






       
Purificación Marcet Miramontes
Doutora en Ciencias Biolóxicas, especialidade Edafoloxía.
Nai de tres fillos e Titular de Universidade.

    Cantos anos hai que estás na Escola de Enxeñaría Forestal como profesora e investigadora?
        Hai uns felices 22 anos.

     

     Cal é o teu ámbito de actuación dentro da investigación?
    Na actualidade, a nosa investigación céntrase en dúas liñas, a recuperación de solos 

degradados debido a obras de infraestrutura mediante a aplicación de compost de 
baixa calidade xunto con biochar e diferentes arxilas, e a súa influencia na vexetación; 
e a outra liña baséase no deseño de insumos bioactivos para a inmovilización de 
contaminantes en hortas urbanas e periurbanas.

   

     En que proxectos estás agora mesmo traballando?
  “Control de lixiviados e xestión de bioestabilizados para os traballos de prevención do 

potencial de contaminación nos terreos da Canicouva intervidos e zonas de influencia” e 
“Insumos bioactivos para agricultura e rehabilitación de solos contaminados”. 

Poderías describirnos con máis detalle algún deles e a súa importancia?
Os dous son igual de importantes nas nosas liñas de investigación.

    

  Cantas materias impartes na Escola? Por que pensas que son 
importantes para os estudos de Enxeñaría Forestal?

    Unha, Edafoloxía. Os solos e os bosques están intrinsecamente vinculados 
e teñen importantes repercusións mutuas e sobre o medio ambiente en 
xeral. Por exemplo, os solos albergan unha cuarta parte da biodiversidade 
do noso planeta, os solos das masas forestais de España manteñen unhas 
reservas de 2.544 millóns de toneladas de carbono, e isto só son dous 
exemplos da importancia do solo no ecosistema forestal.



  
   Observas interés no estudantado desta carreira pola túa  materia?
   En xeral, bastante.

      
 Como cres que evolucionou o estudantado desde anos anteriores á actualidade? 
 Non opino publicamente dos meus alumnos.

    Poderías facer un pequeno achegamento ás túas publicacións como investigadora?

   No ultimo ano, un capitulo no libro Enhancing Cleanup of Environmental Pollutants (Springer), 
titulado Remediation of soils polluted with inorganic Contaminants Role of Organic 
Amendments, e un artígo  “Comparative effect of compost and technosol enhanced with 
biochar on the fertility of a degraded soil”, en Environmental Monitoring and Assessment.

TRABALLO CURSO DE EDAFOLOXÍA

ESTUDO  EDAFOLÓXICO 

DO PERFIL DUN SOLO

  
 Tes páxina web?
 Non.

     Se puideses cambiar algo do teu ámbito de traballo, que  sería?

      Ter máis alumnado, do resto xa me encargo eu.

          Esbaro apertando as mans e ulo a negro, negro terra, terra fecunda e mastico 
todos os teus minerais que penetran na miña saliva.
                                                                                                                                
                                                                                                                  Moabi



      
         Graciela Paz Bermúdez
          Doutora en Bioloxía.
            Nai,  Profesora e Investigadora.

   Cantos anos hai que estás na Escola de Enxeñaría Forestal como profesora e investigadora?
   Quince anos. 

     Cal é o teu ámbito de actuación dentro da investigación?
  Traballo con liques, en distintos aspectos relacionados coa súa biodiversidade e distintas 

aplicacións interesantes para o ser humano.

En que proxectos estás agora mesmo traballando?
 Fundamentalmente en 3:
1. Biodiversidade liquénica e briofítica en soutos manexados e non manexados do Courel.
2. Caracterización da colonización liquénica nas fachadas N e S de distintas igrexas. Posibles 

aplicacións ó estudo do cambio climático.
3. Checklist de liques de Portugal.

     Poderías describirnos con máis detalle algún deles e a súa 
importancia?

    Biodiversidade liquénica e briofítica en soutos manexados e non 
manexados do Courel.

  Dende a época dos romanos o cultivo e aproveitamento dos 
castiñeiros foi incrementándose  en Galicia pasando a coñecerse 
como soutos ás formacións arbóreas de Castanea sativa onde 
se buscaba o aproveitamento da madeira e do froito. Polo que 
este uso ven realizándose dende hai séculos e, de certo xeito, 
ocuparon o lugar dos bosques orixinais xa que posúen árbores 
máis lonxevas que a maioría do resto dos bosques. Toda esta 
importancia fixo que os soutos fosen introducidos no Anexo I 
(Tipos de hábitats naturais de interese comunitario para os que é 
necesario designar zonas especiais de conservación para 
garantir a súa conservación) da Directiva Hábitats 92/43/CEE: 
“Bosques de Castanea sativa 9260”. O progresivo abandono do 
mundo rural leva tamén a un abandono no manexo dos soutos 
(as podas, limpezas do sotobosque, eliminación de individuos 
vellos e sustitución por outros novos). O principal obxectivo deste 
proxecto é facer un estudo da biodiversidade epífita liquénica e 
briofítica comparando soutos abandonados e soutos 
manexados.



    
   
     Cantas materias impartes na escola? Por que pensas que son importantes para  os estudos 

de  Enxeñaría Forestal?
     Imparto botánica e zooloxía.  
      Botánica: O recoñecemento das distintas especies forestais é, evidentemente, o primeiro paso para 

poder traballar con elas no monte. É máis, penso que esta materia debería ter máis créditos ou haber 
unha Botánica II na que se estudase Bioxeografía.

   Zooloxía: A miña parte desta materia está orientada á Entomoloxía Forestal, faise fincapé en 
recoñecer aquelas estruturas que son fundamentais para identificar correctamente as especies de 
insectos. A importancia dos insectos como parte da cadea trófica, como polinizadores e como 
protagonistas (cada vez máis importantes) de pragas, conflúe no interese desta asignatura na 
titulación.

Observas interés no estudantado desta carreira polas túas materias?
Máis por Botánica que por Zooloxía.

Como cres que evolucionou o estudantado desde anos anteriores á actualidade?
A evolución que eu vexo reflicte os cambios que se van vivindo na sociedade actual. Cando 
eu empecei (hai 15 anos) non estabamos tan inmersos no mundo dixital e virtual con toda a 
revolución que iso significou.

     Poderías facer un pequeno achegamento ás túas publicacións como investigadora?
     Son autora ou co-autora de 61 artigos científicos, 38 deles en revistas indexadas. Participei como 

editora e autora de capítulos de libros (9), así como en diversas publicacións docentes e de 
divulgación científica.

Tes páxina web?
Non.

     Se puideses cambiar algo do teu ámbito de traballo, que sería?
   Cambiaría que o noso centro fose máis eficiente, no verán pasamos calor e no inverno 

frío!

                                                 
           Teño os ollos apertados contra o peito, cheirando algún indicio de papoulas. 
                                                                                                                                     
                                                                                                                          Moabi



Adolfo  Cordero Rivera
Doutor en Ciencias Biolóxicas.

     Cantos anos hai que estás na Escola de Enxeñaría     
Forestal como profesor e investigador?

     Dende 1992.

   Cal é o teu ámbito de actuación dentro da investigación?
   Ecoloxía evolutiva e ecoloxía da conservación. Tamén ecoloxía de pragas.

En que proxectos estás agora mesmo traballando? 
Evolución e conservación do comportamento en comunidades de regatos forestais.

     Poderías describirnos con máis detalle algún deles e a súa importancia?
     Un resumo  do que  acabo de pedir e que  aínda  non  sei  se  se financiará:
   Diversidade funcional e etolóxica en comunidades continentais e insulares (Etodiversidade).   

Desde hai varias décadas a perda de diversidade biolóxica acelerouse debido ao crecemento 
exponencial da poboación humana e a consecuente demanda de recursos e destrución de 
hábitats. O concepto de biodiversidade xurdiu precisamente como unha ferramenta para 
chamar a atención da sociedade sobre a perda de especies. Con todo, a perda de 
comportamentos pode provocar efectos  desestabilizadores nas comunidades, aínda que as 
especies sigan presentes. O obxectivo central desta solicitude é a análise da diversidade de 
conduta, ou  etodiversidade, en comunidades insulares (pobres en especies) e continentais, así 
como en comunidades forestais dominadas por especies exóticas (pobres en especies) 
comparadas con bosques nativos. A predición é que as comunidades insulares e as forestais 
dominadas por especies exóticas ocupen só unha parte do “ etoespacio” dispoñible, nunha 
aproximación análoga ao concepto de nicho. Os nosos modelos experimentais serán 
fundamentalmente os adultos e larvas de  odonatos, algúns grupos de  macroinvertebrados e 
comunidades de aves.  A maior parte das actividades propostas realizaranse en comunidades 
de  odonatos e aves de illas onde traballamos previamente (Galápagos, Cuba, A Española,  
Fiji, Azores, Canarias, Baleares), e en áreas tépedas e tropicais de varios países (España, 
Francia, Italia, Brasil, China). Atoparemos comunidades simples e outras cunha riqueza 
excepcional de especies, isto permitiranos realizar unha análise comparativa de pautas de  
etodiversidade e diversidade funcional en contextos ecolóxicos dispares. O efecto de  
insularidade e da falta de integración ecolóxica de especies forestais exóticas, así como a 
relevancia da intensidade de selección sexual sobre a  etodiversidade son os nosos dous 
obxectivos xerais. Centrarémonos en localidades e  taxóns que serán obxecto de cada un dos 
estudos, de tal forma que a proposta, aínda que é ambiciosa, é factible no prazo proposto ao 
contar con catro investigadores de persoal. Pretendemos así chamar a atención da 
comunidade científica e da sociedade sobre a relevancia da perda de comportamentos como 
un compoñente básico da biodiversidade e con clara aplicación na bioloxía da conservación.

 



  Cantas materias impartes na escola? Por que pensas que son importantes para os estudos 
de  Enxeñaría Forestal? 

  Dúas, Ecoloxía Forestal e Xestión de Espazos Protexidos e Biodiversidade. Dentro da profesión 
forestal a ecoloxía é a ciencia central na rama silvícola, e é fundamental na xestión ambiental de 
industrias forestais, polo que a súa importancia é evidente.

Observas interés no estudantado desta carreira polas túas materias?
Sí, mais cada vez observo menos estudantes. Este curso hai cinco asistentes á clase na materia 
de Ecoloxía Forestal, que é obrigatoria!

Como cres que evolucionou o estudantado desde anos anteriores á actualidade?
Hai de todo. Non penso que haxa unha tendencia clara. O único claro é que cada vez a profesión 
é menos atraente, e iso é un grave problema e unha preocupación para o futuro da xestión 
forestal.

Atlántico

Tes páxina web?
ecoevo.uvigo.es 
Por  actualizar!

Se puideses cambiar algo do teu ámbito de traballo, que sería? 
Darlle máis peso ao traballo en contacto coa natureza. Ir aos bosques e dar mais clases alí.

Hai quen ainda pensa que observa bosques...
 
                                                               Moabi

     Poderías facer un pequeno  achegamento ás túas publicacións como investigador?
    O resumo é este: Autor de aprox. 200 artigos de investigación, máis da metade en revistas 

internacionais. As liñas de investigación inclúen a ecoloxía forestal (especialmente pragas 
forestais), a conservación de especies ameazadas e a ecoloxía evolutiva e do 
comportamento e etoloxía. Actualmente interésome pola interacción entre comportamento e 
conservación, sendo os modelos de estudo sobre todo libeliñas, e os ambientes illas e 
regatos en bosques tropicais.

http://ecoevo.uvigo.es/%22%20%5Ct%20%22_blank


               José Carlos Souto Otero
          Licenciado en Bioloxía e Doutor en Bioloxía.

  

  

Cantos anos hai que estás na Escola de Enxeñaría Forestal como profesor e investigador?
Empecei a dar clase nesta titulación no curso 1992-93, así que xa son 27 anos.

  

  

  

     Cal é o teu ámbito de actuación dentro da investigación?
  Traballo fundamentalmente en ecofisioloxía vexetal. A miña especialidade é 

analizar as relacións químicas que se establecen entre as especies vexetais.

En que proxectos estás agora mesmo traballando?
Agora mesmo participo como investigador nun proxecto financiado polo Ministerio que trata sobre 
os mecanismos de resistencia do millo ó ataque do taladro. Tamén colaboro co grupo de 
investigación de ecofisioloxía vexetal da Universidade de Vigo analizando o potencial de certas 
plantas como controladoras de malas herbas en cultivos.

          Poderías describirnos con máis detalle algún deles e a súa importancia?
    Pois por exemplo en relación a este último proxecto comentado é moi interesante xa que incide 

nun punto esencial do futuro inmediato: o uso cada vez máis restrinxido de herbicidas e produtos 
químicos con potenciais efectos negativos na saúde e no medio ambiente. Nós estudamos a 
posibilidade de usar restos vexetais (de cultivos ou incluso de árbores) como enmenda orgánica 
que limite o crecemento de malas herbas, e deste modo evitar (ou polo menos diminuír) o uso de 
herbicidas químicos sintéticos.

     Cantas materias impartes na escola? Por que pensas que son importantes  para os 
estudos de Enxeñaría Forestal?

     Dende hai algúns anos imparto dúas materias na escola: Bioloxía Vexetal no primeiro curso e 
Zooloxía Entomoloxía Forestal en segundo (esta materia compartida coas profesoras Graciela 
Paz e Eugenia López de Silanes). Creo que é indispensable que os graduados teñan un 
coñecemento básico das estructuras vexetais e de como funcionan as plantas (e especialmente 
as árbores), o cal se explica na materia de primeiro curso. Na materia de Zooloxía encárgome 
da parte de xenética. Neste apartado se imparten nocións moi básicas de xenética, non hai 
posibilidade de profundizar moito nesta materia, pero polo menos os estudantes conseguen 
levar uns coñecementos básicos para poder acceder ó mercado laboral con algo máis de 
solidez no caso de achegarse a  empresas que fagan uso de técnicas de selección de 
variedades para cultivo, etc. 



    Observas interés no estudantado desta carreira polas túas materias?
    Como en todas as cousas, hai xente con moito interés e outra con menos. En xeral penso 

que as asignaturas son interesantes para o alumnado, xa que forman parte do que 
calquera pode entender como esencial neste grao.

     Como cres que evolucionou o estudantado desde anos anteriores á actualidade?
   Non sabería dicir se mellorou ou non, todo é relativo. Seguramente hai aspectos nos que o 

alumnado de hoxe é mellor que hai vinte anos (por exemplo no uso das tecnoloxías), pero 
outros nos que empeorou. Penso que, en liñas xerais, o uso da linguaxe foi a peor ao longo 
destes anos, cada vez hai máis faltas de ortografía e deficiencias na expresión escrita e oral. Por 
outra banda penso que a relación entre estudantes e profesores é máis cercana que hai anos, 
que o trato é máis natural. 

     Poderías facer un pequeno achegamento ás túas publicacións como investigador?
As últimas publicacións están relacionadas coa miña colaboración con investigadores da 
Misión Biolóxica de Galicia, no ámbito da búsqueda de resistencia en variedades de millo fronte 
ó ataque do taladro, e tamén a súa relación coa presenza de fungos no millo. Outras 
publicacións fan referencia ó meu traballo no ámbito da ecofisioloxía vexetal, principalmente en 
colaboración co grupo do Doutor Reigosa en Vigo e co grupo do Doutor Pellissier en Francia 
(Universidade de Savoie). Agora mesmo participo en varias publicacións que están a ser 
escritas e enviadas a revistas de investigación e que espero sexan publicadas entre este ano e 
2020.

    Tes páxina web?
   Si, a miña páxina web é a seguinte: 

http://csouto.webs.uvigo.es/Carlos.htm

    Se puideses cambiar algo do teu ámbito de traballo, que sería?

    O problema fundamental que vexo no ámbito de traballo é a falta de máis  investigadores do 
mesmo campo. A masa crítica máis importante no meu campo atópase en Vigo, na facultade 
de Bioloxía; esta pequena distancia que nos separa supón a existencia de certas dificultades no 
traballo diario.

                                                                  
        Vou ter que sentarme encima da xenética para comprender o mundo. 
                                                                                                                                     
                                                                                                            Moabi



      

         Xana Álvarez Bermúdez
     Profesora Axudante Doutora.
     Doutora con Mención Internacional pola Universidade de Vigo.

      Cantos anos hai que estás na Escola de Enxeñaría Forestal como profesora e investigadora? 
      Como profesora hai 5 anos. Como investigadora 12.

  Cal é o teu ámbito de actuación dentro da 
investigación? 

   O meu ámbito de traballo é a xestión dos recursos 
naturais en termos xerais, desde a avaliación do seu 
estado ata o estudo de medidas específicas para a 
súa mellora, recuperación e conservación.  
Especificamente traballo na análise da calidade de 
augas fluviais, bosques de ribeira, fauna salvaxe e 
espazos protexidos.

    En que proxectos estás agora mesmo traballando? Poderías describirnos con      
máis detalle algún deles e a súa importancia?

    Actualmente estou traballando en dúas liñas diferentes. Por unha banda, desde o grupo  
de investigación AF4 ao que pertenzo, estamos na segunda fase do proxecto sobre o 
“Estudo e conservación do Cabalo Galego de Monte a través de acordos de custodia do 
territorio”. Dito proxecto foi seleccionado pola “Fundación Biodiversidad” do Ministerio de 
Agricultura Alimentación e Medio Ambiente, dentro da súa Convocatoria de axudas en 
réxime de concurrencia competitiva do ano 2017, e cuxo principal obxectivo é a 
conservación do Cabalo Galego de Monte. Concretamente queremos impulsar a creación 
dunha Entidade de Custodia do Territorio para mellorar a conservación do Cabalo Galego 
de Monte e os seus hábitats. Por outra banda tamén estou traballando no estudo e análise 
da redución do risco de inundación a partir da retención de auga a través de medidas 
naturais. Esta liña de traballo é en colaboración cunha rede de investigadores, todas 
colaboramos e traballamos dentro da Acción COST coñecida como “Natural Flood 
Retention on Private Land” da que formo parte do Management Committee. 



   Cantas materias impartes na escola? Por que pensas que son importantes para os 
estudos de Enxeñaría Forestal?  

   No curso 2018/2019 impartín cinco materias: Impacto Ambiental, Lexislación e Certificación 
Forestal, Planificación Física e Ordenación Territorial, Enxeñaría Ambiental e Hidroloxía 
Forestal. Considero que todas as asignaturas que imparto son verdadeiramente importantes 
dentro da nosa titulación porque todas elas forman parte do abano profesional ao que poden 
optar os nosos  estudantes, ademais do interere ambiental que todas elas espertan. 

     Observas interés no estudantado desta carreira pola túa materia? 
   En termos xerais sí observo interés por parte do alumnado, xa non só para superar a 

materia senón tamén son moitos os que verdadeiramente están interesados en coñecer as 
últimas novidades, participan en debates e nos casos prácticos plantexados e adoitan 
manifestar as súas inquedanzas.

     Como cres que evolucionou o estudantado desde anos anteriores á actualidade?
    Tendo en conta que a miña experiencia limítase aos cinco últimos anos, non observei un gran 

cambio na evolución do alumnado. Pero algo que creo que sí cambiou foi o aumento dos 
recursos que actualmente se teñen e que en cambio non son utilizados e optimizados por 
parte dos estudantes na miña opinión. 

    Poderías facer un pequeno achegamento ás túas publicacións como investigadora? 
  As publicacións que actualmente teño están relacionadas coa eutrofización das augas, 

calidade de augas, sobre a avaliación da calidade do bosque de ribeira así como o uso de 
indicadores e índices.  Por  outra banda tamén publiquei sobre accidentes nas estradas con 
fauna salvaxe. 

     Para máis detalle consultar: 
https://scholar.google.es/citations?user=hZC9XDAAAAAJ&hl=es&oi=ao

      Tes páxina web? 
      Non  teño páxina web, utilizo algunhas plataformas como Researchgate.

     Se puideses cambiar algo do teu ámbito de traballo, que sería?
  Poder ofrecer aos alumnos máis avances, tecnoloxías, técnicas e dispositivos 

existentes en cada un dos ámbitos de estudo.

                                                              
            É cando os teus rozamentos de manto acuático, cando atopo calma. 
                                                                                                                                  
                                                                                                            Moabi

https://scholar.google.es/citations?user=hZC9XDAAAAAJ&hl=es&oi=ao


Henrique Lorenzo Cimadevila
Catedrático de Universidade na área de Enxeñaría. 
Cartográfica. Especialidade de Xeodesia e Xeofísica.

    Cantos anos hai que estás na Escola de Enxeñaría Forestal como profesor e investigador?

Incorporeime á E.E. Forestal no ano 1999, daquela ainda era a E.U. de Enxeñaría Técnica Forestal.

Cal é o teu ámbito de actuación dentro da investigación?

Enxeñaría Cartográfica, con especial atención á Teledetección e os sistemas RADAR.

     En que proxectos estás agora mesmo traballando?

    Varios proxectos de investigación aplicada en colaboración con empresas, tanto no eido nacional 
como internacional.

     Poderías describirnos con máis detalle algún deles e a súa importancia?

     Un deles está moi vinculado á Escola e chámase Topacio. A iniciativa une a catro 
empresas, dous grupos de investigación da Universidade de Vigo e un centro de 
investigación co obxectivo de desenvolver un sistema de información que, 
empregando tecnoloxías baseadas en satélites de observación e sistemas aéreos 
non tripulados, permita obter información do estado das franxas de vexetación na 
contorna de vías de comunicación e poboacións. O obxectivo último é contribuír a 
mellorar a xestión forestal e a loitar contra os incendios forestais.

     Cantas materias impartes na escola? Por que pensas que son importantes 
para os estudos de  Enxeñaría Forestal?

    Imparto a materia de Topografía, Teledetección e SIX. No eido da Topografía o título 
de Graduado/a en Enxeñaría Forestal concede atribucións profesionais para facer 
medicións, valoracións, cubicacións, replanteos, etc, cuestións que se abordan na 
materia. A Teledetección e o SIX son ferramentas de xestión do territorio con total 
implantación nas empresas do sector e na administración.



     Observas interés no estudantado desta carreira pola túa materia?

     Sen dúbida. Perciben os contidos da materia como útiles e, ao ser eminentemente 
prácticos, contribúen a aumentar o seu interese por aprender.

     Como cres que evolucionou o estudantado desde anos anteriores á actualidade?

     O alumnado ten un perfil similar ainda que se nota unha mellora na actitude para desenvolver 
tarefas académicas e de aprendizaxe de forma autónoma.

     Poderías facer un pequeño 
achegamento ás túas publicacións 
como investigador?

     Déixovos un enlace coas publicacións:

     https://scholar.google.es/citations?
user=R3x4T7wAAAAJ&hl=es/

     Tes páxina web?

     Vai un enlace á páxina do 
grupo de investigación: 

     https://geotech.webs.uvigo.es/

     Se puideses cambiar algo do teu ámbito de traballo, que sería?

    Necesitamos diminuir a carga burocrática asociada a todos os procedementos internos 
na Universidade. Paradoxicamente, a xestión na UVigo en lugar de facilitar os trámites o 
que fixo  foi aumentar o tempo que temos que dedicarlles.

  NOTA: Un último consello, non deixedes de visitar a páxina web do Máster en 
Xeoinformática polas Universidades de Vigo, Coruña e Santiago pois ofrece unha vía de 
especialización profesional para todos os graduados/as en Enxeñaría Forestal e que 
complementa a vosa formación básica con coñecementos específicos dun campo con amplia 
demanda no mercado laboral. https://www.mastergeoinformatica.es/ 

Todo cambia cando tes un mapa entre as mans…
                                                                    

Moabi
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José María Fernández Alonso (Chema)
Enxeñeiro de Montes e Doutor en Incendios Forestais.   
Técnico investigador no CIF-Lourizán e Profesor 
asociado na E.E.Forestal.

                 

Cantos anos hai que estás na Escola de Enxeñaría Forestal como profesor e investigador?
Catro anos como profesor na escola.

     Cal é o teu ámbito de actuación dentro da investigación?
    Como investigador do CIF, traballo en liñas relacionadas coa caracterización dos combustibles 

forestais e do perigo de incendio asociado, e coa severidade do lume e riscos potenciais 
asociados.

     En que proxectos estás agora mesmo traballando?
  Na actualidade participo en dous proxectos de ámbito Europeo relacionados cos riscos e 

vulnerabilidade asociados a incendios forestais, un proxecto estatal sobre vulnerabilidade e outros 
dous proxectos sobre uso de tecnoloxías remotas na avaliación do perigo.

     Poderías describirnos con máis detalle algún deles e a súa importancia?
    En xeral, a importancia de todos eles radica na mellora do coñecemento en relación aos riscos 

do lume, á sensibilidade dos bens ameazados e aos efectos post-incendio. Esta mellora no 
coñecemento tradúcese en mellores ferramentas aplicadas que dar apoio aos xestores 
forestais  na  toma  de  decisións.  Máis i nfo:   http://www.interreg-sudoe.eu/ 

     http://vis4fire.agripa.org/http://vis4fire.agripa.org/               

   Cantas materias impartes na escola? Por 
que pensas que son importantes para os 
estudos de Enxeñaría Forestal?

 Na actualidade imparto Incendios Forestais, 
Ordenación de Montes e unha parte de Hidráulica. 
Todas elas me parecen importantes, pois inciden 
sobre cuestións moi relevantes para as e os 
enxeñeiros forestais. Os incendios son a principal 
perturbación que adoitan sufrir os montes en Galicia 
e noutras áreas, a ordenación é a ferramenta clave 
para conseguir unha xestión rendible e atractiva para 
o propietario e dentro da hidráulica, a hidroloxía 
forestal supón un coñecemento esencial no 
mantemento da función de regulamento do ciclo 
hidrolóxico.

http://www.interreg-sudoe.eu/
http://vis4fire.agripa.org/
http://vis4fire.agripa.org/


     Observas interés no estudantado desta carreira pola túa asignatura?
     En xeral o grao de interese é positivo, pero hai contidos que xeran máis atención no alumnado 

que outros.

Como cres que evolucionou o estudantado desde anos anteriores á actualidade?
Nos catro anos que levo como docente non podo falar de cambios no alumnado.

     Poderías facer un pequeno achegamento ás túas publicacións como investigador?
   Efecto de un tratamiento preventivo sobre el potencial de fuego de copa  en masas de Pinus 

pinaster Ait. Estimation of aboveground forest biomass in Galicia (NW Spain)  by the combined 
use of LiDAR, LANDSAT ETM+ and National Forest Inventory data. Máis en:         
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Fernandez-Alonso2

Tes páxina web?
Non.

   Se puideses cambiar algo do teu ámbito de traballo, que sería?
 Considérome moi afortunado de poder realizar unha tarefa 

investigadora neste ámbito e compartir a miña experiencia na 
docencia. Como todo se pode mellorar, gustaríame que a aposta pola 
ciencia (neste caso forestal) fose firme. Resulta moi  importante dar 
continuidade as liñas de investigación con recursos e estabilidade, 
doutro xeito poderían quedar comprometidas.

Hai fogueiras no medio das casas que quentan os estómagos cheos,
estómagos baleiros que se enfrían no centro dunha casa.
E árbores negras polo lume das conciencias...
                                                                                                  Moabi



Idea, deseño, maquetación e fotografías:
Nerea Mallo

Fotografías retrato: 
Cedidas

Grazas á dirección da Escola polo apoio, a todas e todos os docentes que 
participaron con amabilidade e a Elena e Eduardo pola axuda e opinión.
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