Ruta Xeolóxica en Monteferro

O luns 8 de novembro 2021 realizamos unha excursión didáctica a MONTEFERRO co alumnado de 2º
Bacharelato das materias de XEOGRAFÍA e XEOLOXÍA, á que tamén asistiu un alumno de 4º ESO.
Organizaron e acompañaron a saída o profesor Iván Granja e a profesora Pura González.
O traballo consistiu fundamentalmente nun estudo da xeoloxía do lugar, pero tamén se fixo observación da
paisaxe, dos ecosistemas e dos valores patrimoniais.
Monteferro é un mostrario de rochas que nos permite estudar a historia xeolóxica desta parte da Península
Ibérica, xa que neste pequeno anaco de territorio aflora unha formación xeolóxica que se estende dende Portugal
ata máis aló da praia da Lanzada. O mar pon ao descuberto un rexistro que, habitualmente cuberto pola
vexetación, nós podemos observar por toda a costa desta pequena península.

1- Praia de Arribes Brancas: intrusión dun dique pegmatítico entre xistos.

A situación xeográfica da península de Monteferro convértea nun miradoiro privilexiado das Illas Cíes, das
Estelas e do conxunto das Rías Baixas, feito que aproveitamos para explicar que elementos xeolóxicos
orixinaron a paisaxe actual.

2- No Rego da Porta, sentados nos pelouros de granito.

Igualmente, as condicións climatolóxicas, de marcada influencia marítima, condicionan a paisaxe, dando lugar a
unhas formacións vexetais propias do lugar e de gran valor ambiental. Actualmente esta flora está ameazada pola
invasión de plantas e cultivos arbóreos alóctonos e na maior parte dos casos invasores.

3- Baixada ó faro da Meda, entre toxos e carrascos.

Visitamos tamén o senlleiro petróglifo que alí hai (Penisas Pequenas), así como a batería militar da que quedan
restos en moi mal estado de conservación.

4- Muíños e podomorfos das Penisas Pequenas.

5- Análise do mapa xeolóxico fronte á Punta da Meda.

Ao día seguinte, xa na aula o alumnado redactou un informe sobre o alí estudado. Adxuntamos os mapas que
estivemos manexando durante o percorrido: mapa xeolóxico de Monteferro, mapa topográfico, mapa da Ría de
Vigo e mapa de foto aérea de Monteferro. Tamén incorporamos as fotografías que mostran o noso traballo
durante a xornada de campo.

A dolerita dos Seixos Negros, creada durante a formación do Océano Atlántico (Xurásico, hai 150 millóns de anos).

No Rego da Porta predominan os xistos e o granito.

Diferenciamos dous tipos de xistos, uns escuros e outros claros.

Houbo un tempo no que o nivel do mar estivo máis alto (e máis baixo se pensamos nos períodos glaciais). Estes sedimentos son
consecuencia das transgresións e regresións mariñas.

Plataforma de abrasión.

Sinalamos a presencia do mineral andalucita.

Medimos a dirección e o buzamento das rochas.

As rías son en gran parte o resultado das fallas que durante a oroxenia alpina modifican o relevo máis antigo da oroxenia varisca,
desgastado durante a Era Secundaria, creando unha alternancia de bloques levantados e bloques afundidos. Estas foxas tectónicas foron
ocupadas polo mar.

MAPAS (carpeta adxunta)

