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A cultura castrexa desenvolveuse dos séculos VII-VI
a.C, ata o II-I a.C. Esta cultura desarrollóuse dende os
finales da Idade do bronce e continuou ata a idade do
ferro.
Os pobos, non eran moi grandes, soían vivir entre 50-
100 persoas máis ou menos, Tiñan como un muro
diante da porta, parecido a un vestíbulo.
A influenza romana fixo que as cabanas pasaran de ser
circulares a rectangulares e sustituiron os tellados de
palla polos tellados de tella.
Xurdíu exactamente no noroeste da Península Ibérica.

Poboamento: A defensa dos poboados consistía en dous ou tres círculos de murallas, tamén
estaban nun sito alto (por exemplo no cumio dun outeiro).As vivendas son de construcción

sinxela e planta circular. Estaban construídas con muros de pedra e non tiñan ventás. As
cubertas son de ramaxe e atópanse sostidas por un poste central. Dentro da vivenda había

unha zona onde cociñar, para almacenar alimentos e outra de descanso.Os poboados
estaban situados en zonas elevadas para vixiar, defenderse, plantar os seus cultivos…Os

poboados estaban rodeados dunha muralla de pedra. Os castros situábanse tamén preto de
terras fértiles, para que os seus cultivos foran os mellores posibles. Outros castros situábanse

preto da costa, onde se dedicaban a pesca e ao marisqueo. 

Nesta epoca a flora mandaban as árbores, as m´ais típicas de aquí, coma o carballo, loureiro, ameneiro,
castiñeiro… A maioría eran autóctonos, non había ningunha das planta invasoras que hai agóra. Tamén

tiñámos as prantas de cultivo, xa que como é obvio necesitaban alimentarse, a maioría do que plantaban,
trigo,navos, berzas etc.

Usos: A flora é utilizada polo ser humán, certas follas (Camelia, Magnolia, Azaleas...) froitas e semillas
utilizanse para a alimentación, a madeira por exemplo pode ser utilizada para certos produtos (armas de

caza, fogeiras…). Todo isto antigamente. Para poder comer, cultivavanse plantas de alimentación en
campos.

 

Na época castrexa

Había moitos máis animais salvaxes, os cales os
mataban para comer, quitábanlle as peles... En
Galicia encontráronse moitos castros (3000). Por
desgraza as persoas cada vez están destrozando máis
estes monumentos. A maleza e o seu descuido tamén
é un problema. Algúns dos castros que podemos
encontrar son: Castro Elviña,San Cibrao...

Ética

FaunaNesa época habia moita máis fauna salvaxe, a pesar diso aínda habia animais
que domesticaban como as vacas, as cabras, cabalos...  

 
Os animais estaban máis distribuidos ata o punto no que podías encontrarte

con lobos ou osos.
 

Os animais que domesticaban  os empregaban para matalos e conseguir
comida, ademais de que obtiñan lá, coiro para a roupa, mantas…

Tamen ordeñaban vacas, cabras, obtiñan leite e podían facer queixo, iogur…
 

Tamén se podían observar que había ganado (cabalos,vacas etc )  pastando
nos pastos.
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-Fai un tempo estiveron descoidados, non os coidaban.  Pero os que se
conservan agora  están bastante ben coidados.
- Nos pensamos que o uso actual das zonas e incorrecto pois hai moito lixo e
hai xente que deteriora rochas pasando por enriba con vehículos.
-Temos que coidar o planeta, porque o planeta é a nosa casa.

Ética

Hoxe en día temos moitos animais e especies invasoras, máis xa non temos osos,
nin pitas de monte, nin cabras montesas, nin tantos lobos, xa que anteriormente
eran frecuentes. Estas especies foron maioritariamente substituídas por outras
invasoras; como a vespa velutina, o visón, entre outras.
Moitas especies de aves migratorias pasaban anteriormente por Galicia no seu
percorrido, pero o mesmo que coas aves mariñas que aniñaban nas costas
galegas, a contaminación está a facer que cada vez vexamos menos variedade
de aves no noso territorio.
Na época castrexa había máis animais pastando no campo, sen embargo na
actualidade hai menos, e maioritariamente atópanse engaiolados.

En Galicia atopáronse uns 3000 castros,que foron as primeiras aldeas galegas.
Varios problemas de conservación son por exemplo, que a xente deixa botellas,
plásticos, e cada vez por desgraza  algúns se deterioran máis.
O crecemento de maleza nos castros débese ao seu descoido polo ser humano.
Case ningún equipo vai a limpar a maleza que se encontra nos castros.
Algúns exemplos de castros excavados son os seguintes:-O castro de Taramudi
(Asturias). 
-Castro de Elviña. Castro de San Cibrao                                                   
      

Na época actual
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O Castro de Baroña está situado na parroquia de

Baroña (Porto do Son), na provincia de A Coruña. O
asentamento está construído nunha península e a

súa orixe sitúase na Idade de  Ferro (estivo habitado
dende o século I a.C. ata o século I d.C.) 

No ano 1933 o lugar comezou a escavarse. As
escavacións posteriores, durante os anos 70 e 80,

saen os restos das cabanas, das ferramentas... E no
ano 2012 comezou a súa rehabilitación.

Hoxe en día os bosques galegos están cheos de piñeiros e de
especies invasoras como o eucalipto, a acacia negra etc.

Agora vemos moitas terras de cultivos nas que hai plantadas,
patacas que chegaron fai 445 anos, millo, os tomates que
chegaron de México e outra cousas que chegaron de fóra.
Tamén hai moitos menos bosques xa que se construíron

carreteiras, cidades, autoestradas…
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