caída arrancado Baixo 

Valoración global do risco a curto prazo Perigo alto 

PROPOSTAS DE ACTUACIÓN PARA A SÚA CONSERVACIÓN 

Recoméndase substituír o exemplar por outra árbore en mellores condicións sanitarias e estruturais. Dado que o 
espazo está totalmente sombreado proponse a plantación de unha especie arbórea de sombra ou deixar o espazo 
sen elemento arbóreo por estar suficientemente poboado. 

OBSERVACIÓNS 

O exemplar está seco na súa maior parte (50% da copa). Bifúrcase a dous metros formando un ángulo moi pechado 
e con casca incluída. Por tratarse de unha especie que non é fotosensible, a probabilidade de que volva a brotar nas 
zonas secas é case nula e o risco de caída de ramas é moi elevado. 
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Localización do exemplar 

 
Aspecto xeral do exemplar 

  

Ramas secas na copa Troncos formando ángulos moi pechados e con 
casca incluída 

 

 
Actuacións de poda deficientes na cruz, con feridas de grandes dimensión e difícil cicatrización 
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Cedros do Himalaia 

Especie Cedrus deodara (D. Don) G. Don 

Familia Pinaceae 

Nome común Cedros do Himalaia 

DATOS DE LOCALIZACIÓN E PROPIEDADE DO EXEMPLAR/FORMACIÓN 

Data de recollida da información 21.12.2021 

Lugar Parque do concello 

Localidade Ponteareas 

Concello Ponteareas 

Provincia Pontevedra 

Coordenadas UTM (X, Y; ETRS89 fuso 29) 29T541056;4669175 

MORFOLOXÍA, BIOMETRÍA E PRODUTIVIDADE 

Morfoloxía e beleza 

Porte Arbóreo 

Textura ou arquitectura da parte leñosa Eixos verticais e horizontais 

Estrutura e colorido da follaxe   

Dendrometría  

Altura total (m) 18,80 

Circunferencia normal do tronco (m) 4,40 

Circunferencia basal do tronco (m) 3,40 

Altura de ramificación (m) 4,40 

Diámetro de copa (m) 15,00 

Superficie de copa (m²) 176,60 

Idade 50 anos 

Historial de podas 
O exemplar mostra sinais de ter sido podado no pasado. Mostra 
feridas de poda de grandes dimensións e moi difícil cicatrización. 

AVALIACIÓN VISUAL: DATOS DO CONTORNO, DIANA E EMPUXE 

Estado sanitario e fisiolóxico  

Presenza de pragas e/ou enfermidades 

Raíces Non 

Fuste Armillarea mellea, Galerina marginata (anexo I) 

Ramas Non 

Follas Non 
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Presenza de corpos frutíferos Si, na base do fuste 

Vitalidade Baixa 

Defectos de ramas e copa  

Presenza de ramas secas (%) 
Aínda que non presenta unha porcentaxe de copa seca moi 
elevado, as ramas mortas son de grandes dimensións 

Presenza de tocos mal cicatrizados Si 

Problemas estruturais 
Si. Na cruz presenta cortes de grandes dimensións que 
provocan problemas estruturais na mesma 

Presenza de feridas Si, por actuacións de poda deficientes 

Síntomas de decaemento Si, o exemplar brota con dificultades 

Asimetría Si 

Defectos de fuste  

Inclinación Si, o fuste móstrase lixeiramente inclinado cara o parque 

Problemas estruturais Si, pola perda de ramas de grandes dimensións. 

Engrosamentos anormais Non 

Zonas mortas, fendas profundas Si 

Presenza de cavidades Non 

Presenza de gretas Non 

Presenza de protuberancias Non 

Presenza de chupóns Non 

Presenza de feridas Si, na zona baixa do fuste 

Defectos de base (tronco e raíces)  

Problemas estruturais, base do tronco e raíces 
Si. O chan preséntase moi compacto, o que dificulta a 
actividade das raíces. Ha danos mecánicos nas raíces 
superficiais e zonas descascadas na base do fuste. 

Zonas mortas/fendas profundas 
Si, en ambas caras presenta zonas mortas, coa casca solta do 
fuste  

Diana  

Número de dianas Varias 

Distancia 18 metros 

Descrición 
Parque infantil, alumeado público, bancos e usuarios ao 
espazo 

Análise das ameazas  

Nivel de risco de fallo estrutural a medio-longo prazo Alto 

Probabilidade de crebadura de ramas a curto prazo Alto 

Probabilidade de crebadura do tronco a curto prazo Medio 

Probabilidade de caída arrancado Medio 

Valoración global do risco a curto prazo Risco moi alto 

PROPOSTAS DE ACTUACIÓN PARA A SÚA CONSERVACIÓN 
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O exemplar mostra unha estrutura moi feble e pode caer ou perder ramas de gran tamaño nun período curto de tempo, 
causando graves estragos no espazo. Existen dúas alternativas: 
* Conservar o exemplar: Para isto é necesario realizar unha sustentación das ramas mediante cableado dinámico. Esta 
alternativa non ofrece garantías de que o exemplar non rompa, simplemente podería empregarse para minimizar os danos 
en caso de quebradura. En caso de elixir esta alternativa, e como medida urxente, recoméndase a eliminación de unha rama 
de grandes dimensións seca na copa do exemplar. 
* Apeo do exemplar e substitución por outra árbore con mellores condicións estruturais:  As deficientes actuacións culturais, 
como a poda, acabaron por provocar numerosas feridas de grandes dimensións na cruz do exemplar, polo que a 
continuidade do exemplar debe ser valorada polos técnicos municipais. A presenza de fungos de Armillarea mellea na base 
do fuste indican a presenza de madeira morta nesa zona, ademais a casca do exemplar esta desprendida do tronco e foron 
detectadas cavidades no interior, polo que a viabilidade do individuo a medio-longo prazo é moi comprometida. 
Recoméndase apear o exemplar. 

OBSERVACIÓNS 

* Galerina marginata: Trátase dun fungo saprófito (descompoñedor de madeira morta) de tocos e restos leñosos, 
principalmente de  coníferas. Frecuentemente en grupos. Tamén crece sobre estróbilos (conos, piñas). A presenza destes 
fungos na base do exemplar indican a presenza de madeira morta na base, o que reforza a idea da pouca viabilidade do 
exemplar nun xardín público. Trátase dunha especie mortal. A súa amanitina produce unha severa Síndrome Faloidiana, 
con danos renais ou  hepáticos, irreversibles. Todo o Xénero Galerina é Tóxico. 

* O xénero Armillaria está amplamente estendido por todo o mundo, sendo moi frecuente no oeste e sur de Europa. Trátase 
dun fungo moi polífago que se describiu sobre un gran número de especies. Actualmente constitúe un problema importante 
nas plantacións debido ao seu forte carácter saprófito que lle permite manterse no terreo durante moito tempo. Aínda non 
se atopou un método realmente efectivo para combater estes fungos, polo que naqueles casos nos que se constatou a 
existencia é aconsellable arrincar e queimar as árbores enfermas procurando non deixar ningún material que poida estar 
infectado. Se se quere utilizar o terreo é necesario realizar unha desinfección previa do chan aínda que hai que advertir que 
este tratamento é difícil, caro e de resultados incertos. En especies leñosas móstrase como un patóxeno débil que non é 
capaz de colonizar árbores sas excepto en condicións de exceso de humidade edáfica e chans con alto contido de materia 
orgánica.  

Como recomendación xeral para todo o espazo recoméndanse medidas profilácticas, como reducir a frecuencia e cantidade 
do riego, evitar o estrés ás árbores e mellorar as condicións de drenaxe para evitar a dispersión dos fungos de Armillarea 
mellea e a entrada de novos fungos radicais. 
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Localización do exemplar Aspecto xeral do exemplar 

 

  
Rama de grandes dimensións seca na copa Feridas de grandes dimensións  

 

 
Danos mecánicos na base do fuste 
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Abeto do Caúcaso 

Especie Abies nordmanniana (Steven) Spach 

Familia Pinaceae 

Nome común Abeto do Caúcaso 

DATOS DE LOCALIZACIÓN E PROPIEDADE DO EXEMPLAR/FORMACIÓN 

Data de recollida da información 21.12.2021 

Lugar Parque do concello 

Localidade Ponteareas 

Concello Ponteareas 

Provincia Pontevedra 

Coordenadas UTM (X, Y; ETRS89 fuso 29) 29T541045;4669176 

MORFOLOXÍA, BIOMETRÍA E PRODUTIVIDADE 

Morfoloxía e beleza 

Porte Arbóreo 

Textura ou arquitectura da parte leñosa Eixos verticais e horizontais 

Estrutura e colorido da follaxe   

Dendrometría  

Altura total (m) 18,90 

Circunferencia normal do tronco (m) 1,70 

Circunferencia basal do tronco (m) 2,60 

Altura de ramificación (m) 4,50 

Diámetro de copa (m) 4,10 

Superficie de copa (m²) 13,20 

Idade 50 anos 

Historial de podas 
O exemplar mostra sinais de ter sido podado no pasado ata a 
altura da bifurcación 

AVALIACIÓN VISUAL: DATOS DO CONTORNO, DIANA E EMPUXE 

Estado sanitario e fisiolóxico  

Presenza de pragas e/ou enfermidades 

Raíces Non 

Fuste Non 

Ramas Non 

Follas Non 
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Presenza de corpos frutíferos Non 

Vitalidade Media 

Defectos de ramas e copa  

Presenza de ramas secas (%) Si, nunha porcentaxe moi reducida nas zonas apicais das ramas 

Presenza de tocos mal cicatrizados Non 

Problemas estruturais Non 

Presenza de feridas Non 

Síntomas de decaemento Non 

Asimetría Non 

Defectos de fuste  

Inclinación Non 

Problemas estruturais 
Si, a 4,5 metros bifúrcase en dúas guías principais. O ángulo 
que forman é moi pechado e presenta casca incluída. 

Engrosamentos anormais Non 

Zonas mortas, fendas profundas Non 

Presenza de cavidades Non 

Presenza de gretas Non 

Presenza de protuberancias Non 

Presenza de chupóns Non 

Presenza de feridas Non 

Defectos de base (tronco e raíces)  

Problemas estruturais, base do tronco e raíces 
Si, o chan preséntase moi compacto e as lousas chegan ata o 
pé do exemplar. A escasos centímetros da base obsérvase un 
aspersor de rega. 

Zonas mortas/fendas profundas Non 

Diana  

Número de dianas Varias 

Distancia 18,90 

Descrición 
Parque infantil, mobiliario urbano, edificio do concello, 
beirarrúa e rúa 

Análise das ameazas  

Nivel de risco de fallo estrutural a medio-longo prazo Alto 

Probabilidade de crebadura de ramas a curto prazo Baixo 

Probabilidade de crebadura do tronco a curto prazo Alto 

Probabilidade de caída arrancado Baixo 

Valoración global do risco a curto prazo Alto 

PROPOSTAS DE ACTUACIÓN PARA A SÚA CONSERVACIÓN 

O principal problema da parte aérea do exemplar e a bifurcación do fuste. En vista do elevado diámetro das ramas 
resultantes, a eliminación de unha delas deixaría unha ferida de poda de grandes dimensións, polo que se recomenda facer 
un anclaxe dinámico entre as dúas pólas. 
A presencia do sistema de rega na base do exemplar provoca danos no sistema radical, como a presencia de fungos 
patóxenos ou a diminución do volume de raíces, polo que se recomenda a eliminación do mesmo. 

OBSERVACIÓNS 
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Localización do exemplar 

 

  
Troncos formando ángulos moi pechados e con casca incluída Aspecto xeral do exemplar 
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2.- PARQUE FERRO-UCHA 

 

Figura 2: Localización do parque no concello de Ponteareas 

O parque ten unha superficie aproximada de 7.360 m2 e está dividido en dúas zonas ben diferenciadas. 

Na entrada suroeste atópase a zona de xogos infantís e as aliñacións de carballos con xogos de equilibrios 

e a aliñación de castiñeiros, que forman unha “L”, arredor da entrada noroeste. A zona sueste do recinto 

está ocupada por unha formación boscosa composta de piñeiros do país (Pinus pinaster), carballos 

(Quercus robur) e castiñeiros (Castanea x coudercii). O estado xeral das árbores en todo o recinto é 

deficiente, mostrando nalgúns casos danos mecánicos ou problemas fitosanitarios. 

Despois de realizar as actuacións recomendadas nas fichas técnicas e para mellorar a integración 

paisaxística do espazo recoméndase a introdución de árbores e arbustos que aporten maior variedade 

cromática ao espazo, así como a creación de espazos máis “íntimos” no seu interior, xa que actualmente 

o parque pasa do estrato herbáceo ao arbóreo sen que exista un paso arbustivo intermedio. Deste xeito 

recoméndase a introdución de árbores de flor, como paulonia (Paulownia tomentosa) e acacias de 

Constantinopla (Albizia julibrissim), así pradairos de codia serpentina (Acer capillipes ou Acer davidii), 

acivros (Ilex aquifolium), azaleas (Rhododendron japonicum) e arbustos da familia das rosáceas. 
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Paulownia tomentosa Albizia julibrissim 

  

Acer davidii Acer capillipes 

  

Rhododendron japonicum Ilex aquifolium 
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Castiñeiros 

Especie Castanea sativa Mill. (aliñación de castiñeiros na entrada) 

Familia Fagaceae 

Nome común Castiñeiros 

DATOS DE LOCALIZACIÓN E PROPIEDADE DO EXEMPLAR/FORMACIÓN 

Data de recollida da información 21.12.2021 

Lugar Parque Ferro-Ucha 

Localidade Ponteareas 

Concello Ponteareas 

Provincia Pontevedra 

Coordenadas UTM (X, Y; ETRS89 fuso 29) 29T541282;4669161 

MORFOLOXÍA, BIOMETRÍA E PRODUTIVIDADE 

Morfoloxía e beleza 

Porte Arbóreo 

Textura ou arquitectura da parte leñosa Ramificación continua ou rítmica 

Estrutura e colorido da follaxe   

Dendrometría  

Altura total (m) 16 metros de media en toda a aliñación 

Circunferencia normal do tronco (m) 1,60 a 2,40 metros de media en toda a aliñación 

Circunferencia basal do tronco (m) 2,3 a 3,1 metros de media en toda a aliñación 

Altura de ramificación (m) 3,8 a 4,5 

Diámetro de copa (m) 13,50 

Superficie de copa (m²) 143,06 

Idade 60-80 anos 

Historial de podas 
Os exemplares mostran sinais de ter sido podados no 
pasado. Hai algúns cortes de poda deficientes e tocos de 
grandes dimensións 

AVALIACIÓN VISUAL: DATOS DO CONTORNO, DIANA E EMPUXE 

Estado sanitario e fisiolóxico  

Presenza de pragas e/ou enfermidades 

Raíces 
Si, na base dos fustes aprécianse cogomelos de 
Armillarea sp. 

Fuste Si, presentan cancro (Cryphonectria parasitica) 

Ramas Si, presentan cancro (Cryphonectria parasitica) 

Follas 
Nas xemas das follas e ramas presentan 
bugallos de avespiña (Dryocosmus kuriphilus) 
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Presenza de corpos frutíferos Non no momento da mostraxe 

Vitalidade Alta 

Defectos de ramas e copa  

Presenza de ramas secas (%) Si, na zona interior das copas, por ausencia de luz 

Presenza de tocos mal cicatrizados Si, derivados de actuacións de poda deficientes 

Problemas estruturais Non 

Presenza de feridas Non 

Síntomas de decaemento Non 

Asimetría 
Si, as copas desenvólvense máis cara o parque e a 
estrada por non ter competencia arbórea 

Defectos de fuste  

Inclinación Non 

Problemas estruturais Non 

Engrosamentos anormais Non 

Zonas mortas, fendas profundas Non 

Presenza de cavidades Non 

Presenza de gretas Non 

Presenza de protuberancias Non 

Presenza de chupóns Non 

Presenza de feridas Non 

Defectos de base (tronco e raíces)  

Problemas estruturais, base do tronco e raíces 
Si, o chan está moi compacto e aprécianse numerosas 
raíces o descuberto con danos mecánicos 

Zonas mortas/fendas profundas Non 

Diana  

Número de dianas Varias 

Distancia 16 metros 

Descrición 
Usuarios do parque, mobiliario urbano e vehículos 
aparcados na rúa 

Análise das ameazas  

Nivel de risco de fallo estrutural a medio-longo prazo Medio 

Probabilidade de crebadura de ramas a curto prazo Medio 

Probabilidade de crebadura do tronco a curto prazo Baixo 

Probabilidade de caída arrancado Baixo 

Valoración global do risco a curto prazo Risco medio 

PROPOSTAS DE ACTUACIÓN PARA A SÚA CONSERVACIÓN 

* Eliminar os tocos secos nas copas dos exemplares. 
* Aportar terra na base dos castiñeiros para evitar a erosión e os danos mecánicos producidos nas raíces superficiais. 

OBSERVACIÓNS 

O terreno sobre o que medran os castiñeiros está moi erosionado e fortemente compactado. 
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Localización da aliñación 

 
Aspecto xeral da aliñación 

  
Tocos de grandes dimensións nas copas 

 
Danos mecánicos nas raíces superficiais 

  
Danos mecánicos nas raíces superficiais Corpos frutíferos de Armillarea sp. 
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Carballos 

Especie Quercus robur L. 

Familia Fagacee 

Nome común Carballos  

DATOS DE LOCALIZACIÓN E PROPIEDADE DO EXEMPLAR/FORMACIÓN 

Data de recollida da información 21.12.2021 

Lugar Parque Ferro-Ucha 

Localidade Ponteareas 

Concello Ponteareas 

Provincia Pontevedra 

Coordenadas UTM (X, Y; ETRS89 fuso 29) 29T541282;4669161 

MORFOLOXÍA, BIOMETRÍA E PRODUTIVIDADE 

Morfoloxía e beleza 

Porte Arbóreo 

Textura ou arquitectura da parte leñosa Ramificación continua ou rítmica 

Estrutura e colorido da follaxe   

Dendrometría  

Altura total (m) 23,10; 22,00 e 20,60 

Circunferencia normal do tronco (m) 3,40; 1,60 e 2,15 

Circunferencia basal do tronco (m) 4,70; 2,10 e 3,00 

Altura de ramificación (m) 3,50; 4,30 e 4,50 

Diámetro de copa (m) 19,50; 14,00 e 13,20 

Superficie de copa (m²) 298,5; 153,8 e 136,7 

Idade 60-100 anos 

Historial de podas 
Os tres exemplares mostran sinais de ter sido podados, con 
actuacións executadas para subir a copa dos mesmos 

AVALIACIÓN VISUAL: DATOS DO CONTORNO, DIANA E EMPUXE 

Estado sanitario e fisiolóxico  

Presenza de pragas e/ou enfermidades 

Raíces Non 

Fuste Non 

Ramas Non 

Follas 
Si, mostran sinais de fungos de oidio e bugallos de 
insectos cinípidos 
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Presenza de corpos frutíferos Non 

Vitalidade Alta 

Defectos de ramas e copa  

Presenza de ramas secas (%) 
Si, nunha porcentaxe moi baixa. O exemplar situado na 
esquina presenta algunha póla seca de grandes dimensións 
sobre a rúa 

Presenza de tocos mal cicatrizados 
Si, derivados de actuacións de poda deficientes. O exemplar de 
maiores dimensións ten un gran toco que debe ser eliminado 

Problemas estruturais Non 

Presenza de feridas Non 

Síntomas de decaemento Non 

Asimetría Non 

Defectos de fuste  

Inclinación Non 

Problemas estruturais Non 

Engrosamentos anormais Non 

Zonas mortas, fendas profundas Non 

Presenza de cavidades Non 

Presenza de gretas Non 

Presenza de protuberancias Non 

Presenza de chupóns 
Si, sobre todo rodeando os cortes de poda de maiores 
dimensións 

Presenza de feridas 
Si, moitas delas causadas polos tacos de madeira colocados na 
circunferencia do exemplar para suxeitar os cables dos xogos 
infantís. 

Defectos de base (tronco e raíces)  

Problemas estruturais, base do tronco e raíces Si, o chan está moi compacto 

Zonas mortas/fendas profundas Non 

Diana  

Número de dianas Varias 

Distancia 23 metros 

Descrición 
Mobiliario urbano, xogos infantís, usuarios do espazo e 
estrada 

Análise das ameazas  

Nivel de risco de fallo estrutural a medio-longo prazo Baixo 

Probabilidade de crebadura de ramas a curto prazo Baixa 

Probabilidade de crebadura do tronco a curto prazo Baixo 

Probabilidade de caída arrancado Baixo 

Valoración global do risco a curto prazo Baixo 

PROPOSTAS DE ACTUACIÓN PARA A SÚA CONSERVACIÓN 

* Os tacos de madeira arredor dos fustes deben ser revisados periodicamente para evitar estrangulamentos. Na actualidade 
están demasiado apretados e mancan os carballos. 
* Eliminar os tocos sen cicatrizar na copa dos carballos 

OBSERVACIÓNS 
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Localización do exemplar Aspecto xeral dos carballos 

 

  
Tacos de madeira metidos no tronco Pezas metálicas introducidas no fuste 

 

 
Tocos secos na copa dos exemplares 
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* CASTIÑEIROS NA ZONA DE XOGOS INFANTÍS 

Trátase de 12 exemplares de dimensión variables fortemente afectados polo cancro 

(Cryphonectria parasitica) e pola avespiña (Dryocosmus kuriphilus). Presentan moitos tocos 

secos, aínda que son de pequenas dimensións e moitas zonas dos fustes sen casca. 

Debido ao deficiente estado sanitario dos castiñeiros e a curta idade dos mesmos recoméndase 

a substitución do conxunto por outra especie arbórea máis axeitada. 

 
Localización dos exemplares 

 

 

 
 
 

 

Signos de cancro (Cryphonectria parasitica) Exemplar con zona estrangulada pola presencia no pasado de algún 
elemento demasiado axustado 
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* ZONA BOSQUE 

Descrición: Conxunto formado por 31 exemplares de Piñeiro do país (Pinus pinaster) de 

dimensións variables, entre os que se atopan exemplares de grandes dimensións. Algúns 

exemplares presentan raíces en espiral rodeando parcialmente os troncos, e a maioría teñen 

moitos tocos secos nos fustes pola boa autopoda da especie e a ausencia de luz no interior da 

masa. A presencia destes tocos indica que esta madeira morta vai  ser desprendida das árbores 

continuamente.  

O conxunto tamén o forman castiñeiros de pequenas dimensións, moitos deles mortos ou 

gravemente afectados polo cancro (Cryphonectria parasitica) e a avespiña (Dryocosmus 

kuriphilus). 

Recomendación de xestión: Substituír estas dúas especies por non ser axeitadas para un espazo 

público urbano e conservar os exemplares de carballo que sexa posible. Como se indicou antes, 

os piñeiros do país son árbores con boa poda natural, que van perdendo as ramas inferiores e 

medias  medida que van medando, polo que caída de ramas vai a ser frecuente, e non 

necesariamente en días de forte vento ou outras condicións climáticas adversas.  

No caso dos castiñeiros, o seu estado sanitario tampouco fai aconsellable a súa conservación no 

espazo. No caso de ser conservados, deberá ser valorada a redución no número de exemplares 

polas molestias que os ourizos van provocar aos usuarios unha vez todos os exemplares 

produzan froitos. 

 
Localización do bosque 

 



41 
 

 

 
Piñeiros do país (Pinus pinaster) de grandes dimensións 

no parque 
 

Danos mecánicos na base do fuste de un castiñeiro 

 

 

Signos de cancro (Cryphonectria parasitica) Bugallo de avespiña (Dryocosmus kuriphilus). 
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3.- FEIRA VELLA 

Plátano de sombra 

Especie Platanus x hispanica Mill. Ex Muenchh. 

Familia Platanaceae 

Nome común Plátano de sombra 

DATOS DE LOCALIZACIÓN E PROPIEDADE DO EXEMPLAR/FORMACIÓN 

Data de recollida da información 21.12.2021 

Lugar Xardín da Xiralda 

Localidade Ponteareas 

Concello Ponteareas 

Provincia Pontevedra 

Coordenadas UTM (X, Y; ETRS89 fuso 29) 29T541147;4669322 

MORFOLOXÍA, BIOMETRÍA E PRODUTIVIDADE 

Morfoloxía e beleza 

Porte Arbóreo 

Textura ou arquitectura da parte leñosa Eixos verticais e horizontais. Dominancia do eixo vertical.  

Estrutura e colorido da follaxe   

Dendrometría  

Altura total (m) 
12,50; 9,70; 14,30; 14,10; 14,20; 12,00; 10,70; 11,60; 11,50; 
11,80 e 12,00 

Circunferencia normal do tronco (m) 
3,50; 1,14; 2,88; 3,15; 2,60, 2,40, 1,83, 2,50; 1,98; 2,38, 2,26 e 
4,60 

Circunferencia basal do tronco (m) 
4,60; 1,46; 3,90; 3,64; 2,80; 2,90; 2,20; 2,75; 2,45; 2,54; 2,92 e 
3,90 

Altura de ramificación (m) 3,90; 3,90; 3,00; 4,60; 4,50; 4,90; 3,40; 3,30; 4,80; 2,30; 1,30; 4,80 

Diámetro de copa (m) Variable en función da época do ano e a poda 

Superficie de copa (m²) Variable en función da época do ano e a poda 

Idade 50-80 anos 

Historial de podas 
Os exemplares son podados anualmente para manter a súa 
forma. Observáronse actuacións de poda bastante deficientes 
que orixinan cavidades e podremias no tronco e na cruz. 

AVALIACIÓN VISUAL: DATOS DO CONTORNO, DIANA E EMPUXE 

Estado sanitario e fisiolóxico  

Presenza de pragas e/ou enfermidades 

Raíces Non 

Fuste Si, aprécianse fungos na casca dalgúns exemplares 

Ramas Non 

Follas Non 
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Presenza de corpos frutíferos Si, no interior de algunha das cavidades do tronco 

Vitalidade Alta 

Defectos de ramas e copa  

Presenza de ramas secas (%) Non 

Presenza de tocos mal cicatrizados 
Si, derivados de actuacións de poda deficientemente 
realizadas 

Problemas estruturais Non 

Presenza de feridas 
Si, polo gran número de cortes de poda realizados 
anualmente 

Síntomas de decaemento Non 

Asimetría Non 

Defectos de fuste  

Inclinación Non 

Problemas estruturais Si, algúns exemplares presentan cavidades 

Engrosamentos anormais Non 

Zonas mortas, fendas profundas Si, en exemplares hai fendas de grandes dimensións 

Presenza de cavidades Si, derivados da perda de ramas de grandes dimensións 

Presenza de gretas Si, algunhas de pequenas dimensións na base dos fustes 

Presenza de protuberancias Non 

Presenza de chupóns Si, na base de algúns exemplares 

Presenza de feridas Si, cicatrizando correctamente 

Defectos de base (tronco e raíces)  

Problemas estruturais, base do tronco e raíces 
Si, as raíces superficiais presentan numerosos danos 
mecánicos, e o chan está moi compacto 

Zonas mortas/fendas profundas Non 

Diana  

Número de dianas Varias 

Distancia Variable segundo o individuo, pero a partir de 11 m 

Descrición Peóns pola beirarrúa u usuarios ao espazo 

Análise das ameazas  

Nivel de risco de fallo estrutural a medio-longo prazo Baixo 

Probabilidade de crebadura de ramas a curto prazo Baixa 

Probabilidade de crebadura do tronco a curto prazo Baixa 

Probabilidade de caída arrancado Baixa 

Valoración global do risco a curto prazo Baixo 

PROPOSTAS DE ACTUACIÓN PARA A SÚA CONSERVACIÓN 

* Non permitir o paso de maquinaria no interior do recinto do parque 
* Acolchar o chan co biotriturado obtido nas actuacións de poda 
* Continuar cos mesmos tratamentos de poda, evitando que as copas dos exemplares adquiran maior volume e resistencia 
ao vento. Non eliminar as estruturas formadas nos ápices das ramas (Cabezas de gato). 
* Eliminar todos os cables, parafusos, elementos de iluminación e calquera outro elemento alleo ás árbores. 

OBSERVACIÓNS 
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Trátase de un conxunto de 12 exemplares de plátanos de sombra distribuídos nun anfiteatro. Algún dos exemplares 
presenta fortes danos mecánicos na base, o que indica o paso de maquinaria polo interior do recinto ou actuacións 
incorrectas no tratamento da cuberta herbácea. O paso de cortacéspedes ou o desbroce con nylon en desbrozadora deben 
facerse de xeito que non se danen as raíces dos exemplares, e o paso de maquinaria debe estar limitado para evitar a 
compactación do chan. Sobre as ramas das árbores foron observadas numerosos elementos estraños, como parafusos, 
cables e luminarias, a súa presenza prexudica aos exemplares e deben ser retirados. 

 

 

Localización dos exemplares 

 
 

Cavidade de grandes dimensións no fuste dun exemplar Aspecto xeral dos plátanos 

  

Distintos elementos nas copas Danos mecánicos nas raíces superficiais 
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4.- PLÁTANOS DA ESTADA NACIONAL 

Plátano de sombra 

Especie Platanus x hispanica Mill. Ex Muenchh. 

Familia Platanaceae 

Nome común Plátano de sombra 

DATOS DE LOCALIZACIÓN E PROPIEDADE DO EXEMPLAR/FORMACIÓN 

Data de recollida da información 21.12.2021 

Lugar Plátanos da estrada nacional 

Localidade Ponteareas 

Concello Ponteareas 

Provincia Pontevedra 

Coordenadas UTM (X, Y; ETRS89 fuso 29) 29T540680;4669589 

MORFOLOXÍA, BIOMETRÍA E PRODUTIVIDADE 

Morfoloxía e beleza 

Porte Arbóreo 

Textura ou arquitectura da parte leñosa Eixos verticais e horizontais. Dominancia do eixo vertical.  

Estrutura e colorido da follaxe   

Dendrometría  

Altura total (m) 
Sobre oito metros. Varía en función da época do ano na que se 
tome este dato 

Circunferencia normal do tronco (m) 3,8; 3,4, 3,7, 3,5, 3,7; 4,6; 5,7; 3,3, 3,5 

Circunferencia basal do tronco (m) 4,4; 3,2; 3,2, 3,7; 3,6; 3,6; 3,8; 3,4, 4,2 

Altura de ramificación (m) 2,8; 2,1; 4,1; 2,6; 2,6; 2,0, 1,7; 2,4, 3,8 

Diámetro de copa (m) Varía en función da época do ano na que se tome este dato 

Superficie de copa (m²) Varía en función da época do ano na que se tome este dato 

Idade 50-70 anos 

Historial de podas 
Os exemplares son podados anualmente para manter a súa forma. 
Observáronse actuacións de poda bastante deficientes que orixinan 
cavidades e podremias no tronco e na cruz. 

AVALIACIÓN VISUAL: DATOS DO CONTORNO, DIANA E EMPUXE 

Estado sanitario e fisiolóxico  

Presenza de pragas e/ou enfermidades 

Raíces 
Si, o exemplar situado máis próximo á rotonda presenta 
carpóforos de Armillarea sp. 

Fuste Non 

Ramas Non 

Follas Non 



46 
 

Presenza de corpos frutíferos Non 

Vitalidade Alta 

Defectos de ramas e copa  

Presenza de ramas secas (%) Non 

Presenza de tocos mal cicatrizados Si, derivados de actuacións de poda deficientemente realizadas 

Problemas estruturais Non 

Presenza de feridas Si, polo gran número de cortes de poda realizados anualmente 

Síntomas de decaemento Non 

Asimetría Non 

Defectos de fuste  

Inclinación Non 

Problemas estruturais 
Si, algúns exemplares presentan cavidades e danos mecánicos no 
fuste 

Engrosamentos anormais Non 

Zonas mortas, fendas profundas Non 

Presenza de cavidades 
Si, derivados da perda de ramas de grandes dimensións. Nas zonas 
máis próximas á cruz 

Presenza de gretas Non 

Presenza de protuberancias Non 

Presenza de chupóns Non 

Presenza de feridas Si, cicatrizando correctamente 

Defectos de base (tronco e raíces)  

Problemas estruturais, base do tronco e raíces 
Si, a beirarrúa está moi preto da base dos fustes e as máquinas 
limpadoras do concello provocan danos mecánicos na base dos 
fustes. 

Zonas mortas/fendas profundas Non 

Diana  

Número de dianas Varias 

Distancia Variable segundo o individuo, sobre 8 m 

Descrición Peóns pola beirarrúa, mobiliario urbano e vehículos estacionados 

Análise das ameazas  

Nivel de risco de fallo estrutural a medio-longo prazo Baixo 

Probabilidade de crebadura de ramas a curto prazo Baixo 

Probabilidade de crebadura do tronco a curto prazo Medio 

Probabilidade de caída arrancado Baixo 

Valoración global do risco a curto prazo Baixo 

PROPOSTAS DE ACTUACIÓN PARA A SÚA CONSERVACIÓN 

* Continuar cos mesmos tratamentos de poda, evitando que as copas dos exemplares adquiran maior volume e resistencia 
ao vento. Non eliminar as estruturas formadas nos ápices das ramas (Cabezas de gato). 
* Eliminar, polo menos, a primeira fila de baldosas da beirarrúa para favorecer a actividade do sistema radicular. 

OBSERVACIÓNS 

Aliñación de 74 metros de lonxitude aproximadamente na que hai plantados 9 exemplares de plátano de sombra. 

Consideramos que esta aliñación pode ser un dos mellores conxuntos de árbores cultivadas no concello. 
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Esta especie é moi resistente a case todo tipo de actuacións, polo que é moi empregada en xardinería urbana. De todos 

xeitos, hai que apuntar que o tratamento ao que están sometidos os exemplares é moi negativo, e algúns individuos 

comezan a amosar signos de decaemento. 

* Os tratamento de poda ao que son sometidos son moi severos e non permiten ás árbores recuperarse de un ano para 

outro, atópanse numerosas feridas de poda sen cicatrizar e varias árbores con secrecións nos fustes. 

* A maior parte do sistema radical de todos os exemplares atópase soterrado baixo asfalto, cos problemas sanitarios que 

isto vai carrexar, xa que as raíces precisan respirar. 

 

Localización dos exemplares 

 
Aspecto xeral dos plátanos 
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Ferida no fuste dun exemplar Cavidade de grandes dimensións 

 

 

Tocos de pequenas dimensións derivados de actuacións 
de poda deficientes 

Feridas mecánicas na base dos exemplares pola proximidade da 
beirarrúa 

  

Corpos frutíferos de Armillaea sp. na base do exemplar 
máis próximo á rotonda. 

Greta vertical na base do fuste 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 



22/12/2021
1102/2021

Xardíns de Xiralda S/N

Ponteareas
36860 PontevedraCP / Prov.:

Concello de PonteareasNome:

Rúa:

Concello:

Informe de resultados

13775 Páxina 1 de 2

Cultivo
Nº expediente Informe

Muestra recibida

22/12/2021 26/01/2022

Picea sp.

Identificador (1) Picea, (2) CedroNº da mostra
Data de recepción

Data inicio análise Data remate análise

carlos.saavedra.gonzalez@ponteareas.gale-mail:

Nº  TIPO ANÁLISE/ANÁLISIS PROBA/PRUEBA RESULTADO DETECCIÓN

1
PARTE
ÁEREA

FUNGOS Análise morfolóxica/molecular Botryosphaeria dothidea POSITIVO

FUNGOS Análise morfolóxica/molecular Diaporthe rudis POSITIVO

FUNGOS Análise morfolóxica/molecular Diplodia seriata POSITIVO

SOLO PICEA FUNGOS Terra PE/EFA/102-BM Armillaria sp. NEGATIVO

OOMICETES Terra Capturas Oomicetes NEGATIVO

2
SETAS
CEDRO

FUNGOS Análise molecular Armillaria mellea POSITIVO

FUNGOS Análise molecular Galerina marginata POSITIVO

SOLO CEDRO FUNGOS Terra PE/EFA/102-BM Armillaria sp. NEGATIVO

OOMICETES Terra Capturas Oomicetes NEGATIVO

 Enviar el informe de resultados a:  gaspar.bernardez@gmail.com
 

Observacións

A Estación Fitopatolóxica Areeiro dispón dun sistema de xestión da calidade conforme coas esixencias da norma UNE-EN- ISO 9001, certificado por  AENOR co Nº  ER 1513/2005, para as seguintes
actividades: Detección e identificación de fungos  fitopatóxenos,  fitoplasmas e bacterias por técnicas moleculares ( PCR,  PCR -  RFLP,  NESTED -  PCR,  MULTIPLEX- NESTED  PCR e
SECUENCIACIÓN). A realización de ensaios de eficacia de  fungicidas in vitro. Mostraxe, análise e identificación do  Bursaphelenchus  xylophilus por morfoloxía e técnicas moleculares. Detección de virus da
vide ( GLRV I, II, III;  GFLV;  ArMV e  GFKV) e virus  hortícolas e bacterias  Xylophilus  ampelinus e  Xylella  fastidiosa da vide e  Xylella  fastidiosa de  leñosas e ornamentais pola técnica ELISA. Análise
Fisicoquímicos en chans ( pH,  cationes, materia orgánica, fósforo e aluminio).

Subida á Carballeira, s/n, 36153 Pontevedra (España) - Tlf.: +34 986 804 100 / Fax: +34 986 864 291 - www.efa-dip.org

Firmado digitalmente por 
carmen.salinero@depo.es 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=carmen.salinero@depo.es 
Fecha: 2022.01.26 14:56:06 
+01'00'

mcs
Cuadro de texto
Picea sp. / Cedrus sp.

mcs
Cuadro de texto
Se ten algunha dúbida consúltenos / Si tiene alguna duda consúltenos

mcs
Cuadro de texto

mcs
Cuadro de texto
Técnicos:Fitopatoloxía: Cristina Pintos VarelaBioloxía Molecular: Dra. Olga Aguín CasalVirus, Nematodos, Bacterias: Adela Abelleira ArgibayArtrópodos: Dra. Rosa Pérez OteroFroiticultura e Ornamentais: Dra. Pilar Vela Fernández

mcs
Cuadro de texto
Dra. Carmen Salinero CorralXefa de ServizoEstación Fitopatolóxica Areeiro

mcs
Cuadro de texto
Páxina 1 de 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 



FOLPET 80 WDG

Fecha de elaboración: 28/08/2018 Fecha de revisión: 27/06/2019 Fecha de actualización: 27/06/2019 HDS_AGRAGRT:  03

e-mail: tridente@prodigy.net.mx
www.tridente.com.mx

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1.

Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

1) Nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla: FOLPET 80 WDG 

2) Otros medios de identificación:

FURBI 80 DIABLO/ FOLPET 80 WDG DIABLO/ TOPET 80 DIABLO

3) Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso:

Agrícola

4) Datos del proveedor o fabricante:

Agroquímica Tridente S.A. de C.V.
Inglaterra 37, Colonia Parque San Andrés, C.P. 04040. Ciudad de México, México Tel: (55) 91832400

5) Número de teléfono en caso de emergencia:

En caso de emergencia, ya sea de tipo química, derrame, fuga, exposición o accidente llamar a: ATOX (las 24 
horas los 365 días del año) 01-800-000-2869 lada sin costo desde cualquier parte de la República Mexicana.

SECCIÓN 2. 

Identificación de los peligros

1) Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla, conforme a lo que señala el GHS. 

Indicación de peligros a la salud Categoría de Peligro Código Indicaciones de peligro

Toxicidad aguda (Oral) 5 H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión

Toxicidad aguda (Dermal) 5 H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel

Toxicidad aguda (Inhalatoria) 5 H333 Puede ser nocivo si se inhala

Mutagenicidad en células 
germinales 

1B H340 Puede provocar defectos genéticos

Carcinogenicidad 1B H350 Puede provocar cáncer

Toxicidad para la reproducción 1B H360 Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto

Toxicidad específica de órganos 
blanco (exposiciones repetidas) 2 H373 Puede provocar daños en los órganos (Tracto 

gastrointestinal)

Medio Ambiente Peligro agudo Código Indicación de peligro

Peligro para el medio ambiente 
acuático Categoría 1 H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos

2) Elementos de la señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución. 

Palabra de advertencia: 
PELIGRO
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