
Ruta Xeolóxica en Monteferro

O luns 17 de outubro de 2022 realizamos unha nova excursión didáctica a Monteferro, desta vez co alumnado de
1º e 2º Bacharelato das materias de Xeografía, Xeoloxía e Ciencias da Terra. Organizaron e acompañaron a saída
a profesora Pura González e os profesores Francisco Álvarez e Iván Granja.

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. 

Incorporamos a continuación as fotografías que ilustran parte do noso traballo durante a xornada de campo.



      1- O noso percorrido, centrado na liña de costa meridional da Península de Monteferro.



2- Praia do Andarín (Arribas Brancas): intrusión dun dique pegmatítico entre xistos.

 

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



4- Aproximándonos ó muro xeolóxico da península, onde se amorean os pelouros de granito sobre os xistos de Monteferro.



5- Almorzo no Lugar das Labasas da Península de Monteferro, sentados nos pelouros de granito.

6- Na procura de andalucita.



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.

7- Co mapa topográfico, e as Estelas de fondo.

8- Observación da ría desde a Punta da Meda.



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.

9- Nas inmediacións da Punta da Meda, onde sobrevive un ecosistema arbustivo único: a landa atlántica formada por especies como o
toxo ou a erica. 

 
Visitamos o senlleiro petróglifo e os muíños das Penisas Pequenas, así como a batería militar J3, instalada desde
setembro de 1936 dentro dunha rede que protexía a entrada ás rías galegas, e da que na actualidade quedan restos
en moi mal estado de conservación.

Ao día seguinte, xa na aula o alumnado redactou un informe sobre o alí estudado.



10- Muíños das Penisas Pequenas.

11- Podomorfo das Penisas Pequenas.



                                                                                                        12- Tocando a pegmatita na praia de Arribas Brancas.



                                                                                                     13- Outra perspectiva da dolerita dos Seixos Negros.



            14- A dolerita descomponse en “capas de cebola” nun proceso chamado meteorización esferoidal.



                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                              15-   Plataforma de abrasión.



               16- Houbo un tempo no que o nivel do mar estivo máis alto e acumulou capas de sedimentos que agora destapa.



                                                                                                                                                                                                                         17- Sinalamos a presenza de andalucita.



                                                                                                                                                
       18- Neste punto identificamos unha zona de contacto entre os xistos e o granito.



19- As rías son o resultado das fallas que durante a oroxenia alpina modifican o relevo máis antigo da oroxenia varisca, desgastado durante a Era
Secundaria (Mesozoico), creando unha alternancia de bloques levantados e bloques afundidos. Estas foxas tectónicas, ou graben,  foron ocupadas polo
mar.




