
Constituían núcleos de poboación moi pequenos.
As cabanas eran redondas e o teito de palla. Eran recintos protexidos por murallas e
foxos, nalgunhas ocasións estaban protexidas por torres de defensas. 
As defensas dos castros podian ter un,dous ou tres recintos concéntricos , a súa
finalidade era gardar o gando ou mellorar as defensas do poboado. 
Os castros estaban situados en lugares de doada defensa; murallas, foxos... E
colocados preto de fontes de auga e de terreos cultivables.

Poboamento

Había diferentes especies na época castrexa, algúns deles son: na gandería
como as vacas, os cabalos, as ovellas, as cabras e os porcos, pero tamén se
practicaba a caza do cervo e do xabarín e tamén a pesca das maragotas e dos
xurelos.
Na época castrexa había moitos máis animais salvaxes e podíanse atopar máis
fácilmente. Os que máis atopaban eran: osos, lobos etc.
Pescaban peixes e cazaban gamos.

Fauna

Habían moitos castiñeiros e carballos .
O cultivos que se podían ver arredor dos castros eran: chícharos, trigo, cebada, fabas,
verzas e nabos.
Recollían froitos silvestres, por exemplo: abelás, landras e arandos.
Antes a distribución era moito máis uniforme, os castros estaban todos 
nun mesmos lugar. Había moitos bosques grandes e extensos.
Co froito do carballo facían pan de landra. Ca madeira deste, facían 
barcas e moitos instrumentos, porque a madeira era moi forte e resistente.
O uso do lume provocou o desbroce, ao limpar o terreo, cambiou a paisaxe. 

Flora

Na época
castrexa

A cultura castrexa abarca dende os séculos VII a.C. ata o II-I a.C. 
Os poboados celtas estaban ubicados nas zonas do Noroeste de Península Ibérica, e
no que hoxe é Galicia.
Os celtas vivían en poboados amurallados (castros). A sociedade celta
organizábase en clans unidos por lazos familiares; varios clans formaban unha
tribo, que ocupaba un territorio determinado.
Os romanos fixeron que os teitos das cabanas foran de tella en lugar de palla, e a
súa forma fíxose rectangular.

Definición



Fauna

Na época actual predominan Eucaliptos, pinos e acacias negras. Que son
especies invasoras chegadas fai, relativamente poucos anos . Agora hai
menos castaños e carballos que antes.
A flora non distribúese de forma uniforme porque hai rúas e pobos.
Hoxe en día pódense ver moitos campos de cultivo, coma de tomates e
patacas, tamén de millo trigo que antes non se podía encontrar. O millo,
patacas e tomates viu de América e por iso antes non o había.

Flora

Este castro situado nunha pequena península rochosa denominada Punta do Castro conta
con casi vinte casas e unha espléndida muralla que o defendía dos atacantes, ocupando
unha extensión de 2,5 ha.
A época do Castro de Baroña é a Idade de Ferro, entre os séculos I a. C. hasta o I d. C.
O ano da escavación do castro de Baroña, foi no 1933 pero e declarado máis tarde do
patrimonio Artistico Nacional e BIC, xa que é un dos principais xacementos arqueolóxicos
da idade de ferro en Galicia.

Castro de Baroña

Na época actual

O número de castros que hai en Galicia son uns 3.000 na actualidade. En Galicia
hai varios castros como o Castro de Santa Tegra, a Guarda, Pontevedra. Castro
de Baroña, A Coruña. Castro San Cibrao, Ourense Castro de Troña en Mondariz,
Pontevedra. 
Agora estanse deteriorando os castros, hai alguns que son patrimonio cultural
pero son poucos comparado cos que se estan arruinando pola xente que vai sen
coidado correndo por encima dos muros, facendo botellon ou simplemente
vandalismo de pintar con esprais os castros. 

Os xacementos castrexos na actualidade

Na actualidade hai menos especies de animais silvestres que na época
castrexa.  Nas especies autoctonas temos o xabarin, ourizo, águia, cabra,

raposo etc, pero co paso dos anos outras especies nos invaden como pode ser
a velutina que esta matando as nosas abellas as cales son bastantes

importantes para a economia da mel. Despois tamén está o exemplo do lobo,
antes os lobos andaban por calquera parte do monte pero agora estan nas
altas montañas e moi reducidos. Antes podianse ver moitos animais polo

monte pero agora vense nos campos pastando, ou na sua cuadra. Ahora e moi
raro ver a unha vaca sen estar encerrada ou cunha corda. 


