




Nas áreas máis próximas ó castro, os bosques son as forma-
cións que ocupan máis superficie. A maior parte do arboredo 
actual está constituído por repoboacións de coníferas, espe-
cialmente de piñeiro de Monterrey e silvestre, e, cada vez 
máis, de eucaliptos. Dispersas en pequenas manchas, con-
sérvanse parcelas de caducifolio, sobre todo carballeiras, per-
sistindo aínda algunha formación de tamaño respetable.

AA avifauna dos bosques é bastante diversa, cun mínimo de vintetrés especies características. Algunhas usan 
máis as coníferas, como o Ferreiriño cristado (Lophophanes cristatus) ou a Estreliña riscada (Regulus ignica-
pilla) e outras son máis abundantes no caducifolio, como o Ferreiriño común (Cyanistes caeruleus). Bastantes 
especies son menos exixentes, podendo habitar calquera formación boscosa ou mesmo as campiñas con ar-
boredo. Un listado das máis características incluiría: Gabián (Accipiter nisus), Pombo (Columba palumbus), 
Cuco (Cuculus canorus) (estival), Peto verde (Picus viridis), Peto real (Dendrocopos major), Pica das árbores 
Anthus trivialis) (estival), Carriza (Troglodytes troglodytes), Paporrubio (Erithacus rubecula), Merlo (Turdus 
merula), Tordo común (Turdus philomelos), Tordo charlo (Turdus viscivorus), Papuxa picafollas (Sylvia 
borin)(estival), Papuxa das amoras (Sylvia atricapilla), Picafollas ibérico (Phylloscopus ibericus) (estival), Es-
treliña riscada (Regulus ignicapilla), Ferreiriño rabilongo (Aegithalos caudatus), Ferreiriño cristado 
(Lophophanes cristatus), Ferreiriño negro (Periparus ater), Ferreiriño azul (Cyanistes caeruleus), Gabeador 
azul (Sitta europaea), Gabeador (Certhia brachydactyla), Gaio (Garrulus glandarius), Pimpín (Fringilla coele-
bs), Cardeal (Pyrrhula pyrrhula).

En consoancia co aumento da superficie ocupada polos bosques, as aves forestais comúns da Península Ibé-
rica manteñen na actualidade unha tendencia poboacional positiva, observada manifestamente no Pimpín, no 
Gaio, no Paporrubio, na Papuxa das amoras ou no Peto real, aínda que unha certa tendencia negativa detéc-
tase no Cardeal e na Pica das árbores.
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