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16.1 A Fontela 

Sitio arqueolóxico 

Nome 

A Fontela –A Pataqueira– 

Código administrativo 

GA27040134 

Cronoloxía 

X-IX a.n.e. 

Localización 

San Xoán do Camiño. Palas de Rei –
Lugo– 

ETRS89 

Lon: -7.898125 

Lat: 42.874011  

Procedencia das mostras 

Intervención arqueolóxica 

Escavación Arqueolóxica en Área nos xacimentos de Vilamerelle (Pks 0+000-0+650) e A 
Fontela (Pks 0-020-0-280) 

Referencia administrativa 

CT 102A2010/454-0 

Período 

2012 

Dirección Arqueolóxica 

Isabel Cabrera Tilve / Lorena Vidal Caeiro 

Entidade 

Zeta Arqueoloxía S.L. 
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Descrición 

O sitio de A Fontela foi obxecto de varias intervencións arqueolóxicas entre os anos 2010 a 
2012, no marco das obras do Proxecto de Construción da Autovía Lugo-Santiago A54, no 
Tramo Palas de Rei-Guntín, dentro da provincia de Lugo (Cabrera Tilve 2012). Forma parte 
dun complexo arqueolóxico descuberto ao longo de 889 metros de longo e 485 metros no punto 
máis ancho da traza da autovía.  

A área de A Fontela, presenta a singularidade de presentar un enclosure do Bronce Final e unha 
serie de estruturas escavadas, gabias e fosas nas que se recuperaron restos carpolóxicos.  
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 Contexto arqueolóxico 

A maior parte das estruturas arqueolóxicas documentadas no sitio arqueolóxico 
corresponden a negativas escavadas no substrato de diversas tipoloxías e 
funcionalidades: buratos de poste, fondos de cabana, fosos, fosas, gabias, sangradoiros, 
sucos de arado, etc. (Cabrera Tilve 2012; Nodar Nodar e Vidal Caeiro 2016). Entre 
elas identifícanse estruturas tipo windthrow, formadas de maneira natural polo 
desprazamento do sedimento na caída de árbores, malia seren interpretadas como 
estruturas antrópicas durante a intervención (cf Cabrera Tilve 2012; Nodar Nodar e 
Vidal Caeiro 2016). As estruturas abranguen fogares, muros, bueiros e unha cista. 
Cronoloxicamente dáse unha ocupación habitacional e funeraria do Calcolítico e da 
Idade do Bronce, elementos datados na Idade do Ferro, e estruturas vinculadas coa 
explotación agraria e forestal da área dende a Baixa Idade Media ata época recente. 

Á área fértil en evidencias arqueolóxicas refírese con tres denominacións nos informes 
de escavación e nas publicacións: Vilamerelle, A Pataqueira e A Fontenla. Vilamerelle 
é a área situada ao norte, de maior extensión e complexidade a nivel de proliferación 
de estruturas. A Pataqueira, ao surleste, abrangue dous períodos cronolóxicos, a Idade 
do Bronce (Martín-Seijo et al. 2017b), e da Baixa Idade Media (Teira Brión 2013). A 
Fontela ocupa unha área de 9.278,32 m2. Se ben garda semellanzas e comparte 
grande parte das tipoloxías de estruturas escavadas co resto do complexo, é de 
destacar unha serie de evidencias cunha coherencia temporal e morfolóxica entre si 
distribuídas arredor dun foso e de varias fosas anexas que configuran un episodio 
ocupacional desta área durante o Bronce Final. 

Do foso de A Fontela escavouse un segmento circular de 72,86 metros interrompido 
por un acceso de 6,5 metros (Cabrera Tilve 2012). Localízase nunha zona achairada 
en ladeira de suave pendente cara o Leste. A fotografía aérea semella indicar a 
continuidade da estrutura, podendo pecharse cara o oeste e abranguendo unha área 
estimada de 4.800 m2 –arredor de 78 metros de diámetro. O ancho do foso entre 
escarpa e contraescarpa sitúase entre 2 a 4,7 metros cunha de media 4 metros 
(Cabrera Tilve 2012). A altura é variable, entre 1,12 a 2,45 metros (Cabrera Tilve 
2012). Presenta sección en V e fondo plano, entre 0,1-1,16 metros de anchura nun 
recorrido con tramos diferenciados en distintos niveis (Cabrera Tilve 2012). En torno 
ao enclosure dispóñense doce fosas de morfoloxía similar interpretadas como silos, 
gabias e diversas estruturas escavadas (Nodar Nodar e Vidal Caeiro 2016).  

Os resultados da intervención (Cabrera Tilve 2012; Nodar Nodar e Vidal Caeiro 
2016) consideran a colmatación do foso como un proceso natural. Non obstante, 
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observadas as características estratigráficas e dos materiais, unha interpretacións de 
formación antrópica sobre varios dos depósitos, ou de formación mixta, poden botar 
luz para unha caracterización máis axeitada da súa secuencia de sedimentación, e en 
consecuencia, da súa interpretación funcional. Sobre o tipo dos fondos de cabana, a 
necesidade dunha revisión interpretativa dadas as súas similitudes coas estruturas tipo 
windthrow formadas polo desprazamento do solo na caída de árbores dende a raíz, 
debería redefinir a percepción das estruturas como habitacionais, non só para este 
sitio, senón para a Protohistoria do Noroeste, tal e como se ten presentado en foros 
especializados (Teira-Brión et al. 2016). 

 

Figura 1 Distribución de estruturas mostradas –elaborado a partir de planimetría base da 
empresa Zeta Arqueoloxía S.L. 
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Respecto das fosas interpretadas como silos, as morfoloxías non se corresponden coas 
morfoloxías habituais das estruturas de almacenaxe (cf Prats Ferrando 2013). Teñen 
máis semellanzas con dúas das tipoloxías expresadas por G. Prats Ferrando (2013): as 
cubetas e as fosas simples. As evidencias materiais –cerámicas, sementes– e outras 
accións antrópicas –niveis de pedras de selado– suxiren a mediación de accións 
antrópicas e intencionais na disposición destes elementos e no seu selado. Neste 
sentido, gardan similitudes con outras estruturas coma do xacemento de Ventosiños 
cuxas análises indican altas concentracións de fósforo que como unha das posibles 
interpretacións podería deberse ao seu uso como estruturas funerarias (Piay Augusto 
et al. 2015; Tallón Armada et al. 2015).  

A terceira interpretación arqueolóxica coa que non se está en consonancia coa liña 
dos resultados da intervención (Cabrera Tilve 2012; Nodar Nodar e Vidal Caeiro 
2016) é coa secuencia de construción, uso e abandono do foso. A hipótese de partida 
é que a escavación foso foi unha acción inacabada e colmatado naturalmente 
(Cabrera Tilve 2012; Nodar Nodar e Vidal Caeiro 2016). Na área máis ao norte, onde 
o foso ten menor profundidade coincide con rocha meteorizada de maior dureza que 
o xabre, cunha superficie irregular con sinais de posible extracción de materiais. As 
interpretadas como pontes elevadas dentro do foso (Cabrera Tilve 2012) non 
presentan sinais de paso, así como nas zonas máis profundas indicios dunha 
sedimentación que aventure un uso do foso prolongado nese estado. Polas súas 
características poderían gardar relación cunha escavación de paredes fronte de 
explotación que non chegou a completarse. Malia estar incompleto no seu proceso de 
escavación podemos observar a continua aportación de materiais de orixe antrópica. 
No depósitos inferiores obsérvase unha acumulación de pedras de grande tamaño, 
entre elas elementos de moenda (Cabrera Tilve 2012; Nodar Nodar e Vidal Caeiro 
2016), evidencia dun acto intencional que inicia a secuencia de colmatación. Son 
diversos os materiais en contacto co fondo ou estratigraficamente, entre eles un 
machado de talón de unha anela, diversos cacharros cerámicos, algúns deles 
completos e boca abaixo (Cabrera Tilve 2012; Nodar Nodar e Vidal Caeiro 2016). 
Evidencias que que semellan estar no sitio, amosando unha deposición intencional. 
No enchemento obsérvanse episodios de sedimentación antrópica mesturados 
nalgunhas zonas cunha sedimentación natural, e quizais procesos híbridos. Nos seus 
depósitos superiores, xa cun foso de pouca profundidade, varios fogares dispóñense 
seguindo o perímetro do foso,  indicando a continuidade de uso da estrutura. Estes 
indicios vincúlanse a un proceso de abandono meditado, sobre un enclosure que, 
posiblemente, foi un fito espacial importante para certas comunidades, que 
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sancionaron o seu abandono a través de diversas accións que deixaron pegadas 
materiais en momentos diferentes no tempo.  

 
Figura 2 Vista do foso de A Fontela unha vez escavado. Fotografía da intervención arqueolóxica 
(Nodar Nodar e Vidal Caeiro 2016). 

As datacións radiocarbónicas analizadas de estruturas vinculadas ao recinto con foso 
de A Fontela converxen en cronoloxías dos séculos finais do Bronce Final. Non foi 
factible analizar mostras do inicio da colmatación do foso polo que este episodio non 
foi datado radiocarbonicamente, non obstante polos materiais asociados é coherente 
o inicio do seu selado no Bronce Final. A mostra AF.MO-065 –Beta-425862: 
2730±30– data un dos fogares dos niveis de colmatación superiores do foso, polo que 
suporía unha data postquem a un dos episodios estratigráficos superiores con máis 
evidencias arqueolóxicas que se produce entre o 925 e 815 cal. BC. Una mostra –AF-
MO-78; Beta-425863: 2520±30– tomouse na base da columna polínica sobre a 
depresión situada no acceso ao foso sinalando un momento onde a estrutura estaba 
abandonada. Foron datadas outras dúas mostras procedentes de fosas circulares. A 
AF.MO-019 –Beta-425860: 2810±30– foi medida dunha semente de trigo –Triticum 
dicoccum– nunha fosa circular próxima á área do foso, fornecendo unha data de 1020-
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900 cal. BC. A AF.MO-026 –Beta-425860: 2750±30– procede dunha fosa escavada 
no interior do recinto, ofrecendo un intervalo 970-825 cal. BC. 

 
Figura 3 Datacións radiocarbónicas de A Fontela. 

Realizouse unha análise palinolóxica dunha columna tomada no perfil da escavación 
na depresión que atravesa o acceso ao foso. A datación da mostra basal da columna 
deu unha cronoloxía da Primeira Idade do Ferro –790-730/690-660/650-540 cal. 
BC–, datando tamén o inicio da sedimentación do abandono do acceso. Polo tanto, 
a secuencia polínica reflicte a evolución da contorna vexetal a partir de que o foso 
deixa de cumprir a súa función. A análise polínica foi realizada por Andrés Currás 
Domínguez. O espectro polínico presenta grande similitude nas mostras analizadas. 
O taxon máis significativo é Poaceae, en valores arredor do 50% en todas na mostras, 
sinalando unha alta presenza de vexetación herbácea, así como os altos valores de 
asteráceas evidencian un entorno favorable para o crecemento de herbáceas de 
ecoloxía nitrófila, heliófila e propia de ambientes antropizados (Currás Domínguez 
2015). Os baixos valores da vexetación arbórea evidencian un espazo aberto 
caracterizada por especies como Quercus, Pinus e Castanea (Currás Domínguez, 2015). 
A relevancia de determinados taxons ruderais –Centaurea solstitialis, Polygonum persicaria, 
Plantago lanceolata– poñen de manifesto un alto grado de explotación e de actividades 
humanas (Currás Domínguez 2015). 

 Materiais e método 

16.1.2.1 Análise carpolóxica 

O protocolo de mostraxe foi realizado pola equipa de campo seguindo indicacións do 
Grupo de Estudos para a Prehistoria do NW Ibérico–Arqueoloxía, Antigüidade e 
Territorio. As mostras gardáronse provisionalmente en bolsas de PVC. Posterioridade 
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o equipo arqueolóxico realizou unha selección daquelas mostras que consideraba 
máis axeitadas en función da estrutura. As estruturas para a mostraxe, unha vez 
comprobado que tivesen restos arqueobotánicos suficientes para unha análise 
estatística representativa, seleccionáronse pola súa singularidade.  

Os carporrestos foron recuperados mediante unha máquina de flotación e cribos de 
diversas luz de malla: 2, 1 e 0,5 milímetros. Unha vez enxoitos, os restos foron triados 
e observados cunha lupa triocular estereoscópica. Non se rexistraron as características 
tafonómicas. 

Mostra Litros Restos Densidade UE Estrutura 
AF.MO-013 12 236 19,67 180 Fosa 
AF.MO-019 8 1574 196,75 102 Fosa 
AF.MO-026 9 0 0,00 112 Fosa 
AF.MO-054 11 6 0,55 1431 Fosa 
AF.MO-069 14 1 0,07 26 Foso 
AF.MO-083 9 272 30,11 1560 Gabia 
C.458  2  19  
Total 63 2091 33,19   
Táboa 1 Resultados da flotación de mostras de A Fontela. 
Seleccionáronse un total de 8 mostras. Dúas delas corresponden a fragmentos de 
madeira carbonizada recollida manualmente. As outras 6 mostras flotáronse, cun total 
de 63 litros de sedimento. Cinco deron resultados carpolóxicos positivos. Os contextos 
con resultados positivos procedían de tres fosas –AF.MO-013, AF.MO-019 e AF.MO-
054–, unha gabia –AF.MO-083– e dun dos niveis superiores do enchemento do foso 
–AF.MO-069. 

Durante a revisión de materiais da escavación identificáronse as pegadas e restos 
carbonizados de inflorescencias integrados en recipientes cerámicos que tamén 
forman parte da análise carpolóxica.  

16.1.2.2 Análise de isótopos estables 

Realizouse unha análise de isótopos estables de C13 para observar cuestións relativas 
as prácticas agrícolas. O estudo efectuouse sobre materiais da MO-19 da que se 
analizaron sementes de Triticum dicoccum –n=20– e de Triticum aestivum/durum –n=13. 
As análises isotópicas foron realizadas por Adrián Mora-González da Universidad de 
Granada (Mora-González 2017; Mora-González et al. 2019). As sementes foron 
tratadas con vapores a un 37% de ácido hidroclórico (HCl) durante 12 a 14 horas 
para disolver os carbonatos (Mora-González et al. 2019). Medíronse 0,5 mg de cada 
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semente no Laboratorio de Isótopos Estables do Instituto Andaluz de Ciencias de la 
Tierra (Mora-González et al. 2019). 

Para establecer unha comparación dos gradientes de humidade entre trigos 
arqueolóxicos e condicións actuais tomáronse como referencia mostras de parcelas 
actuais de varias localizacións de Galicia durante os anos 2014 e 2015. Para observar 
a composición isotópica en cada parcela e entre plantas diferentes de cada parcela 
tomáronse 3 inflorescencias distantes entre si entre 5 a 10 metros en liña recta. Para 
unha explicación máis polo miúdo véxanse as publicacións específicas das análises 
(Mora-González 2017; Mora-González et al. 2019). 

 Resultados 

O total de restos recuperados é de 2.091. Os cultivos son as plantas que contan cun 
maior número de evidencias. A especie estatisticamente máis representada é o trigo 
en 4 das 6 mostras tratadas por flotación. Rexístranse tanto sementes como partes das 
ensamblaxes destas na espiga –raque e espículas– de Triticum dicoccum, das formas 
estándares como de morfoloxías de Triticum dicoccum – drop shape – (Jacomet 2006). A 
presenza de espículas Triticum dicoccum nas mostras 13 e 19 confirma esta 
identificación. Determináronse sementes de Triticum aestivum/durum, mais non foi 
posible identificar outras parte diagnósticas que permitisen diferenciar entre especies 
trigos espidos. Aqueles trigos aos que non se puideron determinar a nivel de especie 
aparecen reflectidos baixo a denominación Triticum sp. Diversos fragmentos de 
cariópsides de complexa atribución clasificáronse a nivel de tribo –Triticeae– 
indicando que posiblemente se trate de especies domesticadas. O millo miúdo –
Panicum miliaceum– é a outra especie de cultivo identificada. Aparece en 3 das 6 mostras 
tratadas mediante flotación do sedimento.  

Varios fragmentos de cerámica/barro do interior do foso que contan cun grande 
diámetro e paredes grosas, rexistran pegadas de inflorescencias de cereais integrados 
como desgraxantes na pasta. Fundamentalmente pegadas das cubertas que envolven 
as sementes –glumas, lemmas e páleas– e talos. A identificación das pegadas non 
permite precisar a especie chegando só a nivel de tribo: Triticeae. Así e todo, no 
interior da cerámica coa sigla C.0458 recuperouse unha base de espícula de Triticum 
spelta, indicando posiblemente a especie das cubertas de cereal coas que se elaboraron 
estes obxectos.  
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Táboa 2 Resultados da análise carpolóxica. 
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Figura 4 Pegadas de inflorescencias de Triticeae na superficie de ruptura dun fragmento de 
recipiente de barro. O barro encheu as caras adaxial e abaxial das cubertas –glumas, lemmas, 
páleas– provocando esas superficies. Non se atoparon sementes conservadas ou carbonizadas. 

Aparecen varias especies que poden ser clasificadas de adventicias, habitualmente 
acompañantes de cultivos. Entre elas engádese a avea –Avena sp.– ao non poder 
identificar a especie cultivada –Avena sativa– das especies silvestres –Avena sterilis, Avena 
fatua– só conservando as sementes. A única semente encontrada, é probable que se 
trate dunha variedade silvestre ou dunha mala herba acompañante de cultivos. 
Outras especies como Galium sp, Atriplex, Chenopodium e Portulaca oleracea, forman acotío 
conxuntos de malas herbas que invaden os cultivos de cereais.  

Dentro da MO-54 recuperáronse un aquenio e varios fragmentos de abelás –Corylus 
avellana– que constitúen a totalidade de restos carpolóxicos. Se ben está reflectida 
como protohistórica, a atribución cronolóxica desta estrutura é dubidosa. 

Os resultados da composición isotópica sinalan valores medios de Δ13C de 17,55 –
0,69– para Triticum dicoccum e de 17,34 –1,03– para Triticum aestivum/durum (Mora-
González et al. 2019). Os valores indican un maior gradiente de humidade que os 
cultivos actuais das parcelas máis próximas (Mora-González et al. 2019).  
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 Tafonomía 

En liñas xerais, as sementes presentan un estado de conservación variable. A maioría 
dos restos preserváronse por carbonización. Non obstante debemos sinalar que varios 
deles atópanse desecados, a totalidade de sementes de Portulaca oleracea, Atriplex e 
Atriplex/Chenopodium.  

Observando o sinais evidentes de alteracións que dificultan a identificación 
fundamentalmente fracturas. O 32,85% son fragmentos e o resto individuos 
completos, un 67,15 %. Son habituais os carporrestos con perdas leves a moi 
importantes de material na superficie externa, o que denota certo rodamento ou unha 
exposición ao lume máis prolongadas.  

É destacable a presenza de sementes de abelá –Corylus avellana– con fractura da parte 
basal, de morfoloxía serrada, coincidente cos estigmas deixados polo desgaste da 
dentición de animais, posiblemente roedores. 

 Discusión 

A lista taxonómica de A Fontela amosa unha serie de similitudes con outros sitios 
coetáneos no noroeste. Os cultivos son os mellor reflexados. Rexistra tres especies de 
trigo –Triticum aestivum/durum e Triticum dicoccum– predominantes no Noroeste durante 
a Idade do Bronce (Tereso et al. 2016) e Triticum spelta, de grande importancia ao 
longo do I milenio a.n.e. A determinación de espelta significa a nivel cronolóxico 
situar o manexo desta especie durante o Bronce Final. Os primeiros contextos máis 
sólidos a nivel de conxuntos sitúanse de arredor da transición entre a Primeira e a 
Segunda Idade do Ferro: Castrovite (Rey Castiñeira et al. 2011), Crastoeiro (Seabra 
2015) e Monte do Facho, e determinado noutros castros en torno ao cambio de era e 
en Época Romana (Peña-Chocarro et al. 2019).  

A presenza de Panicum miliaceum non acada unha grande concentración nas mostras. 
Así e todo, consolida a idea dunha presenza anterior deste cultivo ao período da Idade 
do Ferro, rexistrada tamén en sitios portugueses (Tereso et al. 2016) cun número de 
restos pouco significativa dentro dos conxuntos estudados na Idade do Bronce. 

Os grandes fragmentos de barro/cerámica determinados nos niveis superiores de 
colmatación do foso, amosaron ter relación cos cereais. Estes fragmentos acadan, polo 
xeral, forma circular con paredes rectas de superficie irregular. Outros fragmentos 
teñen unha superficie plana. Incluso, nun dos casos ten adherido un clasto de xisto de 
módulo mediano que podería corresponder con parte dun fondo asentado sobre o 
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chan. As superficies exteriores indican unha exposición ao lume. O método de 
construción mediante grandes churros sometidos apertando o barro entre as mans ten 
grandes similitudes cos observados na tipoloxía fornos Castromao (Rey Castiñeira et 
al. 2013), atopándose no mesmo grupo estratigráfico anacos de grella perforada 
(Nodar Nodar e Vidal Caeiro 2016). Non obstante, non debera obviarse a 
interpretación de contedores de almacenaxe proposta para materiais similares en 
Castrovite (González Ruibal e Carballo Arceo 2001), posteriormente reinterpretados 
como fornos Castromao (Rey Castiñeira et al. 2011). O emprego de barro como 
materia prima para a construción de estruturas está amplamente testemuñado, e 
tamén a súa vinculación como contedores de produtos agrarios (p.ex. Tereso et al. 
2013b). 

Os restos integrados na cerámica como desgraxantes compóñense das inflorescencias, 
talos e algún gran de Triticeae. Este conxunto defínese como un subproduto da malla 
dentro da cadea operativa dos cereais, unha vez son pisados, e separado o gran das 
cubertas mediante o aventado ou peneirado (Hillman 1981; Stevens 2003). Este feito 
é de grande interese, pois atopámonos perante a un conxunto que non adoitan 
aparecer nos sitios arqueolóxicos. Sinais de pegadas de cubertas de Triticeae aparecen 
tamén nos fornos de Castrovite (Rey Castiñeira et al. 2011). Neste caso a especie 
encontrada foi unha semente de Hordeum vulgare. 

Os fragmentos de abelá da MO-54 non semellan ter sido aproveitados para o 
consumo humano. Dadas as trazas tafonómicas podería tratarse dunha inclusión non 
intencional. O consumo de sementes por pequenos roedores tamén se localiza en 
niveis da intervención contigua de A Pataqueira, onde se testemuñou sobre catro 
sementes de cerdeira –Prunus avium– cunha datación da Baixa Idade Media (Teira 
Brión 2013). Estes restos poderían entenderse coma unha inclusión dentro do 
conxunto carpolóxico polo aporte de animais. Por outro lado, aínda está pendente o 
encadramento cronolóxico desta estrutura, podendo pertencer a un período diferente 
á das estruturas vinculadas datadas no X-IX a.n.e.  

Resulta significativo a conservación de sementes de especies ruderais sen carbonizar 
nas mostras. Esta traza tafonómica indica certa cautela ao interpretar os carporrestos 
como antigos. Non obstante a súa conservación desecadas podería ser factible. As altas 
concentracións de especies de medios antropizados rexistradas nas análises polínicas 
(Currás Domínguez 2015), está a indicar un intenso uso agropecuario deste espazo 
nos momentos precedentes á colmatación do foso. 
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Os achados dos conxuntos carpolóxicos aparecen en dous contextos diferenciados: n 
fosas de funcionalidade indeterminada – interpretadas como silos segundo a dirección 
arqueolóxica – e unha gabia. O conxunto recuperado da gabia coincide coas 
estruturas en fosa, e garda coherencia coas actividades desempeñadas na área no 
momento de construción e colmatación do foso. A interpretación das estruturas en 
fosa permanece aínda opaco, mais convén sinalar as similitudes nas atopadas na 
Fontela co sitio de Ventosiños (Piay Augusto et al. 2015), tanto a nivel estrutural, 
organizativo como cronolóxico. 

Por outro lado, os resultados das análises isotópicas amosan valores que sinalan unha 
que os cultivos estiveron expostos a uns niveis de humidade suficientes para o seu 
desenvolvemento sen a necesidade de irrigación (Mora-González et al. 2019).  

 Conclusións 

O conxunto estudado en A Fontela presenta unha importancia significativa do cultivo 
de cereais, vinculados a estruturas escavadas no substrato. Sinalar a presenza de millo 
miúdo que, conxuntamente a outros achados no norte de Portugal, reforzan a idea 
dun cultivo anterior á Idade do Ferro. Tamén é relevante, malia estarmos ante un 
único resto, a identificación dunha base de gluma de Triticum spelta.  A biografía deste 
cultivo, se ben nos últimos tempos está a asentarse a súa importancia no noroeste, está 
aínda falta de investigación. O achado de A Fontela, viría a sinalar unha adopción 
máis ceda do observado nas últimas actualizacións das investigacións (Peña-Chocarro 
et al. 2019; Seabra et al. 2018). Ademais, retrata outros pasos da cadea operativa 
como o uso de subprodutos dos cereais, a miúdo menos presentes nos rexistros dos 
xacementos. 

Os valores isotópicos determinados en Triticum aestivum/durum e Triticum dicoccum 
poderían significar unha agricultura de secaño para o cultivo dos trigos do sitio. Este 
dato significa unha contribución destacable dun mellor coñecemento das prácticas 
agrarias.  
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 Apartado gráfico 

 
Figura 5 Esquerda: espículas de Triticum dicoccum –MO-019. Dereita: semente de Panicum 
miliaceum. 

 

 
Figura 6 Fragmento de contedor cerámico C.458 onde se aprecian as pegadas de cubertas de 
cereal sobre o barro –fotografías superiores– e base de gluma de Triticum spelta incluída como 
desgraxante –fotografías  inferiores. 
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 Ventosiños 

Sitio arqueolóxico 

Nome 

Construción anular en Ventosiños  

Código administrativo 

GA27028201 

Cronoloxía 

XI-IX a.n.e. 

Localización 

Coeses, Lugo 

ETRS89 

Lon: : -7,536075 

Lat: 42,955968 
 

Procedencia das mostras 

Intervención arqueolóxica 

Excavación Arqueológica en Ventosiños P.P.K.K. 102+500-102+600 

Referencia administrativa 

 

Período 

2011-2013 

Dirección Arqueolóxica 

Diego Piay Augusto 

Entidade 

Arqueoloxía do Noroeste s.l.n. 
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Descrición 

O descubrimento do sitio de Ventosiños tivo lugar como consecuencia das obras de construción 
da Autoestrada A-54 Lugo-Santiago no tramo do enlace de Vilamoure-Nadela Sur e a 
Conexión con Lugo. Ao igual que A Fontela, volvemos estar perante unha intervención 
arqueolóxica levada a cabo no marco de obras públicas. A área de escavación ocupou unha 
extensión de 8.965 m2 (Piay Augusto et al. 2015). As estruturas que conforman o sitio esténdense 
sobre unha plataforma de 480 metros de altitude preto do catalogado Castro de Ventosiños.   
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 Contexto arqueolóxico 

Un foso, ou construción anular, é a  estrutura máis conspicua entorno á que semella 
organizarse a área meridional do xacemento de Ventosiños (Piay Augusto et al. 2015). 
O seu diámetro acada 60 metros ao exterior e 40 m. ao interior (Piay Augusto et al. 
2015). Presenta unha masa sedimentaria de 10 m. de ancho delimitada interiormente 
cun muro dunha fiada cara vista conformada con cantos de cuarcita, e externamente 
un anel lítico soportaría a tumulación entre ambas estruturas (Piay Augusto et al. 
2015). Baixo da masa sedimentaria atopáronse dúas estruturas de combustión que 
poderían significarse como ritos fundacionais ou responder a unha fase máis antiga 
(Piay Augusto et al. 2015). A tumulación está rodeada dun foso de 5 metros de ancho 
por 2,1 metros de profundidade de sección en V no que se determinaron colmatacións 
diverxentes nas dúas sondaxes practicadas, nunha delas unha amortización antrópica 
e noutra sen evidencias de intervención humana (Cano Pan et al. 2015; Piay Augusto 
et al. 2015). No interior do foso documentáronse unha gabia e fosas, fosas que nalgúns 
casos contiñan recipientes cerámicos nun alto grado de reconstrución cuxos 
sedimentos contidos deron resultados altos en fosfatos (Cano Pan et al. 2015; Tallón 
Armada et al. 2015). 

Na área setentrional defínense dous espazos: unha cerca e unha área aberta. A cerca, 
ou enclos, concéntrico ao foso, presenta unha tendencia semicircular  que se estende 
cara o foso, xunto con outra gabia delimitan unha área de 67x24 metros (1.400m2) 
onde se localizan a maior parte da estruturas (Cano Pan et al. 2015; Piay Augusto et 
al. 2015): un total de 32 fosas antrópicas, 13 buratos de poste, gabias, e botados de 
sedimento (Piay Augusto et al. 2015). Na área aberta ao norte do enclos a intensidade 
de estruturas documentadas e materiais redúcese, mais destacando a presenza de 
varias estruturas de combustión, gabias e botados de sedimento (Piay Augusto et al. 
2015). 

Entre os materiais exhumados, nun total de 1.946 rexistros, a concentración máis 
importante localízase en torno á construción circular e o enclos (Piay Augusto et al. 
2015). A cerámica é o conxunto máis abundante, gardando unha grande variedade 
de formas co predominio de perfiles pouco complexos de modelado manual e 
maiormente levantadas a torno baixo de xiro lento, tratamentos diversos e acabados 
polo xeral bastante coidados, maioría de formas lisas e nalgunhas vasillas técnicas 
decorativas impresas –bandas, metopas ou triángulos– (Cano Pan et al. 2015; Tallón 
Armada et al. 2015) Entre os demais materiais, nos artefactos líticos destacan os líticos, 
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maiormente perforados, a presenza de dúas doas de pasta vítrea, un colgante de vidro, 
así como anacos de fíbulas de (Cano Pan et al. 2015; Tallón Armada et al. 2015). 

 

Figura 7 Plano das estruturas exhumadas (Piay Augusto et al. 2015). 

As datacións radiocarbónicas e os materiais recuperados semellan establecer unha 
relación cronolóxica entre a construción anular e as estruturas do enclos (Cano Pan et 
al. 2015; Tallón Armada et al. 2015). A datación da construción anular –Beta-334896: 
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2790±30– deu un intervalo 1011-889/881-846 cal BC, coincidente co dunha das 
fosas interiores –F.I.VII– cuxo rango –93,6% de probabilidade– sitúase entre 1058-
906 cal BC –Beta-334897: 2830±30– (Cano Pan et al. 2015; Tallón Armada et al. 
2015). As fosas exteriores datadas, entre o enclos e a construción anular apuntan á 
ocupación deste espazo durante un mesmo marco cronocultural (Cano Pan et al. 
2015; Tallón Armada et al. 2015). A F.E.I foi datada en 997-839 cal BC –Beta-
334899: 2770±30–, mentres que as análises radiocarbónicas sobre material da fosa 
F.E.II deu un rango calibrado de 910-809 cal BC –Beta-334898: 2710±30– (Cano 
Pan et al. 2015; Tallón Armada et al. 2015). 

 
Figura 8 Datacións radiocarbónicas de Ventosiños. 

 Materiais e método 

O protocolo de recollida mostraxe foi realizado seguindo os criterios da equipa de 
campo da intervención arqueolóxica. As mostras gardáronse provisionalmente en 
bolsas de PVC, e mostras foron entregadas ao Servizo de Arqueobotánica da 
Facultade de Xeografía e Historia. A flotación dos restos foi levada a cabo por persoal 
do InBIO-Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Laboratório 
Associado en Oporto. Os carporrestos foron recuperados mediante unha máquina de 
flotación e cribos de diversas luz de malla: 2, e 0,5 milímetros. A escolla das sementes 
realizouse no laboratorio do GEPN-AAT. Unha vez separadas as sementes 
observáronse cunha lupa triocular estereoscópica. As características tafonómicas 
foron tamén rexistradas. 

O total de mostras do sitio é de 69, as cales proceden de diversas estruturas do interior 
e exterior do foso e do enclos. O volume de sedimento flotado foi de 75,1 litros de 40 
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mostras de sedimento. Só 10 mostras das mostras –flotadas– deron resultado positivos 
en restos carpolóxicos –n=9– ou esclerocios fúnxicos –n=3.  

Mostra Litros Restos Densidade Esclerocios 
NR.006 2 3 1,50 3 
NR.027 1,5 2 1,33  
NR.069  5   
NR.090  1   
NR.093 2,5 11 4,40  
NR.107 0,05 6 120,00  
NR.116 2 2 1,00 300 
NR.118 0,5 3 6,00  
NR.122 1,5 0 0,00 3 
NR.209 0,25 2 8,00  

total 8,55 35 4,09 306 
Táboa 3 Litros e restos das mostras con resultados positivos. 

Varias das Unidades estratigráfica con contidos positivos proceden da Construción 
Anular –C.A.–, por exemplo 2 estruturas de combustión –E.C.E.I e E.C.E.III–. Das 
4 fosas analizadas, dúas delas localízanse no interior da construción anular. A F.I.I 
contén un recipiente cerámico in situ. AF.I.VII presenta un nivel de lousas de xisto 
dispostas intencionalmente e diversos materiais cerámicos e líticos. Nas fosas do 
interior detéctase un una diferente estratificación do contido de fósforo que pode ser 
resultado un manexo antrópico, non incompatible con actividades funerarias, pero 
tamén podería deberse a unha migración vertical do elemento por procesos 
diaxenéticos, así coma outras fontes de porte de fósforo a considerar (Tallón Armada 
et al. 2015). As dúas fosas exteriores á construción anular –F.E.I e F.E.XVI– 
presentan niveis superiores de colmatación de entullos, sinalando un proceso de orixe 
antrópica. Tamén se recuperaron restos nun botado de sedimento de colmatación 
antrópica dunha fosa –ECH.XI. As estruturas referidas son coherentes co Bronce 
Final e dentro do intervalo dos séculos XI-IX a.n.e. manexado para o xacemento. 

 Resultados 

Recuperáronse un total de 341 restos: 35 sementes ou partes de froitos e 306 
esclerocios fúnxicos. Os carporrestos aparecen preferentemente en niveis de 
colmatación de estruturas antrópicas –fosas– sendo máis escasos nas estruturas de 
combustión e nos botados de sedimento. Entre as especies de plantas destacan a 
presenza de cereais, particularmente de trigos espidos –Triticum dicoccum– en 5 das 9 
mostras, o que representa máis do 50% das sementes recuperadas –n=22. O trigo 
espido –Triticum aestivum/durum– aparece soamente na F.E.I. Determináronse 2 
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sementes de Setaria italica, unha delas aínda en proceso de desenvolvemento, no 
sedimento inferior de enchemento dunha das fosas pechada por depósitos 
estruturados de pedras. A varios restos só se lles puido atribuír a pertenza á familia 
Poaceae –n=4. Nalgúns casos, dado o estado de conservación deficiente e ante a 
dificultade de identificación, clasificáronse como Indeterminados –n=5. Respecto das 
especies silvestres recuperouse unha cúpula de landra –Quercus sp. 

Os esclerocios fúnxicos aparecen en tres mostras –F.I.I, F.E.XVI e en E.C.E.III–, 
mais só nunha delas acada un volume de restos significativo, a UE295, na que se 
recuperaron 300 individuos.  

Tipo de estrutura Fosa 
Estrutura F.I.I F.I.VII F.E.I F.E.II F.E.XVI 
Unidade 
Estratigráfica 54 91 199 208 295 301 
Mostra 6 27 93 107 116 118 
Taxa in fr in fr in fr in fr in fr in fr 
Quercus sp (cúpula)             
Triticum 
aestivum/durum     1        
Triticum dicoccum 1  1  7 1 2 4   1  
Setaria italica           2  
Poaceae   1  1    2    
Indeterminado 2    1        
Total 3 0 2 0 10 1 2 4 2 0 3 0 
Táboa 4 Reconto de restos nas estruturas tipo fosa. 

Tipo de estrutura C. Anular Estrutura de 
combustión 

Botado 

Estrutura C.A. E.C.E.I E.C.E.III  ECH.XI 
Unidade 
Estratigráfica 138 93 308 458 
Mostra 69 90 122 209 
Taxa in fr in fr in fr in fr 
Quercus sp (cúpula)   1      
Triticum 
aestivum/durum         
Triticum dicoccum 5        
Setaria italica         
Poaceae         
Indeterminado       2  
Total 5 0 1 0 0 0 2 0 
Táboa 5 Reconto de restos na construción anular, estruturas de combustión e botados. 
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 Tafonomía 

A totalidade dos restos carpolóxicos preserváronse por carbonización. O tipo de 
preservación non se determinou nos esclerocios ante a dificultade de discernir se se 
presentan carbonizados ou desecados (Alonso e López 2005). Determináronse 
atributos tafonómicos como a presenza de fragmentación, degradación externa e 
interna das superficies e foron clasificados en función de criterios descritivos de acordo 
co seu estado de preservación (Antolín e Buxó 2011). Non obstante, a escaseza de 
restos carpolóxicos –<50– fai que na análise individualizada ou por contextos estes 
resultados sexan pouco representativos. Por ese motivo, preséntanse en conxunto. Do 
total dos restos –n=35–, a maioría son individuos –n=30– e só 5 un fragmentos, 
significando un baixo índice de fragmentación. En canto á preservación da superficie 
externa esta preséntase semi-intacta nun 24,14%, semi-rodada nun 44,83% e rodada 
nun 31,03%. Esta característica podería determinar certo transporte dos restos ata a 
súa disposición nas unidades estratigráficas ou a súa alteración posterior. 

 
Figura 9 Conservación externa 

 Discusión 

Ventosiños non acada grandes concentracións de restos, malia iso os taxons 
determinados aparecen ben representadas noutros sitios do ámbito do noroeste (cf 
Tereso et al. 2016). Os trigos espidos son maioritarios no conxunto, particularmente 
Triticum dicoccum. Esta especie está moi presente nos rexistros da en comparación con 
outras especies de trigo vestido máis escasas –Triticum monococcum, Triticum spelta– neste 
período. Tamén se testemuñan trigos espidos sen poder diferenciar a nivel de especie 
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–Triticum aestivum/durum. Esta identificación é corrente nos conxuntos da Idade do 
Bronce, pois é exiguo o número de espículas de trigos espidos conservadas en sitios 
anteriores á Idade do Ferro. 

Dende a perspectiva de contextualizar cronoloxicamente os cultivos, quizais o maior 
interese de Ventosiños está na presenza das dúas sementes de paínzo –Setaria italica–, 
ata o momento no contexto máis antigo do noroeste. Ambas sementes proceden dos 
niveis inferiores dunha fosa antrópica, cun niveis de selado intencionais de pedra 
cunha disposición estruturada e, posiblemente, cunha significación social que pode 
observarse, noutras estruturas escavadas durante a Idade do Bronce. O contexto 
semella non ter sufrido alteracións posdeposicionais e resulta coherente coa 
materialidade do sitio arqueolóxico.  

Os exemplos que se teñen producido sobre as cronoloxías máis temperás na 
introdución de especies, coma no caso do millo miúdo, deberan significar un mimo 
coidado na asunción desta cronoloxía. A datación directa de sementes de Panicum 
miliaceum revelou unha grande inconsistencia entre as datas propostas para a 
introdución deste cultivo en Europa en torno ao VI-V milenio a.n.e. e a datación 
obtida sobre as sementes, cuxos resultados sitúan ese momento no II milenio BC 
(Motuzaite-Matuzeviciute et al. 2013). Non obstante, a cronoloxía proposta para o 
contexto é coherente dentro do escenario xeral da Península Ibérica. Esta especie 
aparece no II milenio a.n.e. na Cova de Punta Farisa e Masada de Ratón en Huesca 
(Alonso Martínez 2000) e na Cultura do Argar (Buxó e Piqué 2008). Por outro lado, 
os novos datos sobre a Setaria italica no noroeste que poden observarse en varios casos 
de estudo deste Anexo – Punta do Muíño do Vento, Castrolandín, Nabás– bosquexan 
un contexto xeral sólido ao longo de todo o I milenio a.n.e para a presenza de Setaria 
italica no noroeste. 

A dispoñibilidade de paínzo e millo miúdo sería, a raíz dos xacementos de A Fontela 
e Ventosiños e outros asentamentos do noroeste (cf Tereso et al. 2016) patente cando 
menos durante o Bronce Final, se ben a incidencia deste cultivo nas prácticas agrarias 
semella de menor incidencia do paínzo respecto do millo miúdo. A ubicuidade e 
cantidades son moi inferiores ás observadas en comparación con Panicum miliaceum, co 
que comparte ciclo biolóxico e posiblemente parte dos seus aproveitamentos.  

As cúpulas e os pericarpos de landras –Quercus sp.– non adoitan aparecer moi acotío 
nos sitios arqueolóxicos. Na Idade do Bronce e na transición á Idade do Ferro 
determínanse en Monte das Cabanas (Martín-Seijo et al. 2017a), e en Sola, Santinha 
e São Julião (Tereso et al. 2016), sendo escasos cuantitativamente. O contexto da 
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cúpula de landra procede dunha estrutura de combustión alleo á estruturas de 
almacenaxe polo que unha posible explicación podería relacionarse cun subproduto 
da cadea operativa de procesado deste alimento. O secado pode ser un dos motivos 
para os cal as cúpulas e pericarpos apenas se constatan en contextos de almacenaxe, 
ao retirarse para evitar a posible proliferación de insectos. Neste suposto, os cotiledóns 
curados e limpos das landras podería supor unha vantaxes para a súa conservación, 
sendo as cúpulas e pericarpos das diferentes especies de Quercus spp. subprodutos deste 
proceso. 

A nivel contextual, as estruturas de combustión e os botados de xabre, se ben conteñen 
algún resto, son ámbitos onde a riqueza de evidencias é menor. A maior diversidade 
de especies concéntrase nas fosas estudadas, tanto no interior como no exterior da 
construción anular. Estes restos non se poden vincular claramente a unha actividade 
de almacenaxe ou procesado de cultivos. Unha das hipóteses contempladas é 
asimilación a depósitos xerados de maneira estrutural para albergar enterramentos, 
se ben as análises de fosfatos realizadas non exclúen outras explicacións para a maior 
concentración deste elemento nas fosas (Tallón Armada et al. 2015). É plausible unha 
asimilación dos procesos de deposición entre as fosas de Ventosiños e as de A Fontela, 
en ambos casos a estruturación dos depósitos garda semellanzas. Por outro lado, a 
unidade estratigráfica UE295, cunha importante concentración de esclerocios 
fúnxicos, é o depósito superior na estrutura negativa e en contacto con sedimento 
orgánico, polo que podería deberse ao crecemento vexetativo de raíces e a unha 
formación posterior á colmatación da fosa, ao non determinar estes restos noutros 
estratos. Os esclerocios apenas se testemuñan nos niveis inferiores e máis inorgánicos 
do enchemento das fosas. 

 Conclusións 

O xacemento de Ventosiños, ao igual que A Fontela, constitúe un interesante de 
espazo de agregación social, onde se recollen especies cultivadas en contextos como 
fosas e outras estruturas antrópicas malia non formar parte de espazos domésticos aos 
que poder vincularse de maneira nítida.  

A pesar do parco conxunto carpolóxico, resulta de interese observar como o escenario 
que bosquexa este xacemento debuxa asenta o uso das especies de millos –Panicum e 
Setaria– nos inicios do I milenio a.n.e., e de cereais como os trigos vestidos –Triticum 
dicoccum.  
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 Apartado gráfico 

 

Figura 10 Semente de Setaria italica. 

 

Figura 11 Semente de Triticum dicoccum. 
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 Castro de Punta do Muíño do Vento 

Sitio arqueolóxico 

Nome 

Punta do Muíño do Vento  

Código administrativo 

GA36057153 

Cronoloxía 

VIII a.n.e.–I/II d.n.e. 

Localización 

Alcabre, Vigo –Pontevedra– 

ETRS89 

Lon: : -8,769979 

Lat: 42,224354 
 

Procedencia das mostras 

Intervención arqueolóxica 

Escavación arqueolóxica no castro do Museo do Mar de Galicia. Alcabre. 

Referencia administrativa 

CJ 102A 2002/166-0 

Período 

2002-2003 

Dirección Arqueolóxica 

Ángel Acuña Piñeiro  

Entidade 

Adro Arqueolóxica. 
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Descrición 

O castro ocupa un esporón marítimo na ría de Vigo. Foi atopado con motivo das obras de 
construción do Museo do Mar de Vigo. En consecuencia efectuáronse varias intervencións 
arqueolóxicas entre os anos 2001 a 2003. No ano 2001 Vicente Caramés Moreira realizou 
varias sondaxes que exhumaron estruturas de Época Romana. Entre os anos 2002-03 Ángel 
Acuña dirixiría a escavación en área dun sector do castro, actualmente musealizado dentro das 
dependencias do Museo. 
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 Contexto arqueolóxico 

Os vestixios de cronoloxía máis antiga no xacemento corresponden a zonas 
habitacionais de queimado e acondicionamento do substrato areoso, onde se 
recuperou un acubillo de seis machados datados nos séculos VIII-VII a.n.e. (Acuña 
Piñeiro 2006). Son machados de talón de dous aneis que aínda conservan, os máis 
deles, o cono de fundición (Suárez Otero 2004). Outros materiais metálicos deste 
período son os colgantes fusiformes e atrompetados, e as fíbulas Golfo de Léon (Rey 
Castiñeira et al. 2007). As formas cerámicas corroboran unha ocupación significativa 
durante esta fase do Ferro I, sendo abondosos os morfotipos propios da tradición 
oleira Rías Baixas, como son as vasillas e fondos Neixón Pequeno (Rey Castiñeira et 
al. 2007). 

Dos séculos VI-V a.n.e. interprétanse dúas estruturas circulares cun groso chan de 
arxila endurecida e buratos de poste que soportarían unha cuberta vexetal (Acuña 
Piñeiro 2006). Desta mesma época semella ser o santuario betílico exhumado, 
conformado por unha estrutura de cipos de pedra fincados (González Ruibal 2006). 
Un muro baixo e cuadrangular de pedra, delimita tres pedras troncocónicas que aínda 
permanecen na súa localización orixinal, e unha cuarta en deposición secundaria 
(Abad Vidal 2016). O altar betílico estaría vinculado á materialización de escenarios 
interculturais entre o noroeste e o mediterráneo a raíz dos contactos comerciais coa 
área do Mediterráneo. Entre os materiais ibero-púnicos encontrados dos momentos 
iniciais da produción entre finais do século VI a.n.e. e mediados do IV a.n.e. 
predominan as ánforas a Mañá-Pascual A4 (González Ruibal 2006).  

O asentamento semella petrificarse entre os séculos IV-III a.n.e., materializado nunha 
serie de construcións circulares que conteñen fogares de arxila no interior (Acuña 
Piñeiro 2006). Grande parte dos materiais estudados do castro pertencen a este 
momento, como as morfoloxías cerámicas amplamente estendidas nas Rías Baixas 
durante o Ferro II como as vasillas Cíes e as xerras Toralla (Rey Castiñeira et al. 
2007). Durante os séculos I-II d.n.e. a área de escavación amortizarase con outra 
dedicación funcional e establecerase un vertedoiro e un concheiro (Acuña Piñeiro 
2006), onde se acharon diversos tipos anfóricos como Haltern 70 e terra sigillata itálica 
(González Ruibal 2006) e ánforas neopúnicas: Mañá C (González Ruibal 2006). Entre 
a ictiofauna recuperada no concheiro destacan as especies carnívoras demersais de 
hábitos migratorios, de fondos areosos con pedregullo (González Gómez De Agüero 
2013). Estas especies puideron pescarse con anzois, e a sardiña, especie peláxica, que 
puido capturarse empregando redes dende a costa (González Gómez De Agüero 
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2013). A maior parte das especies identificadas son migratorias, polo que a 
estacionalidade é un factor importante dentro desta actividade destinada ao 
autoconsumo (González Gómez De Agüero 2013). 

Máis serodiamente, xa durante o período romano –séculos II a V d.n.e.– o lugar 
empregarase como lugar de enterramento (Acuña Piñeiro 2006; López Costas 2012). 

 Material e métodos 

As mostras foron recollidas durante a escavación en área de 2002/03 polo equipo de 
arqueólogos da intervención. Estudáronse 35 mostras. Deste total, 29 corresponden a 
mostras puntuais de recollida manual onde as sementes  xa se encontraban separadas. 
Nalgúns casos as mostra compóñense de concentracións de sementes encontradas 
durante a escavación. En 4 realizouse unha recollida puntual ampla en 
concentracións de sementes dentro dun sedimento limoso-arxiloso. Ademais, en 1 das 
mostras recolleuse unha cantidade de sedimento suficiente. 

Para a recuperación das mostras puntuais MO-28, 29, 30, 33 e 34 optouse polo 
cribado en húmido, debido á grande adherencia aos restos pola súa matriz arxilosa. 
No cribado empregouse unha criba cunha luz de malla de 1 mm. Os restos foron 
recuperados do residuo do interior da malla.  

A MO-35 presenta a maior cantidade de material e sedimento recuperado. Parte da 
mostra foi cribada polo persoal do Museo do Mar. O resultado deste proceso non 
forma parte deste traballo ao contar con sedimento suficiente. Para este estudo 
traballouse con sedimento aínda sen procesar, co gallo de solucionar o nesgo 
taxonómico que pode significar os uso de luces de malla excesivamente grandes nas 
mostras puntuais procesadas por cribado, e a recollida manual como acontece nas 
outras mostras do xacemento. En total flotáronse 36 litros de sedimento da MO-35. 
Empregáronse cribos de luces de malla de 2, 1 e 0,5 mm. Dada a grande cantidade 
de restos recuperados realizouse unha división de 1/16 partes mediante dous divisores 
de mostras –riffle box– con espazo para fraccións máximas de 25 e 7 mm de tamaño 
respectivamente. A submostra foi contabilizada e o resultado foi extrapolado para 
obter os totais. 

A contabilización de restos sigue as directrices establecidas no capítulo de 
metodoloxía. No reconto das leguminosas e froitos con cotiledóns o reconto formúlase 
por individuos e fragmentos, contemplando a fórmula 2n cotiledóns=1 individuo. Os 
restos agregados exprésanse facendo referencia ao volume. A totalidade do conxunto 
analizado preservouse por carbonización. 
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Mostra Bolsa Litros Recollida Procesado 
MO-01 1716  

Manual Non 
procesadas 

MO-02 1840  
MO-03 1839  
MO-04 1753  
MO-05 1738  
MO-06 1740  
MO-07 1748  
MO-08 1817  
MO-09 1546b  
MO-10 1584  
MO-11 2301b  
MO-12 1841b  
MO-13 1645b  
MO-14 99b  
MO-15 1066  
MO-16 1169  
MO-17 1729  
MO-18 1640  
MO-19 1532  
MO-20 1111b  
MO-21 1538  
MO-22 1188b  
MO-23 1728  
MO-24 1831  
MO-25 1804  
MO-26 1463  
MO-27 1784  
MO-28 1802 1 Manual c/ 

sedimento Cribado MO-29 1802b 1 
MO-30 1802b2 1 
MO-31 1485  Manual Non 

procesadas MO-32 1831  
MO-33 1857 1 Manual c/ 

sedimento Cribado MO-34 1648 1 
MO-35 1835 36 Sedimento Flotación 

Táboa 6 Mostras estudadas. 
Desafortunadamente, non dispoñemos de información de contexto das mostras. As 
únicas indicacións parten de comentarios persoais da equipa arqueolóxica. En 
consecuencia carecemos dun contexto microespacial fiable e ben caracterizado, polo 
que os resultados referenciaranse tomando cada mostra como a unidade mínima de 
análise e o castro como contexto global.  Segundo estes comentarios varias das mostras 
de sementes –entre elas a MO-35– proceden de fosas ou silos emprazados nunha 
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posición estratigraficamente inferior ás construcións e ao templo de betilos da 
Segunda Idade do Ferro.  

Coa finalidade de fixar cronoloxicamente a mostra cun maior número de restos e 
procesada cunha metodoloxía máis axeitada enviouse unha datación radiocarbónica 
realizada sobre unha semente de Hordeum vulgare da MO-35 vinculada a unha posible 
área de almacenaxe. O resultado da medición –D-AMS 015232: 2539±27– sitúa a 
mostra no intervalo 798-742/687-664/645-550 cal BC –95,4% de probabilidade a 2 
sigma.  

 Resultados 

En total identificáronse 200.835 restos de sementes, froitos e outras partes de plantas. 
Na súa maioría proceden da MO-35, onde se contabilizan 193.320 restos. As especies 
cultivadas e/ou colleitadas para o consumo humano son as máis reflectidas no 
conxunto, particularmente os cereais. A cebada vestida é o taxon máis frecuente. A 
carbonización das sementes permitiu a conservación das bases de lemma, 
observándose morfoloxías de estribo propias de Hordeum vulgare var. tetrastichum, cebada 
de catro filas opostas de espículas fértiles (Van Zeist 1968; Buxó 1997; Jacomet 2006). 
En total 113.935 restos corresponden á variedade de 4 carreiras, das que se 
identificaron 417 bases de lemma en dúas das mostras –MO-24 e MO-35. Outros 
restos foron determinados como Hordeum vulgare –642 fragmentos e cariópsides 
completas e 128 espículas.  

Identificáronse tres taxons de trigo. O Triticum aestivum/durum –n=4.894–, sementes de 
Triticum dicoccum –n=86–, e Triticum globiforme –n=288. O Triticum globiforme 
abrangue os criterios morfolóxicos definidos por Jacomet (2006), podendo tratarse de 
especies de trigo de gran espido. 

As cariópsides cunha mala conservación ou os fragmentos miúdos de cariópsides de 
trigo e cebada clasificáronse como Hordeum/Triticum –n=3– ou a nivel de tribo –
Triticeae, n=45.484. 

As plantas da subfamilia Panicoideae acadan concentracións significativas. Panicum 
miliaceum é o segundo taxon no xacemento por cantidade de restos –n=12.010– e 
Setaria italica acada cifras significativas –n=2.560. En liñas xerais as cariópsides de 
ambas especies non presentan un bo estado de conservación, presentando perdas 
significativas da súa masa, o que deriva nunha frecuente determinación de grans de 
Panicum/Setaria –n=6.554– ou a nivel de subfamilia –n=9.136. 
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Táboa 7 Mostras puntuais. De MO-01 a MO-10. 
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Táboa 8 Mostras puntuais. De MO-11 a MO-20. 
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Táboa 9 Mostras puntuais. De MO-21 a MO-27 e de MO-31 a MO-32. 
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Táboa 10 Mostras tratadas por cribado e mediante flotación. 
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As leguminosas son o outro grupo de cultivos presente nas mostras estudadas. 
Maniféstase unha grande ubicuidade de Vicia faba, ademais de proporcionar cun 
número significativo de restos –n=3.779– sobre individuos –n=531– nas mostras 
debido á grande fragmentación detectada. Identifícase a acción entomofauna en 135 
restos de fabas o que supón o 3,57% do total. A entomofauna maniféstase ben polo 
espazo deixado pola larva da especie Bruchus cf pisorum L. (comentario persoal do Dr. 
David Smith da University of Birmingham) dentro do propio opérculo, as máis das 
veces, ou ben na preservación de gurgullos no interior dos opérculos que forman no 
interior dos cotiledóns. 

 
Figura 12 Gurgullo –Bruchus cf pisorum L.– conservado no interior dunha semente carbonizada 
de Vicia faba da MO-33. 

Os chícharos son outra especie de leguminosas cultivada. Pisum sativum acada un total 
de 206 restos. Ademais, de fabas e chícharos recuperáronse restos de Fabaceae 
cultivadas –n=224– que probablemente proceden da fragmentación de legumes das 
que non é posible precisar a especie debido ao seu estado. 

Outras especies aproveitadas como recurso polas comunidades do castro son as 
landras de Quercus sp –n=118. As landras aparecen exclusivamente en mostras 
puntuais recollidas a man, estando ausentes das mostras procesadas por cribado ou 
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flotado. Tampouco se recollen en mostras que proceden, hipoteticamente, de 
contextos de almacenaxe. 

Finalmente outros taxons determinados son sementes de Polygonaceae –n=16–, 
posiblemente dunha especie adventicia, e indeterminados cun total de 54 restos. 

 Discusión 

O xacemento de Punta do Muíño do Vento apórtanos algunha reflexión a nivel 
metodolóxico, así como pautas para un mellor coñecemento e certas especies 
cultivadas no Ferro I, se ben, como xa se subliñou con anterioridade, a ausencia de 
contextos é unha eiva significativa a nivel interpretativo. A diversidade metodolóxica, 
tanto na empregada na recollida como no procesado aportou resultados diferentes. 
Como se vén destacando nas publicacións de arqueobotánica, a recollida manual e 
puntual de restos durante o proceso de escavación comporta a sobrerrepresentación 
daqueles restos de maior tamaño. Por unha parte por seren máis doados de localizar 
no proceso de escavación. Por outra parte por responder a unha tradición consolidada 
de entender estes restos carbonizados de maior tamaño, como materiais susceptibles 
de datarse radiocarbonicamente. Un exemplo é a representatividade de Quercus sp e 
Vicia faba que supoñen, respectivamente, o 1,88% e o 0,06% do total dos restos. O 
100% do restos de landras aparecen en mostras puntuais recollidas a man. Para as 
fabas podemos avaliar a representatividade en función da metodoloxía e procesado. 
Así, Vicia faba supón o 51,56% –512 de 993 restos– dentro das 29 mostras puntuais, o 
51,17% das 5 mostras puntuais procesadas mediante cribado en auga –3.271 de 6.392 
restos–, e soamente o 0,0005% da mostra procesada mediante flotación –96 de 
193.320 restos.  

A carencia de información de contexto, xa expresada na introdución do sitio 
arqueolóxico, impide unha valoración microespacial dos conxuntos. Non obstante 
certos indicios materiais e os comentarios persoais de persoal da escavación indican a 
posible existencia de estruturas de almacenaxe baixo dos estratos correspondentes ás 
construcións en pedra. Ademais, a análise tafonómica dos restos de paredes de arxila 
con pegadas e a análise dendrolóxica dos carbóns dalgúns contextos sinala a posible 
presenza de estruturas dunha trama de pólas e revoco de arxila (Rey Castiñeira et al. 
2009; Martín Seijo 2013). Este tipo de estruturas son evidencias materiais aparecidas 
noutros castros con estruturas ou asociados a contextos de almacenaxe, como os 
sinalados, como son Castrovite (Martín Seijo e Carballo Arceo 2010; Rey Castiñeira 
et al. 2011) e As Laias (Carrión Marco 2003; Tereso et al. 2013b). 
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O conxunto carpolóxico contén grande similitudes con outros exemplos publicados 
de castros do noroeste peninsular (Dopazo Martínez et al. 1996; Teira Brión 2010a; 
Tereso 2012). A preeminencia de cereais trigos, cebadas –neste caso Hordeum vulgare 
var. tetrastichum– e millos, ademais leguminosas como fabas e chícharos e a colleita de 
landras. Así e todo, certas características fan de Punta do Muíño do Vento un 
xacemento interesante para abordar o estudo de varias das especies identificadas. 

O taxon predominante é o Hordeum vulgare var. tetrastichum, do cal documéntanse 
sementes completas coas bases de lemma e, incluso, as espículas. O conxunto indica 
que as cubertas da cebada non se retiraron antes da súa carbonización. No caso dos 
trigos non se distinguiron espículas ou outras partes das cubertas que habitualmente 
forman parte dos conxuntos carpolóxicos, especialmente nos trigos vestidos. 

A cebada de catro ringleiras é xunto coa de 6 ringleiras a máis habitual durante a 
Protohistoria na Península Ibérica (Buxó 1997). Tamén está presente como ofrendas 
en tumbas de cremación romanas en rexións de Francia (Bouby e Marinval 2004). 
Ambos tipos cebadas adoitan sementarse nos meses de outono-inverno (Buxó 1997). 

Outro dos achados interesantes é a determinación de grans de Setaria italica xunto con 
Panicum miliaceum na MO-35, datada por AMS no Ferro I. Parte das sementes 
preservaban as cubertas adheridas. Por exemplo, en Setaria italica observáronse 
cariópsides con páleas e lemmas adheridas. O contexto estudado completa a 
tendencia observada xa en Ventosiños neste mesmo Anexo, onde se exhumaron dúas 
sementes de paínzo no interior dunha fosa. Xunto con este, os datos de Punta do 
Muíño do Vento, e outros sitios como Castrolandín e Nabás confirman a presenza de 
Setaria italica durante todo o I milenio, se ben o conxunto de restos é inferior ao 
observado ao millo miúdo expresado en porcentaxe.  

A escaseza de sementes de plantas adventicias, malas herbas e plantas silvestres, e as 
características do conxunto dos cereais dentro das mostras tratadas mediante flotación 
e cribado, indica que o as sementes se atopaban nun estado da cadea operativa dos 
cereais posterior ao cribado ou aventado. É dicir, cando diversos traballos destinados 
á limpeza do gran xa tiveron lugar. Estas características poderían incidir na hipótese 
de que, cando menos, a MO-35 podería proceder dun contexto de almacenaxe. Non 
obstante, non é factible discernir se as sementes se encontraban no sitio ou foron 
afectadas obxecto de transporte dos restos durante ou despois da carbonización e se 
encontraban nun contexto secundario ou terciario. 

Unha cantidade significativa de sementes de fabas manifestan evidencias de teren sido 
afectadas por insectos que poderían explicarse a través de dúas hipóteses. Unha 
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práctica habitual de hixiene na limpeza dos cultivos, é a selección e eliminación das 
sementes que se atopen en mal estado. Neste proceso, é habitual se arroxen ao lume 
polo que se poden conservarse en diversos contextos. Por outro lado, os contextos de 
almacenaxe vense afectados frecuentemente pola propagación de gurgullos, que 
constrúen os seus opérculos nas sementes curadas, e conservarse grazas a una 
carbonización accidental.  

 Conclusións 

O castro de Punta do Muíño do Vento presenta unha serie de problemas non ata hai 
tanto tempo presente nas análises arqueobotánicas levadas a cabo no noroeste. Estas 
eivas están no distanciamento que existía entre a práctica de campo e a realización 
das análises dende unha disciplina máis pensada dende os datos a nivel botánicos, que 
no papel xogado polas diferentes comunidades. A máis significativa a falla de 
caracterización dos contextos onde se recuperan os materiais. Esta ausencia de estudo 
sobre as características deposicionais e o estudo espacial limita a interpretación dos 
conxuntos arqueobotánicos. Poucas das mostras analizadas poden ser obxecto dunha 
análise alén de valoracións cualitativas e, irremediablemente, os conxuntos deben 
referirse a global do xacemento. Incluso considerando a potencialidade do grande 
volume de restos conservados a posibilidade de trazar diferentes narrativas no castro 
é parca e pouco consistente. 

Pese ao anteriormente exposto as sementes e froitos recuperadas proporciónannos un 
conxunto amplo cuantitativamente e que puido fixarse cronoloxicamente de maneira 
parcial. O aproveitamento de cultivos e especies está baseado na conxunción de 
cereais, legumes e froitos colleitados –landras. Entre os taxons determinados subliñar 
a consistencia nun contexto datado no Ferro I de sementes de Setaria italica, e a 
posibilidade de identificar cebada de 4 carreiras –Hordeum vulgare var. tetrastichum.  
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 Apartado gráfico 

 

Figura 13 Esquerda: sementes de Hordeum vulgare var. tetrastichum. Dereita: semente de Triticum 
aestivum/durum. 

   

Figura 14 Esquerda: Sementes de Panicum miliaceum. Dereita: sementes de Setaria italica. 

 
Figura 15 Esquerda: semente de Pisum sativum. Dereita: semente de Vicia faba. 
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 Castro da Cidá 

Sitio arqueolóxico 

Nome 

Castro da Cidá 

Código administrativo 

GA15073005 

Cronoloxía 

VIII-III a.n.e. 

Localización 

Artes/Carreira, Ribeira –A Coruña– 

ETRS89 

Lon: : -9,013798 

Lat: 42,561356 
 

  

Procedencia das mostras 

Intervención arqueolóxica 

Proxecto de escavación e posta en valor da plataforma superior este do Castro da Cidá, Ribeira, 
A Coruña 2015 

Referencia administrativa 

ED 102A 2015/326-0 

Período 

2015 

Dirección Arqueolóxica 

Miguel Ángel Vidal Lojo 

Entidade 

Arqueoloxía do Noroeste SLN. 
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Descrición 

O castro da Cidá emprázase no cume do monte ao que dá nome. Esta conformado por unha 
croa delimitada por un primeiro parapeto, e outro parapeto que pecha un recinto meirande. 
Na entrada outra estrutura defensiva arrodea un acceso nun lugar de pouca pendente. O sitio 
foi obxecto de dúas intervencións arqueolóxicas, unha no ano 2014 e outra, da que proceden 
as mostras estudadas, no 2015. As intervencións centráronse sobre todo na exhumación e 
rehabilitación das estruturas da croa, ademais de varias sondaxes no recinto exterior e no 
parapeto. Amais das estruturas vencelladas ao castro determináronse os paramentos dunha 
garita de vixía marítima do século XVII. 
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 Contexto arqueolóxico 

Os resultados das intervencións arqueolóxicas sinalan o comezo da ocupación do 
castro durante o Ferro I, posiblemente dende os séculos VI-V a.n.e. Dúas estruturas 
de combustión evidencian unha continuidade en varias das construcións 
determinadas durante o Ferro II –séculos IV-III a.n.e.  

 
Figura 16 Sector 1 da escavación da intervención arqueolóxica. Plano elaborado por Miguel 
Á. Vidal Lojo. 
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A croa contén unha profusión de estruturas de planta cuadrangular e esquinas 
redondeadas lindeiras parede con parede coa muralla do parapeto, deixando espazo 
de circulación exiguo e definido polos ocos entre vivendas.  

As mostras recolléronse en estruturas do interior da croa. Delas só deron resultados 
carpolóxicos positivos as atopadas dentro da Construción E23. Estas proveñen de 
dous depósitos asociados a posibles eventos de combustións que enchen dúas 
depresións. A UE280 colmata a negativa da fosa UE281 de morfoloxía ovalada en 
planta, paredes rectas e base plana, situado baixo a UE260, un nivel de ocupación 
máis recente dentro da Construción E23. Esta fosa pertencería á primeira ocupación 
da estrutura, datada no 748-402 cal BC –Beta-420892: 2420±30–, e á fase inicial do 
asentamento. 

 
Figura 17 Interior da construción E23. En primeiro termo, UE280. En segundo termo, dentro 
do espazo delimitado polo muro transversal, sitúase a UE268 –fotografía: M. A Vidal Lojo. 
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A UE268 é un depósito orgánico de pouco espesor. Enche o corte UE269, unha fosa 
de planta circular de 1 m de diámetro e 3 cm de espesor con pedras irregulares e 
planas ao redor. Unha das mostras recuperadas no depósito foi datada por 
radiocarbono na Segunda Idade do Ferro 390-205 cal BC –Beta-420897: 2240±30. 

 
Figura 18 UE280, estrutura de combustión do interior da construción datado na Segunda Idade 
do Ferro –fotografía: M.A. Vidal Lojo. 

 

 

Figura 19 Datacións radiocarbónicas das unidades estratigráficas con mostras arqueobotánicas 
recollidas. 
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Ademais das unidades estratigráficas mencionadas recolleuse mostra de sedimento 
procedente do depósito interior da construción E22. Se ben non deu resultados 
carpolóxicos positivos a datación do depósito da UE282 deu un resultado de 361-168 
cal BC –Beta-420895: 2180±30– bastante coincidente á obtida na UE268, polo que 
ambas construcións poderían ter estado en uso simultaneamente no seu derradeiro 
momento de ocupación. 

 Materiais e método 

As mostras foron recollidas pola equipa de campo. Realizouse unha mostraxe dirixida 
a estruturas de combustión que proporcionasen datos vinculados a ocupacións do 
castro. Recolléronse 3 mostras de sedimento para a análise arqueobotánica e 4 
mostras puntais de carbóns para a datación radiocarbónica das mesmas unidades 
estratigráficas. As mostras de sedimento foron flotadas en laboratorio e empregáronse 
mallas de 2, 1 e 0,5 mm para separar os resultados da flotación. O volume flotado foi 
de 13 litros. 

Do interior da Construción E23 recuperáronse 5 mostras. 2 mostras de sedimento 
MO-25 da UE 268 e a MO-38 da UE280. 3 mostras puntuais: da UE268 a MO-24 
e da UE280 as mostras MO-39 e MO-40. Da construción E22 recolléronse no 
depósito UE282 unha mostra de sedimento –MO-37– e unha puntual –MO-43. 

Mostra Estrutura UE Litros Restos Densidade 
MO-24 E23 268    
MO-25 E23 268 5,5 2 0,36 
MO-37 E22 282 5,5  0,00 
MO-38 E23 280 2 63 31,50 
MO-39 E23 280    
MO-41 E23 280    
MO-43 E22 282    
Total   13 65 5,00 

Táboa 11 Mostras procesadas do Castro da Cidá. 

Das mostras tres procesadas mediante flotación –MO-25, MO-27 e MO-38– un total 
de dúas aportaron algún carporresto –MO-25 e MO-38. As mostras puntuais 
seleccionadas polo tamaño dos seus restos deron negativo neste aspecto –MO24, MO-
39, MO-41, MO-43. O resultado da flotación arroxa unha densidade de restos por 
litro bastante significativa na MO-37 malia a estarmos diante dunha mostraxe non 
dirixida á procura de restos carpolóxicos visibles durante a escavación.  



 

 

453 

Un total de 65 sementes foron recuperadas dos 13 litros de sedimento procesado entre 
dúas mostras, MO-25 e MO-37, dos depósitos da Estrutura23 e Estrutura 22 
respectivamente. A MO-37, datada na Primeira Idade do Ferro, contén unha maior 
densidade de restos: 11,45 restos/litro. 

 Resultados 

Contexto Nivel de ocupación 
Cronoloxía 748-402 cal BC 390-205 cal BC 
Unidade Estratigráfica UE280 UE268 
Mostra MO-38 MO-25 
Taxa in fr in fr 
Hordeum vulgare 7    
Hordeum/Triticum  2   
Panicum miliaceum 42    
Triticum sp 7 2 1  
Indeterminado (froito)    1 
Indeterminado (semente) 3    
Total 59 4 1 1 

Táboa 12 Resultados das análises carpolóxicas. 

Unicamente as mostras MO-25 e MO-38 deron resultados carpolóxicos positivos. 
Nelas determináronse 4 taxons, todos de plantas cultivadas: cebada de tipo vestido –
Hordeum vulgare–, trigo –Triticum sp.– e millo miúdo –Panicum miliaceum. A referencia a 
Hordeum/Triticum sinala as dificultades para discernir entre ambas especies polo estado 
de conservación e a fragmentación das cariópsides.  

Contabilizáronse indeterminados, sementes e fragmentos de froitos, sen atribución 
proposta ben por non atopar unha característica diagnóstica que se poidan asociar a 
unha familia botánica concreta ou ben por seren restos que pola súa fragmentación e 
estado impiden identificar a especie. 

As especies identificadas pertencen a dous momentos distintos de habitación do 
castro. A mostra 38, amosa unha cronoloxía máis antiga, da Primeira Idade de Ferro 
–748-402 cal BC. Pertence ao recheo da fosa UE280, situada no interior nunha das 
construcións exhumadas. Desta cronoloxía son todos os taxons determinados –
Hordeum vulgare, Panicum miliaceum e Triticum sp. A mostra 25 provén do sedimento baixo 
o nivel de ocupación do interior dunha das construción –UE268– cunha cronoloxía 
da Segunda Idade do Ferro (390-205 cal BC) para a semente de Triticum sp.   
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 Tafonomía 

Todos os restos analizados recuperáronse en estado de carbonización, o que permitiu 
a súa preservación. Así e todo, constatamos sinais evidentes de alteracións que 
dificultan en ocasións a identificación taxonómica.  

Obsérvase unha tendencia cara a perdas importantes –rodado– ou masivas de 
material –sobre-rodado– no estado de conservación da superficie externa da 
cariópside dos cereais –Hordeum vulgare, Hordeum/Triticum, Panicum miliaceum e Triticum 
sp–, sendo menos frecuentes as perdas máis puntuais –semi-rodado ou semi-intacto– 
e non testemuñándose sementes intactas. 

 
Figura 20 Distribución porcentual das especies identificadas en función do seu estado de 
conservación. 

A clasificación por taxons do estado de conservación exterior sinala unha maior 
afección a Triticum sp e a Hordeum/Triticum. Debemos considerar que o cálculo 
porcentual de restos de ambos taxons é pouco representativo como para realizar 
valoracións concluíntes, e o estado de conservación é, en liñas xerais, bastante 
semellante polo que puido orixinarse nunhas condicións de deposición e procesos 
posdeposicionais análogos e/ou simultáneos aos carporrestos do conxunto. 

Testemúñase a fragmentación nalgunha das sementes, a través da cal se observa a 
perda de masa no seu interior polas propias condicións de carbonización que orixinou 
superficies porosas.  

Por outro lado, tamén se documentan a existencia de grans inmaturos ou pouco 
desenvolvidos: o 30,00 % dos grans de Triticum sp. o 14,29% de Hordeum vulgare e o 
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2,38% de Panicum miliaceum. Estes aparecen acotío nos conxuntos carpolóxicos, mais 
no caso das determinacións do das mostras do Castro da Cidá a porcentaxe é elevada. 
Non resultaría estraño que se tratase de subprodutos ou residuos de actividades de 
transformación dos cereais. Mais compre considerar que estas porcentaxes poden 
estar sobrerrepresentadas dado o tamaño do conxunto. 

 

Figura 21 Clasificación porcentual por estados de conservación de especies identificadas. 

 Discusión 

O estarmos diante unha pequena concentración de restos e unha diversidade 
taxonómica limitada, impide unha aproximación detallada a aspectos tales coma as 
prácticas agrarias, a composición vexetal da contorna ou o aproveitamento de 
especies silvestres. Dun xeito xeral, as sementes recuperadas evidencian a existencia 
de actividades agrarias orientadas ao cultivo de cereais. Parte do procesado dos 
cultivos semellan estar asociado a contextos domésticos e a descartes do procesado no 
seu interior do asentamento.  

As especies determinadas no Castro da Cidá están ben representadas noutros 
asentamentos na Idade do Ferro polo que son coherentes cos resultados doutras 
análises e tendencias agrícolas que se teñen proposto (cf Dopazo Martínez et al. 1996; 
Teira Brión 2010a; Tereso 2012). O conxunto carpolóxico procede 
fundamentalmente dun contexto doméstico datado por radiocarbono no Ferro I. 

As cebadas vestidas como o Hordeum vulgare adoitan empregarse fundamentalmente 
para a alimentación dos animais ou para a elaboración de cervexa, se ben tamén 
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podes ser consumidas tras dun proceso previo. A tendencia observada cara o cultivo 
de cebadas vestidas está consolidada no I milenio no noroeste onde son moi 
infrecuentes as cebadas espidas –Hordeum nudum–, empregadas maiormente para 
alimentación humana. Non observamos trazas de que apoien ningún destes 
comportamentos, ante a ausencia de xermes desenvolvidos no caso da cervexa, e 
tampouco é descartable un consumo humano, para o que sería preciso o descascado 
das cubertas que recobren as sementes empregando morteiros ou muíños. 

Na Idade do Ferro do NW os conxuntos de Panicum miliaceum adoitan ser conspicuos. 
Tanto en ubicuidade como na cantidade de restos. En contraste co rexistrado no 
Bronce Final, momento no que se ben son cultivos espallados polo noroeste, no estado 
actual da literatura carpolóxica adoitan ser dun escaso número de sementes (cf Tereso 
et al. 2016). En conclusión, e como se observa en A Cidá o millo miúdo como cereal 
C4 está plenamente incorporado como cultivo xa durante a Primeira Idade do Ferro 
en todo o noroeste. Segundo o que se observa noutros xacementos como Castrovite e 
Penalba (Dopazo Martínez 1996), as concentracións que acada, sendo ás veces máis 
da metade dos cereais almacenados, podemos inferir a hipótese de que o millo miúdo 
foi un cereal consumido polo ser humano durante a Idade do Ferro. Este consumo 
faise patente en períodos máis serodios, na Época Romana e na Idade Media, a través 
das análises de isótopos sobre esqueletos de necrópoles que sinalan o consumo de 
plantas C4, coma o millo miúdo –Panicum miliaceum– ou o paínzo –Setaria italica– 
(Moreno-Larrazabal et al. 2015). 

 Conclusións 

O xacemento do castro da Cidá, malia o reducido do número de restos recuperados 
nas análises, proporciona un resultados interesantes vinculados a espazos domésticos. 
A escavación de dous fogares ou eventos de combustión no interior de dúas 
construcións determinou varias especies de cereais de inverno e primavera –cebada, 
trigo e millo miúdo– nun contexto na Primeira Idade do Ferro, e trigo dun nivel da 
Segunda Idade do Ferro. A orixe destes restos podería corresponder con residuos do 
procesado dos alimentos. Dado o seu estado de conservación, outra explicación 
posible para comprender a súa integración nos eventos de combustión é que sufrisen 
un transporte dende a súa carbonización, e o contexto do conxunto carpolóxico sexa 
de natureza secundaria ou terciaria.  
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 Apartado gráfico 

 

Figura 22 Semente de Hordeum vulgare –MO-38. 

 

Figura 23 Semente de Panicum miliaceum –MO-38. 

 

Figura 24 Semente de Triticum sp. –MO-38.  
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 Castrovite 

Sitio arqueolóxico 

Nome 

Castro do Coto de Castrovite 

Código administrativo 

GA36017034 

Cronoloxía 

VIII a.n.e.-I d.n.e. 

Localización 

Castrovite, Orazo, A Estrada –
Pontevedra– 

ETRS89 

Lon: : -8,342749 

Lat: 42,746628  

Procedencia das mostras 

Intervención arqueolóxica 

Escavacións Arqueolóxicas en Castros da Terra de Trasdeza. Campañas de 1985 e 1986 

Referencia administrativa 

 

Período 

1986 

Dirección Arqueolóxica 

L. Xulio Carballo Arceo 

Entidade 

Universidade de Santiago de Compostela. 
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Descrición 

Castrovite aséntase sobre un outeiro que ocupa unha posición estratéxica sobre unha vía de 
tránsito natural beira esquerda do río Ulla, e cunha visibilidade ampla (Carballo Arceo 1998). 
O castro deféndese cun parapeto que o circunda sobre o que se asenta un socalco inferior. Na 
parte superior existe outro pequeno socalco se ben, puido ser creado para a construción da 
capela situada no cume. A extensión do asentamento é de 1 ha. de superficie aproximadamente 
(Carballo Arceo 1998; Rey Castiñeira et al. 2011). A intervención sobre o castro foi unha das 
cincos escavacións en relación co traballo de campo para a tese sobre poboamento castrexo na 
bacía do río Ulla levada a cabo por L.X. Carballo Arceo (1989).   
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 Contexto arqueolóxico  

A escavación de Castrovite consistiu en 12 sondaxes de 2x2 metros sobre un total en 
55 m2 coa ampliación da sondaxe I24 (Rey Castiñeira et al. 2011). As sondaxes 
procuraban retratar distintas áreas topográficas do castro (Rey Castiñeira et al. 2011), 
procurando indagar na secuencia cronolóxica do xacemento. Así, a denominada 
Zona 1 contempla a terraza situada ao norte, cun primeiro grupo de sondaxes no 
oeste –E24, E25, E27, E28, F24– e unha segunda área máis distante –sondaxes H15 
e K12. A Zona 2 abrangue as sondaxes en ladeira –I24, J24 e K24. A Zona 3 
comprende as situadas na plataforma superior onde se sitúa a capela coa advocación 
de Santa Mariña –O24 e R23. 

 
Figura 25 Distribución das sondaxes realizadas na intervención arqueolóxica (Rey Castiñeira 
et al. 2011). 

A estratigrafía rexistrouse por capas, entendidas como estratos naturais identificables 
pola súa textura, composición e cromatismo (Rey Castiñeira et al. 2011). As capas 
non se corresponden e non deben comprenderse como equivalentes ás unidades 
estratigráficas (sensu Harris 1991), senón que procuran identificar niveis, entendidos 
como o conxunto de elementos estratigráficos que poden ser agrupados atendendo a 
un mesmo proceso ou momento de formación (Rey Castiñeira et al. 2011). En 
consecuencia, a interpretación sobre os contextos está condicionada polo rexistro 
efectuado e, como veremos máis adiante, a coetaneidade das estruturas identificadas 
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sobre a datación de cada un dos niveis ou a través da tipoloxía dos materiais recollidos. 
Para unha descritiva máis pormenorizada da maneira de entender o rexistro e a súa 
interpretación posterior, e como esta se construíu, véxase o traballo de Rey Castiñeira 
et al. (2011). 

O castro conta cunha certa potencia na área de terraza, sendo menos profunda nas 
sondaxes da ladeira. A grandes trazas presenta dous momentos de formación da súa 
secuencia estratigráfica que corresponden con niveis do Ferro I e niveis do Ferro II, e 
os de formación tralo posterior abandono do castro (cf Rey Castiñeira et al. 2011). Os 
niveis do Ferro I presentan un desenvolvemento en altura considerable e son, en 
comparación, uniformes en canto a composición. Nos niveis inmediatamente 
superiores, pertencentes ao Ferro 2A e Ferro 2B, resaltan diversas capas con 
abundantes materiais arqueobotánicos (Carballo Arceo 1998; Rey Castiñeira et al. 
2011; Teira Brión et al. 2016) resultantes da destrución de estruturas de almacenaxe 
(Martín Seijo e Carballo Arceo 2010; Rey Castiñeira et al. 2011; Teira Brión et al. 
2016). Un último momento de formación abrangue o período dende a o abandono 
do castro ata a actualidade, caracterizado pola edificación da capela e o arrastre de 
materiais en pendente (cf Rey Castiñeira et al. 2011). 

No castro, malia aparecer restos de construción de barro e madeira (Martín Seijo e 
Carballo Arceo 2010; Rey Castiñeira et al. 2011), non se detectaron estruturas 
fabricadas en pedra (Carballo Arceo 1998). As únicas rexistradas son lareiras ou 
aliñamentos de pedra que habería que vincular a algunha edificación (Carballo Arceo 
1998). 

16.5.1.1 A cronoloxía 

As datacións radiocarbónicas e os materiais cerámicos sinalan que castro edificouse 
entre os séculos VIII e VI a.n.e. e habitouse ininterrompidamente ata o I d.n.e. (Rey 
Castiñeira et al. 2011). Realizáronse 19 datacións radiocarbónicas sobre mostras do 
castro. Quince delas foron publicadas e examinadas en publicacións anteriores 
(Carballo Arceo e Fábregas Valcarce 1991; Carballo Arceo 1998; González Ruibal e 
Carballo Arceo 2001; Rey Castiñeira et al. 2011). Catro datacións son inéditas. Estas 
foron realizadas como parte dun estudo sobre análises isotópicas sobre cereais do 
castro (Mora-González et al. 2019). 

A datación dos contextos require dunha serie de observacións previas. É necesario 
considerar a heteroxeneidade das mostras analizadas (Mora-González et al. 2019): 1) 
recollidas en campo e procesadas baixo diferentes condicións de embalaxe; 2) 
analizadas tanto sobre individuos ou sobre conxuntos de cereais e, tamén, de madeiras 
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carbonizadas, significando posibles resultados con idades dispares, co avellado dos 
resultados sobre especies de vida longa, ou de especies que conteñen diferentes 
contidos en carbono, e 3) medidas en laboratorios en momentos distintos e con 
métodos diferentes. 

 

 

Figura 26 Datacións radiocarbónicas obtidas sobre mostras de Castrovite. 
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Táboa 13 Datacións radiocarbónicas de Castrovite ordenadas por contexto. 
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Os resultados proceden de catro laboratorios diferentes, e os mostras foron analizadas 
na década dos 80 –Instituto Rocasolano e ICEN– e no ano 2017 –Direct-AMS e Beta 
Analytic. As mostras pertencentes ao Instituto Rocasolano de Madrid –CSIC– foron 
medidas por medio de benceno ou con dióxido de carbono nun contador 
proporcional (Rey Castiñeira et al. 2011). Da datación do ICEN de Lisboa non temos 
información de como foi medida. Finalmente os resultados de Direct-AMS –Seattle– 
e Beta Analytic –Miami— tomáronse a través do método de AMS. 

Debemos avaliar a coherencia entre certas datacións en certos contextos que ofrecen 
unha disparidade de resultados, ou incoherencias entre a datación obtida e a 
cronoloxía atribuíble aos materiais cerámicos que conteñen as capas. Por exemplo, a 
existencia de contaminacións –intrusións ou residualidade– entre os materiais 
datados, a medición de mostras de conxuntos arqueobotánicos secundarios ou 
terciarios e, incluso de erros de laboratorio. Por outro lado, a necesaria interpretación 
entre a datación e contexto arqueolóxico tamén pode condicionar que resultado sexa 
coherente coa imaxe construída do que debe comprenderse como cada contexto 
cronocultural –enténdase como o conxunto de obxectos identificables que 
caracterizan un período cronolóxico – forza a considerar inadecuadas datacións que 
poden ter un resultado acorde co material datado. Este pode se o caso de materiais 
antigos formando parte de depósitos de formación recente. Ademais, a escavación 
mediante sondaxes ten a problemática de dificultar as lecturas espaciais. Neste senso, 
eventos de incendio que poden entenderse como coetáneos entre sondaxes polos 
materiais e datacións que os conforman poderían ter distintas xéneses. 

Testemúñanse un mínimo de tres niveis de incendio (Carballo Arceo 1998; Rey 
Castiñeira et al. 2011) que afectarían a estruturas de almacenaxe situadas na terraza 
norte. As estruturas foron construídas cunha trama de varas de abeleira e táboas de 
Quercus sp cubertas cun revocado de barro (Martín Seijo e Carballo Arceo 2010; Rey 
Castiñeira et al. 2011; Teira Brión et al. 2016). Non é posible reconstruír as 
dimensións nin a morfoloxía xeral a través dos restos estudados, se ben semella que 
deberon ser de paredes rectas, cando menos en parte. Os paralelos deste tipo mellor 
conservados son os testemuñados no castro de As Laias (Álvarez González e López 
González 2000; Tereso et al. 2013b), podendo ter semellanzas morfolóxicas con eles. 
Outros castros que forneceron un conxunto arqueolóxico parello é o de Punta do 
Muíño do Vento (Rey Castiñeira et al. 2009). Segundo publicacións previas (Rey 
Castiñeira et al. 2011) os tres ou máis incendios sobre as estruturas de almacenaxe 
terían sucedido nos séculos IV-II a.n.e., II-I a.n.e. e no I a.n.e. Outros conxuntos 
carpolóxicos carbonizados testemuñados poderían ter acontecido durante o Ferro II. 
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Figura 27 Intervalos aceptados por contexto. 

Na Táboa 13 sintetízanse as datacións obtidas e a confianza por contexto. Cada tramo 
representa datacións sobre a mesma capa da mesma sondaxe. As datacións en negro 
son as que se toman de referencia. En vermello as descartadas por non gardar unha 
boa correspondencia radiocarbónica ou co contexto cronocultural que aportan os 
materiais. A columna X-test amosa o resultado da combinación de todas as datacións 
por contexto empregando o programa Oxcal versión 4.3.2. Acéptanse aquelas –en 
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negro– que pasan o test, ou nos casos de dúas ou máis datacións poden ser anómalas 
selecciónanse aquelas que teñen unha mellor correspondencia cos materiais. 

Posiblemente sexa preciso un enfoque metodolóxico novidoso para atallar a 
particularidade da cronoloxía radiocarbónica do sitio arqueolóxico e contrastar con 
novos resultados os obtidos ata o de agora. Este cometido excede os obxectivos destas 
análises, pero é unha condicionante que debe expoñerse. Neste traballo vanse 
considerar datacións aceptables para cada contexto –capa arqueolóxica–, 
empregando a datación cronocultural para validar ou descartar resultados sobre cada 
contexto. As consideracións finais mudan parcialmente os rangos cronolóxicos 
expostos en traballos anteriores (González Ruibal e Carballo Arceo 2001; Rey 
Castiñeira et al. 2011). 

Sondaxe Capa Nivel Referencia Idade 
convencional 
BP 

Data cal BC/AD –
2σ– 

E25 6a 5 CSIC-816 2500±50 794-476 BC (93.0%) 
463-454 BC (0.9%) 
445-431 BC (1.5%) 

E27 5  D-AMS 
021613 

2438±52 756-679 BC (22.2%) 
671-406BC (73.2%) 

E25 5  Beta-471795 2380±30 726-720 BC (0.7%) 
704-695 BC (1.0%) 
541-392 BC (93.6%) 

E24 9 7 Combine 
CSIC-1041 e 
CSIC-815 

 410-361 BC (95.4%) 

F24 5 4 CSIC-819 2220±60 400-156 BC (93.7%) 
135-115 BC (1.7%) 

E27 3a 3 CSIC-1042 2130±25  347-318 BC (7.1%) 
 206-88 BC (84.2%) 
 77-56 BC ( 4.0%) 

E24 5 4 CSIC-817 2070±45 201 BC-25 AD (95.4%) 
F24 3a 3 CSIC-1040 2030±25 110 BC-30 AD (93.1%) 

36-50 AD (2.3%) 
E24 3a 3 Combine 

CSIC-877 e 
CSIC-932 

 95 BC-29 AD (93.6%) 
39-49 AD (1.8%) 

E25 3a 2 CSIC-1107 1990±25 44 BC-63 AD (95.4%) 
H15 2a 2 Combine 

CSIC-820 e 
CSIC-974 

 40 BC-61 AD (95.4%) 

Táboa 14 Resultados por contexto analizado. Nas capas con dúas datacións aceptadas o 
intervalo corresponde co obtido do proceso “Combine” empregando a aplicación Oxcal 
v.4.3.2. 
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Os intervalos manteñen, grosso modo, a interpretacións sobre o sitio arqueolóxico. As 
datacións sinalan un rango posiblemente máis antigo para determinados contextos de 
incendios, particularmente na E27 Capa 5 e na E25 Capa. Dentro dos rangos sobre 
estes dous contextos os materiais cerámicos poderían indicar que os intervalos de estas 
dous contextos puidesen cinguirse aos intervalos dos séculos VI e V a.n.e. Os niveis 
de E24-C9, E25-C5, E27-C5 e F24-C5 foron interpretados como resultado dun 
mesmo incendio (Rey Castiñeira et al. 2011), se ben existen dúbidas sobre a inclusión 
de F24-C5 no mesmo evento (Carballo Arceo, comentario persoal). A combinación 
de resultados destes contextos mediante Oxcal 4.3.2. sinala un erro no X-Test ao 5%, 
indicando que os resultados radiocarbónicos non son equivalentes. Non obstante, ao 
combinar as datacións de D-AMS 021613, Beta-471795, CSIC-815 e CSIC-1041 
supera este test, se ben cunha concordancia baixa. O intervalo resultante situaríase 
no 471-388 cal BC –95.4% de probabilidade a 2 sigma. Isto podería indicar por un 
lado: que as datacións poden proceder dun mesmo evento, e por outro que as 
diferenzas estarían relacionadas polo uso de protocolos e técnicas distintas en cada 
laboratorio. 

Finalmente, as datacións varias de entorno o século I a.n.e. e I d.n.e. son coherentes 
entre si. As das capas F24 C3a e E24 C3a, e tamén as das capas E25 C3a e H15 C2, 
podendo proceder de dous niveis de incendio acontecidos neste período. 

 Análises carpolóxicas anteriores 

As primeiras análises carpolóxicas sobre Castrovite, derivadas da intervención levada 
a termo no 1986, aparecen en publicacións da década de 1990. As análises publicadas 
por Téllez et al. (1990) recollen as sementes de Castrovite e doutros sitios do noroeste 
procurando avanzar na distinción entre diversas especies de trigo segundo o cálculo 
de índices morfométricos a partir de individuos actuais de 9 tipos de trigo en estado 
de carbonización, e a comparación dos índices obtidos con trigos arqueolóxicos. 
Sobre unha mostra de 93 individuos de Castrovite establécense diversas fiabilidades 
na identificación acadadas: Triticum compactum cun 72%, o Triticum turgidum cun 70% e 
o Triticum vulgare cun 73% de fiabilidade (Téllez et al. 1990). Segundo o método 
utilizado a distribución dos taxons supuña un total 56 sementes de Triticum compactum, 
34 de Triticum vulgare e 13 de Triticum turgidum (Téllez et al. 1990). Este método quedou 
en desuso en detrimento das novas propostas na identificación de restos (cf Jacomet 
2006), e ante a dificultade de discernir entre cariópsides cuxos índices eixos 
morfolóxicos –longo, ancho e grosor– teñen unha alta concordancia entre especies, e 
ante a afectación aspectos tafonómicos como a carbonización, que altera as 
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dimensións das sementes (p. ex. Braadbaart et al. 2005; Braadbaart 2008; Charles et 
al. 2015).  

Unha listaxe dos taxons das especies de Castrovite e de outros castros da contorna 
publícase dentro dun traballo centrado na arqueoloxía espacial (Carballo Arceo 
1990). Ademais dos tres tipos de trigo Triticum compactum, Triticum turgidum e Triticum 
vulgare, mencionadas no artigo de Téllez et al. (1990) recóllese a presenza de cebada –
Hordeum vulgare–, millo miúdo –Panicum miliaceum–, landras de Quercus sp, fabas –Vicia 
faba– e avea –Avena sp– (Carballo Arceo 1990). 

No 1998 publícase un monográfico sobre a agricultura de Castrovite centrado nun 
estudo carpolóxico e antracolóxico (Carballo 1998). No texto modifícase a 
nomenclatura de especies achadas, Triticum aestivum –para Triticum vulgare–, Triticum 
durum –para Triticum turgidum var. durum–, mantense o Triticum compactum e engádese a 
determinación de Triticum dicoccum (Carballo Arceo 1998). 

Estas análises e publicacións aparecen citadas de maneira recorrente en traballos 
posteriores doutros autores (p. ex. Dopazo Martínez et al. 1996; Parcero Oubiña et 
al. 2007; Teira Brión 2010a).  

 Material e métodos 

Os materiais estudados foron recuperados durante a intervención levada a cabo 
Castrovite no ano 1986. O total de macrorrestos carbonizados, fundamentalmente 
sementes e madeiras manufacturadas, superan os 40 quilos de peso.  

Os criterios de recuperación establecéronse durante a intervención arqueolóxica de 
campo. Na separación dos restos procedeuse ao cribado en húmido das mostras 
utilizando cribos coa malla de luz máis miúda de aproximadamente 1 mm (Carballo 
Arceo, comentario persoal). Este procedemento pode supoñer un hiato na 
recuperación de determinadas especies, como por exemplo sementes de malas herbas, 
que debe considerarse na valoración de resultados. 

Debido á grande cantidade de restos e a limitacións de tempo de estudo, realizouse 
unha primeira selección das mostras en función da referencia de inventario, a sondaxe 
e nivel ao que pertencían. Esta clasificación previa deu un total de 61 mostras, entre 
as que figuran mostras de tipo puntual ou da totalidade do sedimento recuperado. 
Realizouse unha pre-análise, baseada na observación de cada conxunta, para coñecer 
a riqueza e variabilidade de taxons de cada unha. Unha vez determinados as distintas 
mostras e a variabilidade taxonómica aproximada, procedeuse a unha selección de 
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aquelas que fosen representativas de cada capa a nivel cuantitativo. Nos casos en que 
a variabilidade foi pouca intensificouse, no caso de ser posible, o número de mostras 
analizadas por capa, e poder facer unha análise máis acorde ao volume das 
submostras. Este foi, por exemplo, o caso da sondaxe E-27 capa 3 onde se procesaron 
as mostras MO-01, MO-09, MO-11 e MO-19.  

Mostra Sondaxe Capa Selección 
mostra 

Volume (ml) 

MO-01 E-27 capa 3 submostraxe 100 
MO-03 E-25 capa 3 submostraxe 100 
MO-06 F-24 capa 3 submostraxe 100 
MO-09 E-27 capa 3 total 30 
MO-11 E-27 capa 3 total 8 
MO-19 E-27 capa 3 total 6 
MO-22 E-24 capa 5 submostraxe 100 
MO-23 F-24 capa 5 submostraxe 100 
MO-25 E-24 capa 5 submostraxe 100 
MO-33 F-24 capa 5 submostraxe 100 
MO-34 E-25 capa 5 submostraxe 100 
MO-36 E-25 capa 5 total  
MO-43 K-12 capa 4 total  
MO-44 E-24 capa 9 total 220 
MO-48 E-24 capa 9 total  
MO-52 E-24 capa 9 submostraxe 100 
MO-53 I-24 capa 2 total 410 
MO-54 E-27 capa 5 total 13 
MO-55 E-24 capa 9 submostraxe 100 
MO-56 E-28 capa 5b total  
MO-57 H-15 capa 3 submostraxe 100 
MO-59 K-12 capa 6 total  
MO-61 I-24 capa 2 total Restos en cerámica 

Táboa 15 Mostras estudadas e volume seleccionado de cada mostra. 

Unha vez rematada a pre-análise seleccionáronse as mostras que garantisen unha 
diversidade e variabilidade de taxons suficiente, e a representación de todas as 
unidades estratigráficas onde se recuperaron carporrestos con fins cuantitativos. En 
total 23 mostras das 61 totais foron analizadas neste sentido.  
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Figura 28 Cribado e secado das mostras arqueobotánicas recuperadas nas sondaxes da terraza. 
Fotografía de L. Xulio Carballo Arceo. 

 Análise carpolóxica 

Nas mostras con un grande cantidade de sedimento realizouse unha submostraxe de 
100 ml de volume, que se considera representativo da variabilidade de taxons dos 
carporrestos recollidos. Este proceder realizouse en todos os casos agás naqueles que 
resultaban interesantes por presentar diversidade respecto ás demais mostras, e tiñan 
unha cantidade suficiente para cumprir cos prazos de estudo. Este é o caso da MO-
44 e MO-53. As mostras inferiores a 100 ml de volume, procesáronse na súa 
totalidade.  

A metodoloxía utilizada é a expresada no capítulo xeral, agás o rexistro de 
características tafonómicas que non foi levado a cabo. Para o reconto da poboación 
total, contabilizáronse individuos enteiros ou parcialmente fragmentados coa 
presenza do embrión (Jones 1990). O reconto total por especie inclúe a suma dos 
cotiledóns de Quercus sp atopados –2n=1 individuo.  

Na identificación taxonómica a ausencia de restos identificables a nivel de variedade, 
como por exemplo as espículas, emprégase a nomenclatura Triticum aestivum/durum, 
na cal se agrupan trigos de tipo espido, Triticum turgidum conv. durum, Triticum aestivum 
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subsp. vulgare e Triticum compactum (Buxó 1997). Ante o solapamento morfolóxico 
observado entre as cariópsides de Triticum dicoccum e Triticum spelta, emprégase a 
denominación conxunta Triticum dicoccum/spelta para os grans, sendo usada a 
determinación a nivel de especie noutros elementos identificables como as glumas. 

 Análise de ADN 

A aparición de algunhas sementes de trigo cun aparente bo estado de conservación 
aparente motivou o envío de 4 sementes para tentar a extracción de ADN. O 
pericarpo presentaba unha conservación sobresaínte. Estas sementes foron recollidas 
na MO-25 e dna MO-33. A análise de extracción de ADN foi levada a termo por 
Hugo R. Oliveira da University of Cambridge. Os grans foron moídos para despois 
proceder a unha amplificación por PCR de 80, 100, 140, 180, 200 a 300 pares de 
base. O tamaño agardado para este marcador xenético é de 140 pares de base. Os 
produtos de PCR secuenciáronse nun Applied Biosystems 3730xl DNA Analyzer no 
Source BioSicence GeneService, de Reino Unido. Empregáronse marcadores 
moleculares e estándares para determinar o tamaño das bandas resultantes. 

 Análise de isótopos estables 

Realizouse unha análise de isótopos estables de C13 para observar cuestións como a 
irrigación e determinar técnicas ou prácticas agrícolas en varias mostras. As sementes 
seleccionadas de mostras distintas ás da análise carpolóxica, por este motivo non 
forman parte do reconto. Realizouse unha selección de especies que acadaban un 
número de 25 individuos por mostra por mor de obter uns resultados estatisticamente 
comparables. Dúas foron as especies escollidas, a cebada –Hordeum vulgare– e a espelta 
–Triticum cf. spelta. Respecto da espelta escolléronse as cariópsides de trigo vestido de 
morfoloxías típicas de espelta (segundo Jacomet 2006). Dado o certo solapamento 
morfolóxico entre espelta e o farro decidiuse abranguer os resultados baixo a 
denominación expresada de Triticum cf. spelta. 

As análises isotópicas foron levadas a termo por Adrián Mora-González da 
Universidad de Granada (Mora-González 2017; Mora-González et al. 2019). Cada 
semente foi analizada de maneira individual. Foron tratadas con vapores a un 37% 
de ácido hidroclórico (HCl) durante 12 a 14 horas para disolver calquera tipo de 
carbonato para obter un peso de 0,5 mg (Mora-González et al. 2019). Os isótopos 
medíronse no Laboratorio de Isótopos Estables do Instituto Andaluz de Ciencias de 
la Tierra (Mora-González et al. 2019). 
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Mostra Contexto Mostra 
isotópica 

Taxa Nº de 
individuos 

MO-57 E27 C5 155 Triticum cf. spelta 25 
MO-34 E25 C5 154 Hordeum vulgare L. 25 

153 Triticum cf. spelta 25 
MO-55 E24 C9 152 Triticum cf. spelta 25 
MO-35 F24 C5 156 Triticum cf. spelta 25 
MO-22 E24 C5 151 Hordeum vulgare L. 25 

150 Triticum cf. spelta 25 
Táboa 16 Mostras da análise de isótopos estables. 

Recolléronse mostras de parcelas actuais de varias localizacións de Galicia durante os 
anos 2014 e 2015 para comparar cos resultados das mostras arqueolóxicas. De cada 
parcela cultivada tomáronse 3 inflorescencias distantes entre si de 5 a 10 metros para 
observar diferenzas na composición isotópica dentro do mesmo cultivo e entre plantas 
diferentes. Para unha xustificación máis pormenorizada véxanse as publicacións 
relativas a este aspecto (Mora-González 2017; Mora-González et al. 2019). 

 Resultados da análise carpolóxica 

Os resultados indican unha composición de especies cultivadas, principalmente 
cereais, froitos colleitados e algunha especie acompañante de cultivos. O total de 
restos analizados é de 57.708.  

Entre os cereais o maior número de restos corresponde a cariópsides de Panicum 
miliaceum. Supoñen o 91,61% do total –52.864 restos. As sementes de millo miúdo 
teñen unha distribución ampla en todas as sondaxes dentro nos niveis con resultados 
carpolóxicos positivos. A súa importancia numérica é preciso matizala, posto a que o 
seu tamaño é inferior a outras sementes atopadas. Non obstante, tendo en conta as 
dimensións das sementes de cada especie, o que condiciona o volume de litros achados 
e a súa importancia, estímase que o Panicum miliaceum acada entre un 50-60% do 
volume total dos restos carpolóxicos (Rey Castiñeira et al. 2011). A cebada vestida –
Hordeum vulgare– presenta 2.065 individuos, un 3,58% do total, se ben se encontra 
maiormente concentrada na MO-57 que presenta 1.602 individuos. A seguinte 
especie en importancia é o trigo. No trigo identifícanse varias especies que abranguen 
tanto tipos vestidos como espidos, estes últimos máis abondosos. Ante a dificultade de 
discernir entre morfoloxías das cariópsides de Triticum dicoccum e Triticum spelta as 
sementes de ambas especies a agrupación baixo a denominación Triticum 
dicoccum/spelta acada un total de 1.188 restos. A existencia de ambos taxons está 
probada pola inclusión nas mostras de espículas das dúas especies. Un total de 14 
espículas de Triticum dicoccum e 13 de Triticum spelta foron identificadas. Nalgúns casos 
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optouse por unha determinación das sementes de espelta baixo a denominación de 
Triticum cf. spelta por corresponder a morfoloxías máis características deste trigo e 
xunto con espículas que tamén o poderían ser. Ademais localizouse unha semente –
n=1– de Triticum monococcum fusionada á espícula. Os trigos espidos foron clasificados 
como Triticum aestivum/durum –n=54. A ausencia de raques non permitiu unha 
determinación da subespecie. Outro conxunto importante dentro dos trigos son os 
que se refiren unicamente coa determinación de xénero –Triticum spp–, cun total de 
1.036 restos, que recolle a varios individuos e fragmentos que dado o grao de 
alteración das sementes non se puido chegar a nivel de especie. Destaca a grande 
fragmentación irregular constatada nas sementes de Triticum, posiblemente motivado 
por as condicións de combustión.  

Ademais dos grans e sementes de cereais encontrouse palla de Poaceae, posiblemente 
de especies cultivadas.  Os talos de poáceas determínanse nas mostras MO-54 e MO-
44. Esta última contén unha concentración cantidade bastante elevada pero nun mal 
estado de conservación debido á fraxilidade dos talos carbonizados.  

O outro grupo de especies cultivadas é o das legumes. Non obstante, só se determinou 
unha especie entre as mostras estudadas, a faba –Vicia faba–, cun total de 11 restos. 

A presenza de landras carbonizadas de Quercus sp é significativa, acadando un total de 
131 individuos contabilizando sementes completas e empregando a fórmula 2n=1 
expresada para os cotiledóns. O total desachegado de restos –individuos, cotiledóns e 
fragmentos– é de 305, dos cales 298 proceden da MO-53. Quercus sp é o único taxon 
recuperado nesta mostra. 

Ademais dos cultivos as especies adventicias, propias de comunidades que medran ao 
abeiro dos cultivos de cereal, están presentes nas mostras estudadas. Estas poboacións, 
sen acadar cantidades importantes, son o suficientemente ubicuas nas mostras. A 
mellor representada son as sementes de xoio, Lolium sp, probablemente de dúas 
variedades: Lolium perenne/rigidum –n=62– e Lolium cf temulentum (n=5). Tamén é 
significativa a presenza de avea –Avena sp– con 15 individuos recuperados. Debido á 
ausencia de elementos diagnósticos para determinar se se trata de avea cultivada ou 
unha das variedades silvestres faise referencia ao xénero. Non obstante, a escaseza de 
restos podería indicar que se tratase de Avena fatua ou de Avena sterilis, e non da 
variedade cultivada –Avena sativa. O resto de taxons non acadan unha representación 
significativa individuos, entre eles 1 semente da familia Asteraceae, 1 semente de acedas 
–Rumex sp– e sementes de Poaceae –n=9–, posiblemente correspondente a algún 
taxons anteriores.  
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16.5.7.1 Ferro I 
Cronoloxía VIII-V 

a.n.e. 
756-406 cal 

BC 
726-392 cal BC Total 

Sondaxe K12 E27 E25 E25 

Capa 6 5 5 5 

Mostra MO-59 MO-54 MO-34 MO-36 

Taxa in fr in fr in fr in fr 

Hordeum vulgare   2  140 9   151 

Panicum miliaceum   523  784    1307 

Panicum/Setaria   2      2 

Triticum aestivum/durum   2 4 11    17 

Triticum cf aestivum/durum   1      1 

Triticum dicoccum   1      1 

Triticum dicoccum 
(espícula) 

  5      5 

Triticum dicoccum/spelta   253 7 48    308 

Triticum sp   331 258 6    595 

Vicia faba   4 4     8 

Quercus sp  1      4 5 

Avena sp   4  1    5 

cf Avena sp   1      1 

Lolium perenne/rigidum   12  1    13 

Lolium cf temulentum     1    1 

Asteraceae     1    1 

Poaceae   2   2   4 

Poaceae (talo)    15     15 

Total 0 1 1143 288 993 11 0 4 2440 

Táboa 17 Especies determinadas en contextos do Ferro I. 
As mostras MO-54 da capa E25-C5 e as mostras MO-34 e MO-36 da capa E25-C5 
dados os materiais asociados a eses contextos poderían corresponder cun intervalo 
máis axustado dos séculos IV-V a.n.e. 

A especie máis presente é o Panicum miliaceum, se ben comparativamente con outros 
contextos está menos representada. Cereais como a cebada –Hordeum vulgare– e o trigo 
–Triticum aestivum/durum e Triticum dicoccum/spelta–, acadan unha concentración 
elevada. Outros cultivos como as fabas manteñen tamén unha contía significativa no 
conxunto. As especies adventicias están tamén ben testemuñadas.  
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16.5.7.2 Séculos V-IV a.n.e. 
Cronoloxía 410-361 cal BC V-IV 

a.n.e. 
Total 

Sondaxe E24 E24 E24 E24 E28 

Capa 9 9 9 9 5b 

Mostra MO-44 MO-48 MO-52 MO-55 MO-56 

Taxa in fr in fr in fr in fr in fr 

Hordeum vulgare       1    1 

Panicum miliaceum     5829  3519    9348 

Triticum 
aestivum/durum 

      3    3 

Triticum 
dicoccum/spelta 

    109 5 77    191 

Triticum cf 
dicoccum/spelta 

    1      1 

Triticum sp     8 13 29 67   117 

Quercus sp         1  1 

Avena sp       1    1 

Lolium 
perenne/rigidum 

    6  3    9 

Lolium cf temulentum       4    4 

Poaceae    1       1 

Poaceae (talo)  27         27 

Indeterminado 1          1 

Total 1 27 0 1 5953 18 3637 67 1 0 9705 

Táboa 18 Reconto dos niveis datados entre os séculos V-IV a.n.e. 

Destacar a concentración de sementes de millo miúdo, e de trigo: Triticum 
dicoccum/spelta e Triticum sp. A recuperación de fragmentos de talos de poáceas 
asociados a cinsa, un total de 220 ml de sedimento na MO-44, está posiblemente 
relacionado coa existencia dunha concentración de palla carbonizada. A presenza de 
palla, e outros posibles indicios coma a asociación de sementes de xoio –Lolium sp– e 
avea, plantas que soen acompañar aos cultivos de cereais como malas herbas, poden 
indicar a existencia de sega para a recollida dos cereais, e o aproveitamento da palla. 
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16.5.7.3 IV-II a.n.e. 
Cronoloxía 400-115 cal BC IV-II a.n.e. Total 

Sondaxe F24 F24 K12 

Capa 5 5 4 

Mostra MO-23 MO-33 MO-43 

Taxa in fr in fr in fr 

Hordeum vulgare 7  2    9 

Panicum miliaceum 4189  25    4214 

Triticum aestivum/durum 8 16 2    26 

Triticum cf aestivum/durum   1    1 

Triticum dicoccum (espícula) 1  4    5 

Triticum dicoccum/spelta 191 5 203    399 

Triticum spelta (espícula) 1  10    11 

Triticum cf spelta (semente) 2      2 

Triticum cf spelta (espícula) 1      1 

Triticum sp 25 124  47   196 

Vicia faba   1    1 

Quercus sp      1 1 

Avena sp 7      7 

Lolium perenne/rigidum   9    9 

Poaceae 2      2 

Indeterminado   3    3 

Total 4434 145 260 47 0 1 4887 

Táboa 19 Mostras vinculadas a contextos datados nos séculos IV-II a.n.e. 

Igual que sucede nos apartados anteriores as sementes máis abondosas son as de millo 
miúdo. Destacan tamén a concentración de trigos tanto de tipos espidos –Triticum 
aestivum/durum– como vestidos –Triticum dicoccum e Triticum spelta. É o momento no que 
mellor aparece representada a avea.  
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16.5.7.4 Séculos IV-I a.n.e. 
Cronoloxía 347-56 cal BC III-I 

a.n.e. 
Total 

Sondaxe E27 E27 E27 E27 H15 

Capa 3 3 3 3 3 

Mostra MO-01 MO-09 MO-11 MO-19 MO-57 

Taxa in fr in fr in fr in fr in fr 

Hordeum vulgare         1602  1602 

Panicum miliaceum 10332  4774  1232  1476  2  17816 

Triticum 
aestivum/durum 

      1    1 

Triticum 
dicoccum/spelta 

        6  6 

Triticum sp     1      1 

Vicia faba          2 2 

Avena sp         2  2 

Lolium 
perenne/rigidum 

        4  4 

Rumex sp       1    1 

Total 10332 0 4774 0 1233 0 1478 0 1616 2 19435 

Táboa 20 Mostras no intervalo dos séculos IV-I a.n.e. 

As mostras que se atinxen a este intervalo cronolóxico amosan unha composición 
bastante semellante ás anteriores, como é unha maioría de cereais e a presenza 
constante de plantas adventicias dos cultivos de cereal. Non obstante, podemos 
observar algunha particularidade. A máis destacable é a concentración de cariópsides 
de Hordeum vulgare vinculados á capa 3 da sondaxe H15. Esta sondaxe está bastante 
distantes da E27 polo que se xustificaría a existencia de procesos diferentes na 
formación do rexistro arqueobotánico. Por outro lado as mostras da capa 3 da 
sondaxe E27 son practicamente un monocultivo de Panicum miliaceum coa inclusión de 
trigos. 
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16.5.7.5 Contextos do século II a.n.e. ao I d.n.e. 
Cronoloxía 201 cal BC-25 cal AD Total 

Sondaxe E24 E24 

Capa 5 5 

Mostra MO-22 MO-25 

Taxa in fr in fr 

Hordeum vulgare 285 2 11  298 

Hordeum/Triticum 1 2   3 

Panicum miliaceum 790  3551  4341 

Triticum aestivum/durum 3  1  4 

Triticum dicoccum (espícula)   1  1 

Triticum dicoccum/spelta 57 2 194  253 

Triticum monococcum   1  1 

Triticum monococcum (espícula)   1  1 

Triticum spelta   5  5 

Triticum sp 8 2 27 81 118 

Lolium perenne/rigidum 4  21  25 

Poaceae  2   2 

Total 1148 10 3813 81 5052 

Táboa 21 Mostras datadas dende o século II a.n.e ao I d.n.e. 

As mostras inclúense na capa 5 da sondaxe E24. O millo miúdo é o taxon máis 
abundante na contabilización de restos, seguido do trigo –Triticum dicoccum/spelta e 
Triticum sp.– e a cebada. Subliñar a presenza de Triticum monococcum, e a significativa 
cantidade de Lolium perenne/rigidum. 
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16.5.7.6 Mostras do século I a.n.e. ao I d.n.e. 
Cronoloxía 44 cal BC-

63 cal AD 
I a.n.e.-I d.n.e. Total 

Sondaxe E25 I24 I24 I24 

Capa 3 2 2 2 

Mostra MO-03 MO-06 MO-53 MO-61 

Taxa in fr in fr in fr in fr 

Hordeum vulgare 1  2    1  4 

Panicum miliaceum 38  15800      15838 

Triticum aestivum/durum 1        1 

Triticum dicoccum 
(espícula) 

3        3 

Triticum dicoccum/spelta 31        31 

Triticum spelta (espícula) 2        2 

Triticum sp 2 4  3     9 

Quercus sp     130 88   298 

Lolium perenne/rigidum 1 1       2 

Total 79 5 15802 3 130 88 1 0 16188 

Táboa 22 Mostras dos séculos do cambio de era. 

As mostras comprenden patróns distintos, incluso as procedentes dunha mesma capa. 
A MO-03 contén unha composición observada noutras capas da terraza: millo miúdo, 
cebada varios tipos de trigo e xoio. As mostras da capa 2 da sondaxe I24 presentan 
conxuntos e orixes diversas. A mostra MO-06 concentra a maior cantidade de Panicum 
miliaceum. Non obstante, a MO-53 é unha concentración de landras de Quercus sp. 

A MO-061 é unha mostra procedente da pasta cerámica de vasillas tipo forno 
Castromao (Rey Castiñeira et al. 2011; Rey Castiñeira et al. 2013). Exteriormente e 
nas fracturas obsérvanse abundantes impresións vexetais de partes das inflorescencias 
e talos de poáceas empregadas como desgraxantes. Do interior dun dos fragmentos –
AZO86.0823– recuperouse unha semente de Hordeum vulgare adherida. Este achado 
sinala que a especie empregada, ou cando menos unha das especies, utilizada para a 
fabricación da cerámica foi a cebada.  
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 Resultados da análise de ADN 

As 4 sementes enviadas á University of Cambridge non deron resultados positivos en 
ADN (Hugo Oliveira, comentario persoal). Durante as análises non foi posible 
amplificar ningún marcador xenético. Malia non estar aparentemente carbonizadas 
os produtos da solución da reacción química do PCR introducidos no electrofórese 
en xel da agarose non reaccionaron nos campos das sementes arqueolóxicas, dando 
positivo na mostra control de trigos actuais. En conclusión, non se puido obter ADN 
nas sementes de trigo seleccionadas. 

 

Figura 29 Semente de Triticum aestivum/durum da MO-25 enviada para a análise de ADN. 

 Resultados da análise isotópica 

Os valores obtidos nas análises amosan unha media de CO2 δ13C de -18,64 (0,91) 
para as sementes de Hordeum vulgare en contextos dos séculos V-IV a.n.e. e de 19,65 –
0,51– para as de contextos do 2 a.n.e. ao I d.n.e (Mora-González et al. 2019). En 
canto a Triticum cf spelta os valores medios de CO2 δ13C son de 17,34 –0,45– en 
contextos do séculos V-IV a.n.e., de 17,56 en mostras dos séculos IV-II a.n.e. e de 
17,55 –1,07– para o II a.n.e.-I d.n.e (Mora-González et al. 2019). Estes valores son 
un pouco máis altos que os obtidos para mostras actuais. Así e todo, os resultados non 
poden considerarse para valorar cambios no clima, xa que non é posible identificar as 
parcelas de procedencia e as prácticas realizadas. 

A diferenza de valores entre os trigos e cebadas pode ser consistente co suxerido na 
literatura sobre o cultivo de ambos cereais baixo condicións similares (Mora-González 
et al. 2019) e, en ambos casos, é compatible con un cultivo de secaño, sen aporte de 
auga procedente de regadío (Mora-González et al. 2019).  
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Contexto Mostra 
isotópica 

Taxa δ13C‰ (S.D) 
[rango] 

Δ13C (S.D) 
[rango] 

WUEi (S.D) 
[rango] 

E27 C5 155 Triticum cf. spelta -23.44 (0.43) 
[-24.14 a -22.48] 

17.34 (0.45) 
[16.34-18.08] 

74 (3) [69-82] 

E25 C5 154 Hordeum vulgare L. -24.68 (0.86) 
[-26.21 a -23.12] 

18.64 (0.90) 
[17.02-20.24] 

64 (7) [52-77] 

153 Triticum cf. spelta -23.17 (0.70) 
[-24.83 a -21.89] 

17.06 (0.72) 
[15.73-18.79] 

76 (6) [63-87] 

E24 C9 152 Triticum cf. spelta -24.29 (0.66) 
[-25.86 a -22.80] 

18.26 (0.69) 
[16.71-19.91] 

67 (5) [55-79] 

F24 C5 156 Triticum cf. spelta -23.22 (0.52) 
[-24.30 a -21.80] 

17.17 (0.54) 
[15.69-18.29] 

76 (4) [67-87] 

E24 C5 151 Hordeum vulgare L. -25.58 (0.48) 
[-26.60 a -24.83] 

19.65 (0.51) 
[18.87-20.72] 

56 (4) [48-63] 

150 Triticum cf. spelta -23.57 (1.02) 
[-25.22 a -21.86] 

17.55 (1.07) 
[15.78-19.28] 

73 (8) [59-86] 

Táboa 23 Resultados da composición isotópica (modificado de Mora-González et al. 2019). 

Discusión 

As especies identificadas presentan unha longa continuidade durante a Idade do 
Ferro. A presenza de cereais de inverno: trigos e cebadas, e primavera: millo miúdo, 
e o cultivo de legumes. Estes cultivos son os máis frecuentes en contextos preservados 
por carbonización. 

Entre as particularidades de Castrovite destaca a elevada presenza do cultivo de 
cereais entre os taxons achados na intervención, cun predominio cuantitativo do millo 
miúdo –Panicum miliaceum–, aínda que matizable dende o punto de vista do volume 
dos restos atopados. Outros cereais presentes son o trigo –Triticum aestivum/durum, 
Triticum spelta, Triticum dicoccum e Triticum monococcum– e a cebada –Hordeum vulgare. A 
diferenza entre trigos de tipo espido –Triticum aestivum/durum– dos de tipo vestido –
coma o Triticum dicoccum– aséntase nas características biolóxicas de cada especie. A 
distinción entre trigos vestidos e espidos a nivel morfolóxico, agocha tamén 
repercusións á hora do procesado dos trigos para o seu consumo, posto a que é 
necesario desprenderse das glumas, páleas e lemmas, moito máis resistentes nos 
cereais vestidos. A súa eliminación na Prehistoria prodúcese mediante un moído 
previo ou mediante a torrefacción. No castro testemuñáronse espículas de Triticum 
dicoccum e Triticum spelta recuperadas, que precisan da súa eliminación para o consumo. 
O seu número, se ben significativo en comparación con outros sitios que forman parte 
deste Anexo, non acada as concentracións doutros contextos da Idade do Ferro. Así, 
en mostras de Crastoeiro están presentes nun ratio parello á das sementes (Seabra et 
al. 2018). Ese tipo de concentracións pode relacionarse con residuos do procesado 
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(Stevens 2003, 2014) ou coa almacenaxe completa das inflorescencias (Seabra et al. 
2018). O número de restos en Castrovite non acada estas proporcións entre sementes 
e outras partes da inflorescencia. En consecuencia, é plausible a interpretación deste 
conxunto como sementes sen procesar incluídas accidentalmente nos contextos de 
almacenaxe.  

En parte, a importancia cuantitativa debemos ter en conta a que se debe por unha 
infrarrepresentación no rexistro arqueolóxico, dado a que a mala conservación dos 
restos orgánicos debido á acidez dos solos fai que, practicamente, só os restos 
carbonizados cheguen a recuperarse nas intervencións arqueolóxicas. Polo tanto 
aquelas evidencias onde o lume xoga un papel destacado na súa manipulación teñen 
unha incidencia maior no rexistro. Os carporrestos proceden de incendios sobre áreas 
destinadas á almacenaxe, apoiado sobre as grandes concentracións de cereal 
encontradas, na interpretación de varias fases de incendio no xacemento, e vinculado 
á existencia de estruturas de barro sobre madeiras entrelazadas. Os cereais en estado 
latente, é dicir non xerminativo, antes do seu sementado poden almacenarse durante 
varios anos, tanto para a alimentación humana, como para gardar un remanente para 
utilizar na reposición da colleita para o ano vindeiro.  

A conservación dos restos estivo motivado por varios niveis de incendio, que afectaron 
principalmente a construcións destinadas á almacenaxe dos cereais. De aí a grande 
cantidade de sementes de cereais –millo miúdo, trigos e cebada– atopados, sendo a 
carbonización a forma de conservación principal dos carporrestos atopados. É a 
existencia de carbonizacións  accidentais derivadas dun procesado para o consumo. 
Unha das explicacións posibles é que o conxunto de landras de Quercus sp. 
carbonizadas da MO-53 puidese gardar relación con seu preparado. A torrefacción 
como método de eliminación dos taninos é un proceso rexistrado nas fontes clásicas 
(Estrabón III, 3, 7) e utilizado na recreación experimental do pan de landras (Pereira 
Dinis et al. 2007). Non obstante, debérase tomar con cautela a asociación de landras 
carbonizadas co seu torrado. A formación destes restos pode deberse a outras causas.  

Outro aspecto do uso de cereais no castro é o uso de produtos secundarios, como a 
palla e partes das inflorescencias. A palla conforma un conxunto cunha boa 
preservación na MO-44. Desafortunadamente, non é posible determinar se formaba 
parte dalgunha estrutura como material ou permanecía almacenada. Na MO-61, as 
pegadas de partes das inflorescencias de cereais e o achado dunha semente de Hordeum 
vulgare determinan o uso dos residuos da malla como desgraxantes na fabricación de 
estruturas con barro.  
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Aínda que presentes resulta significativa a escasa presenza porcentual de plantas 
adventicias e ruderais. Este comportamento pode deberse a dúas causas, o uso no 
cribado de luces de malla superiores a 1 mm., ou ao estar as sementes en estado de 
almacenaxe estaban limpas da maior parte destes restos. A presenza de xoio –Lolium 
cf temulentum e Lolium cf perenne/rigidum– e avea –Avena sp– e unha semente da familia 
Asteraceae indícannos flora asociada aos cultivos de cereais. O xoio –Lolium perenne– 
medra en comunidades vexetais do tipo Molinio-Arrhenatheretea, de hábitats de solos 
profundos e ricos en nutrientes, humidade variable, e condicións derivadas de terreos 
cultivados ou de pastoreo. A súa baixa porcentaxe na mostra e a súa asociación con 
outros cereais, apuntan a unha planta acompañante. 

Non resulta posible unicamente a través das sementes da planta a distinción entre a 
avea cultivada –Avena sativa– ou a avea acompañante de cultivos –Avena fatua. Nas 
mostras aparece mesturada con varios cereais –Panicum miliaceum, Hordeum vulgare, 
Triticum aestivum/durum e Triticum dicoccum. Ante as dificultades de poder determinar a 
especie con exactitude identifícase como Avena sp. Non obstante, a escasa 
representación desta especie fai pensar que se atopa asociada como especie invasora 
de outros cultivos de cereais, ao igual que acontece co xoio –Lolium perenne/rigidum e 
Lolium cf temulentum. 

A aparición de malas herbas de porte alto engadido a plantas que soen adventicias do 
cultivo de cereal pode orientarnos en torno á colleita dos cereais, unido ao achado de 
fragmentos de talo de poáceas que evidencian tanto o aproveitamento alimenticio de 
trigos, cebadas e millo miúdo, e de outros produtos derivados do seu procesado.  

16.5.10.1 Un conxunto fundamentalmente de almacenaxe 

Os conxuntos correspondentes á terraza forman parte de estruturas destruídas por 
diferentes eventos de incendio. A relación establecida entre sementes e pólas de Corylus 
avellana dun mesmo calibre seleccionadas para a construción, e entre as pólas e as 
pegadas documentadas nos fragmentos de parede de barro, evidencian un deseño 
construtivo para a almacenaxe de cereais (Martín Seijo e Carballo Arceo 2010; Rey 
Castiñeira et al. 2011; Teira Brión et al. 2016). Os sucesivos estratos que cobren estes 
niveis inciden na posibilidade dun transporte dos restos nalgúns dos casos. Non é 
posible determinar cales ou que parte das mostras poderían responder a contextos 
primarios, secundarios ou terciarios. A recollida das mostras e o rexistro non permite 
unha clasificación das mostras deste tipo. Non obstante, certos concentracións de 
sementes delimitados por manufacturas de madeira sinalan a existencia de contextos 
in situ entre os estratos. A mestura de varias especies de sementes podería vincularse 
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ao transporte de restos derivado da destrución e colapso das estruturas de almacenaxe. 
Esta circunstancia implicaría, a existencia de conxuntos de formación secundarios. 

 
Figura 30 Foto do perfil E da sondaxe E24 con tres niveis de incendio de sementes 
carbonizadas. 

 Un dos elementos interesantes do conxunto, corroborado polos sucesivos estratos con 
evidencias de almacenaxe entorno á terraza, é a planificación dun espazo para a 
almacenaxe dende, cando menos, o séculos V a.n.e. ata o I a.n.e./I d.n.e. Se ben, na 
área escavada non se define ningunha estrutura de almacenaxe nin as súas 
dimensións, as características dos elementos que as conforman –varas e táboas, e 
revoco de barro de parede recta– poderían ter semellanzas, non só construtivas senón 
tamén formais, coas atopadas no castro de As Laias (Teira Brión et al. 2016). A 
distancia entre sondaxes nesta área podería significar unha agregación de estruturas 
exentas. 

Os resultados das análises isotópicas sobre cereais de diversos contextos son 
consistentes con desenvolvemento de estratexias agrarias nunha sociedade que 
presenta unha diferenciación produtiva baseada nos grupos familiares (Mora-
González et al. 2019). A almacenaxe pode ser, entón, comprendida como a un 
proceso de acumulación de excedentes dentro da esfera doméstica (Mora-González 
et al. 2019). Este proceso produciríase nun espazo cun rol recoñecido socialmente, 
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como é o dunha área destinada a almacenaxe con estruturas exentas e pertencentes, 
posiblemente, a diferentes unidades familiares. 

Conclusións 

Castrovite conserva un dos conxuntos de mostras arqueobotánicas meirande entre os 
xacementos escavados no noroeste Peninsular. Non só o tamaño da mostra é 
significativo, tamén o é ao observar a longa duración da ocupación no castro, dende 
o século VIII a.n.e ata o I d.n.e., dentro da cal a preservación de materiais 
carbonizados testemúñanse dende cando menos o VI/V a.n.e. nun espazo pensado e 
preservado a longo dos séculos na terraza. A interpretación da almacenaxe deriva da 
recuperación de materiais de construción vinculadas a estruturas deste tipo, á propia 
conservación do conxunto carpolóxico e a inclusión de especies de plantas adventicias 
que medran de maneira habitual entre os cultivos de cereais. Estas características, fan 
de Castrovite un caso singular para observar continuidades e cambios nas prácticas 
agrarias e no comportamento da almacenaxe dos cereais. 

Entre as especies identificadas, o Panicum miliaceum é o máis conspicuo en todas as 
etapas delimitadas, non só na contabilización de restos, senón tamén no seu volume 
en comparación cos outros taxons. As cantidades almacenadas poderían indicar que 
o millo miúdo era un cultivo destinado á alimentación humana. 

O trigo recóllese en todos os contextos, do cal determináronse catro taxons: Triticum 
aestivum/durum, Triticum dicoccum, Triticum spelta e Triticum monococcum. Os tres primeiros 
están ben referenciados nos castros do noroeste. O Triticum monococcum aparece de 
maneira residual en Castrovite, da mesma maneira que se observa noutros 
xacementos da Idade do Ferro e de Época Romana.  

A cebada –Hordeum vulgare– acada un considerable número de restos, se ben na súa 
maioría proceden da mesma mostra. A concentración de restos nunha soa mostra 
tamén afecta ás landras de Quercus sp. Estas concentracións sinalan a outros espazos 
de almacenaxe e procesado dentro do castro, posiblemente vinculados a unidades 
familiares. 

Entre as legumes identificáronse soamente as fabas –Vicia faba. Na distribución 
cronolóxica está ausente das mostras máis recentes, e nos contextos do Ferro I e Ferro 
II aparecen en cantidades pouco relevantes. 

En conclusión, o conxunto carpolóxico unido ás análises isotópicas sinalan unha 
agricultura compatible con prácticas de secaño, e cuxa produción foi almacenada na 
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longa duración nun espazo delimitado do castro para esta finalidade en estruturas, 
posiblemente, de propiedade familiar. 
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Apartado gráfico 

 
Figura 31 Sementes e espículas de Triticum spelta –arriba–, Triticum dicoccum –centro– e Triticum 
monococcum –abaixo. 

 
Figura 32 Concentración de millo miúdo da sondaxe E24, perfil E, capa 9, Nivel 7, do século 
V-IV a.n.e.  
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 Castro de Recarea 

Sitio arqueolóxico 

Nome 

Castro de Recarea 

Código administrativo 

GA15045044 

Cronoloxía 

IV-I a.n.e. 

Localización 

Recarea, Vimianzo –A Coruña– 

ETRS89 

Lon: : -9,051121 

Lat: 42,866449 
 

Procedencia das mostras 

Intervención arqueolóxica 

Campaña de escavación arqueolóxica no castro de Recarea (Mazaricos, A Coruña). Ano 1984, 
do 26 de agosto o 15 de setembro. 

Referencia administrativa 

 

Período 

1984 

Dirección Arqueolóxica 

Josefa Rey Castiñeira 

Entidade 

Universidade de Santiago de Compostela. 
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Descrición 

O xacemento emprázase nun pequeno outeiro nunha zona baixa de val por onde discorre o 
rego das Viñas. Presenta dúas estruturas defensivas que o arrodean en todo o seu perímetro. A 
única intervención no castro foi realizada en 1984, por unha equipa da Universidade de 
Santiago de Compsotela dirixida por J. Rey Castiñeira. Os obxectivos da intervención 
procuraban a escavación dunha construción completa para observar a distribución espacial dos 
seus materiais.  
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 Contexto arqueolóxico 

A intervención estendeuse sobre 54 m2 organizados en torno a unha gabia de 
exploración ensanchada no extremo setentrional para permitir a escavación completa 
do interior dunha das construcións localizadas nomeada Casa 1 (Rey Castiñeira 
inédito). A escavación seguiu o método Wheeler seguindo os estratos –capas. Este 
proceder foi habitual nas intervencións arqueolóxicas do noroeste neste período. As 
seccións entre cadros permaneceron sen escavar, mais nalgúns casos foron retiradas. 
A estruturas exhumadas foron unha parte da muralla e tres paramentos de 
construcións oblongas. 

 
Figura 33 Planta e sección da intervención arqueolóxica (Rey Castiñeira inédito). 

A secuencia estratigráfica rexistra as seguintes capas (Rey Castiñeira inédito): 

• Capa 1. Capa vexetal e derrubamento distribuídos por toda a área de 
escavación. 

• Capa 2. Derrubamento inferior e última fase de ocupación. Na Casa 1 a súa 
potencia chega ata o pavimento superior mentres que ao exterior apenas ten 
entidade. 

• Capa 3. No interior da Casa 1 e entorno á soleira da porta. Nivel con entullos 
de nivelación e pavimento onde se observan reparacións. Na zona entorno á 
Casa 2 preto da muralla  é a última capa arqueoloxicamente fértil. 

• Capa 4. Nivel de ocupación no interior da Casa 1 e exterior entorno á soleira. 
Forma un segundo pavimento no interior da construción. Nesta capa 
exhumouse unha cerámica grega e obtívose unha datación radiocarbónica. 

• Capa 5. Nivel de enchemento do interior da Casa1. Testemuñado tamén cara 
o exterior no seu acceso. 
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• Capas 6, 7 e 8. Reflicte os traballos de preparación do terreo e construción das 
estruturas. 

 

Figura 34 Sección en perspectiva das capas estratigráficas dun recadro da intervención (Rey 
Castiñeira inédito). 

Obtívose unha datación correspondente a unha parcheado do segundo pavimento do 
interior da construción previo á colocación do pavimento máis recente –capa 4 da 
fase III– que obtivo un resultado calibrado a 2 sigma de 396-186 cal BC –CSIC-697: 
2230±50– (Rey Castiñeira inédito). Outros materiais diagnósticos cronoloxicamente 
son un fragmento de borde de cílica –kýlix– de verniz negro e pasta alaranxa que 
abonda nun momento en torno ao século IV a.n.e. (Rey Castiñeira, comentario 
persoal) 

 Materiais e método 

Durante a intervención realizouse unha recolla sistemática orientada á análise dos 
sedimentos meditada para o estudo arqueométrico da cerámica (Rey Castiñeira, 
comentario persoal). Tomáronse un total de 29 mostras de depósitos e estruturas con 
volumes entre 0,15 litros e 2,1 litros para un total de 20,97 litros. 

Un novo ordenamento do material propiciou no 2015 o tratamento da maior parte 
do volume gardado de cada mostra mediante flotación. Na separación dos restos 
empregáronse cribos con luces de malla de 2, 1 e 0,5 mm dispostos en columna. En 
12 das 29 mostras recuperáronse carporrestos, un total de 54 restos entre individuos 
e fragmentos. Estes localízanse na Capa 1 –MO-05– na Capa 2 –MO-22–, Capa 3 –
MO-07–, Capa 4 –MO-26–, Capa 5 –MO-11, MO-12, MO-13, MO-16 e MO-27– 
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e Capa 7 –MO-18. As mostras MO-20 e MO-28 deron resultados positivos mais as 
referencias do rexistro realizado mantiñan a súa pertenza aos cadros e non á capa de 
procedencia. 

    Carpoloxía Esclerocios 
Mostra UR Capa litros restos densidade restos densidade 

1 A-1 5 0,7  0,00 5 7,14 
2 A-1 5 0,4  0,00 36 90,00 
3 A-1 5 0,35  0,00 72 205,71 
4 A-1 8 0,6  0,00 8 13,33 
5 B-1 1 0,54 12 22,22 20 37,04 
6 B-1 2 0,65  0,00 17 26,15 
7 B-1 3 1,77 1 0,56 36 20,34 
8 B-1 4 0,7  0,00 9 12,86 
9 B-1 4 0,22  0,00 56 254,55 

10 B-1 5 0,63  0,00 14 22,22 
11 B-1 5 2,1 6 2,86 427 203,33 
12 B-1 5 0,8 3 3,75 32 40,00 
13 B-1 5 0,6 1 1,67 56 93,33 
14 B-1 4 1,26  0,00 5 3,97 
15 B-1 5 1,1  0,00 64 58,18 
16 B-1 6 0,88 9 10,23 96 109,09 
17 B-1 6 0,56  0,00 1 1,79 
18 B-1 7 0,8 3 3,75 250 312,50 
19 B-1 8 0,56  0,00  0,00 
20 D-1  1,42 5 3,52 11 7,75 
21 D-1 2 0,4  0,00 10 25,00 
22 E-1 2 1,35 1 0,74 237 175,56 
23 E-1 3 0,66  0,00 4193 6353,03 
24 F-1 2 0,2  0,00 141 705,00 
25 F-1 3 0,2  0,00 190 950,00 
26 F-1 4 0,2 1 5,00 236 1180,00 
27 F-1 5 0,4 10 25,00 882 2205,00 
28 B-1  0,77 2 2,60 126 163,64 
29   0,15  0,00 20 133,33 

Total   20,97 54 2,58 7250 345,73 
Táboa 24 Restos carpolóxicos e esclerocios fúnxicos nas mostras de Recarea. 
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Figura 35 Volume por mostra e densidade de restos carpolóxicos por litro. 

 
Figura 36 Referencias aos cadros de procedencia das mostras. Elaborado a partir de (Rey 
Castiñeira inédito). 

 Resultados 

Os resultados da análise carpolóxica preséntanse condicionados polo estado de 
conservación. Debido á afección do lume na combustión dos restos detéctase unha 
grande cantidade de indeterminados de sementes e outras partes das plantas –talos, 
cápsulas e gomos– e de indeterminables. Recarea é o sitio arqueolóxico dos integrados 
neste anexo onde máis predominan os indeterminados e indeterminables, cun 77,78% 
do total. Só se identificaron tres taxons: espelta –Triticum spelta–, trigo/cebada –
Hordeum/Triticum– e Genisteae. A determinación do fragmento de Hordeum/Triticum é 
puidera corresponder á fragmentación dunha semente de T. spelta. Todos os taxons 
recolléronse na MO-05.  
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Táboa 25 Resultados carpolóxicos das mostras da UR B-1.  
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UR E-1 F-1  
Capa Capa 2 Capa 4 Capa 5  
Mostra MO-22 MO-26 MO-27 MO-20 
Taxa in fr in fr in fr in fr 
Indeterminado     4 1 3 2 
Indeterminado 
(cápsula)     1 4   
Indeterminable 1        
Parénquima    1     
Total 1 0 0 1 5 5 3 2 

Táboa 26 Resultados carpolóxicos das mostras das Unidades de Rexistro E-1 e F-1. 

Unha das características destacables do conxunto de Recarea é a grande 
concentración e ubicuidade de esclerotia de orixe fúnxica. Estas determináronse en 
todas as mostras agás nunha, a MO-19. O índice de concentración de esclerocios por 
litro nas mostras é variable estando entre 1,79 restos/litro ata os 6.353,03 restos/litro 
da MO-23. Non se observan pautas de densidade diferenciables entre URs ou entre 
Capas. 

 
Figura 37 Densidade por litro das mostras do castro de Recarea. 
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 Discusión 

Os restos carpolóxicos non ofrecen unha visión moi ampla dos cultivos e plantas 
aproveitadas no castro. A determinación de Triticum spelta está contrastada noutros 
sitios do noroeste (Rey Castiñeira et al. 2011; Tereso et al. 2016; Peña-Chocarro et 
al. 2019), polo que garda certa coherencia cos cultivos deste período cronolóxico. Non 
obstante, convén establecer unha cautela sobre a cronoloxía dos restos ata non datarse 
algunha das sementes. Todos os taxons identificados na MO-05 están dentro da Capa 
1 conformada polo derrubamento das estruturas e o Horizonte A que se formou sobre 
e entre os entullos. Neste senso, no caso de poder vincularse ao momento de 
ocupación é factible que sexan restos en posición terciaria. Non obstante, debe 
vixiarse que fosen incluídas posteriormente ao abandono do castro. A utilización da 
croa do castro como espazo de cultivo en momentos recentes podería ser una causa 
de inclusión destas sementes, vinculándoas a tarefas agrícolas de época histórica, e 
sobre todo dos esclerocios fúnxicos. As mostras están fundamentalmente por 
indeterminados de varias partes das plantas: cápsulas, gomos e talos. Tamén se 
determinou un fragmento de parénquima, estrutura vexetal de almacenaxe, da que 
non puido identificarse a especie. 

A grande concentración de esclerocios engade tamén unha peculiaridade ao conxunto 
estudado. Así, é un dos sitios onde se detecta unha maior concorrencia destes restos, 
a miúdo confundidos nos estudos carpolóxicos como sementes de Brassica/Sinapis 
(Ramil Rego et al. 1990; Dopazo Martínez et al. 1996). Se ben a complexidade da 
determinación da súa formación impide precisar a cronoloxía, a ubicuidade tan 
estendida está a falar da interacción da vexetación co sedimento que forma parte do 
sitio. 

 Conclusións 

A intervención en Recarea sacou á luz unha construción doméstica próxima á muralla 
habitada durante a Segunda Idade do Ferro. A análise carpolóxica non proporcionou 
unha listaxe taxonómica rica. O único cultivo de terminado é o Triticum spelta. Os 
restos maioritarios corresponden a especies das que non foi posible determinar a 
especie e catalóganse como indeterminados.  

Os esclerocios fúnxicos aparecen na maioría das mostras procesadas, nalgunhas delas 
con densidades importantes. Non resulta posible identificar a súa formación durante 
a ocupación do castro, con anterioridade transportados no sedimento, ou con 
posterioridades tras do abandono.  
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 Apartado gráfico 

 

Figura 38 Vista xeral da intervención, en primeiro plano a Casa 1 (Rey Castiñeira inédito). 

 

Figura 39 Esquerda: Espícula e semente de Triticum spelta. Dereita: Semente de Genisteae. 
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 Castro da Illa de Toralla 

Sitio arqueolóxico 

Nome 

Castro da Illa de Toralla 

Código administrativo 

GA36057036 

Cronoloxía 

V-I a.n.e 

Localización 

Illa de Toralla, Vigo –Pontevedra– 

ETRS89 

Lon: : -8,802922 

Lat: 42,200105 
 

Procedencia das mostras 

Intervención arqueolóxica 

Escavación arqueolóxica no solar nº 24 da Illa de Toralla 

Referencia administrativa 

CJ 102A 1998/109-0 

Período 

1998 

Dirección Arqueolóxica 

Emilio Abad Vidal 

Entidade 

Ángel Acuña Piñeiro (autónomo). 
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Descrición 

O castro emprázase no extremo meridional da Illa de Toralla, a pouca distancia da costa, 
aproveitando un pequeno outeiro. A súa morfoloxía está moi alterada pola construción dunha 
área residencial. Foi escavado nos anos 1970 e 1986, cuxos materiais foron depositados no 
museo Quiñones de León (Hidalgo Cuñarro 1995). Na década dos 90 realízanse varias 
intervencións arqueolóxicas (Hidalgo Cuñarro 1995; Abad Vidal 1998). A última escavación 
realizouse no soar dunha vivenda no ano 2017.  
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 Contexto arqueolóxico 

A cronoloxía do castro abrangue un amplo cronolóxico que vai dende o Ferro I ata a 
fase galaicorromana. Segundo as intervencións arqueolóxicas presenta dous niveis de 
ocupación, un primeiro comprendido entre os séculos V-III a.n.e, e un segundo dos 
séculos II a.n.e. a I d.n.e., subdividido á súa vez en dúas fases, II-I a.n.e. e I a.n.e./I 
d.n.e.  (Hidalgo Cuñarro 1990, 1995). Conserva estruturas de planta circular de 6-6,5 
metros de diámetro con superposición de pavimentos (Hidalgo Cuñarro 1990), o que 
indica sucesivas reformas dentro dos espazos domésticos. Entre os materiais cerámicos 
antigos destacan os bordes rectos tipo Neixón Pequeno, acanaladuras e dixitacións, 
unha fíbula golfo de León (Cortegoso Comesaña e Viñas Cué 1996) e colgantes 
amorcelados e atrompetados. Da segunda Idade do Ferro o sitio ten unha ampla 
representación de tipos pertencentes á tradición cerámica das Rías Baixas, como Olas 
e Xerras Toralla e Vasillas Cíes (Hidalgo Cuñarro 1984; Rey Castiñeira 1991).  

O asentamento ten unha interesante influencia mediterránea materializada na súa 
cultura material. O elemento máis salientable é a existencia de dous cipos ou betilos 
púnicos, un deles amortizado como entullo, e outro in situ (Abad Vidal 2016). Tamén 
se exhumaron cerámicas púnicas do III-II a.n.e (Hidalgo Cuñarro 1995), unha moeda 
acuñada en Malaka no II-I a.n.e. (Hidalgo Cuñarro 1995; Pinilla López 1993) e 
ánforas romanas do I a.n.e. (Hidalgo Cuñarro 1995). Todos estes elementos 
evidencian contactos comerciais intensos coa área mediterránea e o posible 
asentamento de comerciantes (González-Ruibal 2006; González-Ruibal et al. 2010). 

A intervención de 1998, dirixida por E. Abad Vidal, realizouse na parcela nº24 da Illa 
de Toralla. Desta intervención proceden as mostras carpolóxicas analizadas, así como 
unha serie de análises de fitólitos (Juan Tresserras e Matamala 2003) e de residuos 
feitos sobre cerámicas desta intervención (Pecci e Cau Ontiveros 2013b; Amado 
Rodríguez et al. 2015). 

A área escavada exhumou un tramo da muralla perimetral do castro e, parcialmente, 
muros correspondentes con construcións habitacionais (Abad Vidal 1998). Os niveis 
inferiores están formados por un sedimento areoso de formación dunar, sobre o que 
se asenta un dos betilos en posición primaria. O betilo, un cilindro de 1,10 m de altura 
e 0,30 de diámetro, localizouse in situ nun espazo exterior e na contorna dun fogar, 
con materiais cerámicos asociados aos primeiros estados de ocupación do 
asentamento, arredor do século V-IV a.n.e. (Abad Vidal 2016).  Os niveis posteriores, 
cuxos materiais máis abondosos son cerámicas da Segunda Idade do Ferro, cobren 
estes estratos. Sobre estes niveis constrúense muros estruturas de planta circular. 



 

 

504 

Un segundo betilo localizouse no recheo do interior dunha vivenda (Abad Vidal 
2016). Da MO-02, situada na parte superior do nivel de entullo onde se asenta este 
betilo, obtívose unha datación cun rango calibrado a 2 sigma de 170-4 cal BC –Beta-
318169: 2060±30 BP. Esta data vinculada aos depósitos interiores da construción 
sinala a súa reutilización como entullo e a perda da súa funcionalidade primeira.  

 
Figura 40 Emprazamento do betilo in situ pegado ao perfil da intervención –dereita. O betilo 
amortizado como entullo encontrouse no interior da construción circular que se observa no 
fondo. Fotografía de E. Abad Vidal (1998). 

No sitio arqueolóxico realizáronse análises de fitólitos e de residuos sobre cerámicas e 
muíños. As análises de residuos fixéronse sobre anacos de vasillas de xerras Toralla 
diferentes. Un borde do arranque superior da asa e unha parede do arranque inferior 
de outra asa (Pecci e Cau Ontiveros 2013b) que amosan uns resultados bastante 
semellantes. A presenza de ácido esteárico e ácidos graxos posiblemente de rumiantes, 
ácidos graxos e alcoholes –C20, C22 e C24– relacionados coa presenza de ceras vexetais, 
posiblemente de abellas (Pecci e Cau Ontiveros 2013b). Nunha das mostras 
determináronse ácidos relacionados coa fermentación –succínico, fumárico, glutárico 
e vaníllico– se ben a ausencia de ácido tartárico impide afirmar que os recipientes 
contiveron viño (Pecci e Cau Ontiveros 2013b). Ademais, identifícanse trazas de ácido 
dehidroabiético procedente de Pinaceae (Pecci e Cau Ontiveros 2013b). A análise 
doutro fragmento procedente do arranque da asa no corpo, aportou compostos 
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relacionados coa fermentación e o viño –ácidos malónico, axálico, succínico, málico, 
acético e glutárico– así como o ácido cítrico, ácido láctico e a presenza de ácidos 
graxos (Amado Rodríguez et al. 2015). As análises sinalan a existencia de lácteos e os 
seus derivados nas xerras Toralla, a presenza de graxas animais e de produtos 
fermentados, entre eles poderían deberse a viño (Amado Rodríguez et al. 2015; Pecci 
e Cau Ontiveros 2013b). Por outro lado, a resina de Pinaceae foi empregada para 
impermeabilizar os recipientes, quizais mesturados con ceras (Pecci e Cau Ontiveros 
2013b). Os resultados gardan similitudes con outras análises de xerras Toralla 
procedentes do Achadizo e de Castro Castriño (Amado Rodríguez et al. 2015). 

As análises de fitólitos sobre residuos de 21 fragmentos cerámicos deu resultados 
positivos en 11 das mostras (Juan Tresserras e Matamala 2003). Os fitólitos 
determinados indican a presenza esqueletos silíceos de cubertas de cereais tipo 
Triticum aestivum/durum en 4 das mostras, fitólitos panicoides e amidóns relacionados 
con cereais tipo Panicum/Setaria, amidóns afectados pola xelatinización que puideron 
pertencer a un produto cociñado de Quercus sp., fibras e tecido epidérmico de ortigas 
–Urtica sp.–, caseína derivada dun produto lácteo e, finalmente, microescamas de 
peixe sen determinar e diatomeas mariñas (Juan Tresserras e Matamala 2003).  

 Materiais e método 

Os materiais proceden da escavación de 1998 baixo a dirección de Emilio Abad Vidal. 
As mostras foron recollidas polo equipo de traballo da intervención. A mostraxe foi 
puntual, orientada a evidencias visibles durante o proceso de escavación e recollidas 
cun pouco sedimento na embalaxe para a súa mellor.  

Mostra Data Sector UR Bolsa Restos 
1 8-6-1998    60 
2 19-6-1998 A-3 431 310 29 
3   381 252 2 
4  A-3 430 63 5 

Total     96 
Táboa 27 Mostras analizadas. 

A rexistro espacial rexistrouse con vínculo ás Unidades de Rexistro da intervención 
de 1x1 m. Na representación espacial do plano vincúlanse as mostras con centro de 
cada UR. Os materiais proceden do interior dunha das construcións –MO-02 e 04– 
e do espazo exterior entre o muro de contención e as construcións –MO-01 e 03. A 
MO-02 está situada nun contexto de entullo para crecer o nivel do pavimento da 
construción dentro do mesmo depósito no que se exhumou un dos betilos. Unha das 
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sementes de Vicia faba contidas no conxunto carpolóxico foi datada mediante AMS 
cun resultado de 170-4 cal BC.  A deposición de ambos elementos –sementes e betilo– 
indican un contexto secundario ou terciario. A MO-04 localízase sobre un estrato 
máis recente no interior da mesma construción, sobre o último pavimento. A MO-03 
procede da área exterior nun nivel máis recente que colmata o nivel de uso do betilo 
in situ. Non se puido recuperar a localización exacta da MO-01. Esta situaríase 
aproximadamente no espazo exterior entre a construción e o muro de aterrazamento. 
Se ben, o máis probable é que pertenza a o estrato que cobre o betilo in situ, non se 
pode determinar a súa relación estratigráfica exacta coas estruturas, o que provoca 
tamén unha indefinición temporal, o que obriga a propor unha cronoloxía que  
abrangue a ocupación do castro ante a falla dunha datación radiocarbónica. 

 
Figura 41 Procedencia das mostras estudadas. En sombreado a área onde se situaría a MO01. 
Sobre planimetría de E. Abad Vidal. 

Procedeuse á escolla das sementes para extraelas do sedimento que as contiña. Nas 
mostras 01, 02 e 03 a separación das mostras realizouse mediante un cribado en seco. 
A totalidade dos restos carpolóxicos preserváronse por carbonización. A análise 
carpolóxica segue os criterios establecidos no capítulo de Metodoloxía. As 
características tafonómicas foron rexistradas. Para a contabilización dos totais de 
individuos e fragmentos dos cotiledóns de Vicia faba empregouse a fórmula 2n=1. 
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 Resultados 

Recuperáronse un total de 96 restos entre individuos, cotiledóns e fragmentos. O 
número mínimo de individuos é de 64, e o número de fragmentos de 29.  

O taxon máis ubicuo é Vicia faba, representada nas 4 mostras con resultados 
carpolóxicos da escavación, sendo a única especie na MO-02, MO-03 e MO-04. A 
MO-04 contén a concentración máis abundante, un total de 8 individuos e 18 
fragmentos. A MO-02 está formada tamén por sementes de Vicia faba. As dúas mostras 
proceden do interior dunha construción.  

A MO-01 é a que presenta maior diversidade taxonómica. Ademais da citada 
presenza de fabas, recolle varias especies de cereais –Hordeum vulgare, Panicum miliaceum, 
Triticum aestivum/durum e Triticum dicoccum. Outros taxons –Triticeae e Triticum sp– 
están definidos pola mala preservación exterior dos restos ou por corresponder a 
fragmentos que non poden adscribirse a unha especie concreta.  

Cronoloxía 170-4 cal 
BC 

IV-I a.n.e. II-I a.n.e. 

UR 431  381 430 
Mostra MO-02 MO-01 MO-03 MO-04 
Taxa in fr in fr in fr in fr 
Hordeum vulgare   21 5     
Panicum miliaceum   21      
Triticum aestivum/durum   4      
Triticum dicoccum   1      
Triticum sp   3      
Vicia faba 8 18  2 1 1 5  
Triticeae    3     
Total 8 18 50 10 1 1 5 0 
Figura 42 Carporrestos identificados no Castro de Toralla. 

 Tafonomía 

Rexistráronse atributos tafonómicos: fragmentación, degradación externa e interna 
das superficies, clasificados en función de criterios descritivos de acordo co seu estado 
de preservación (Antolín e Buxó 2011). Os resultados preséntanse por taxon.  

En liñas xerais as sementes encóntranse completas. A fragmentación afecta 
principalmente a sementes de Vicia faba. A cebada –Hordeum vulgare– tamén está 
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afectada pola rotura ou combustión parcial dos seus restos. A maneira en como se 
observa esta fragmentación condiciona a determinación de especie nalgúns casos. Por 
exemplo, Triticeae. 

 

Figura 43 Ratios de individuos, cotiledóns e fragmentos. 

 

Figura 44 Aspecto interno das sementes. 

A superficies internas, naqueles casos onde puido observarse –fragmentos e individuos 
cunha perda parcial de masa que permitía a observación destas–, amosan unha 
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estrutura porosa entre os cereais –Hordeum vulgare n=9, Panicum miliaceum n=8 e 
Hordeum/Triticum n=1. No caso de Vicia faba –n=28– as estruturas internas tiñan unha 
aparencia compacta nos restos de todas as mostras. 

En liñas xerais a degradación das superficies externas é media –semi-intacta ou semi-
rodada– particularmente nos cereais –Hordeum vulgare, T. aestivum/durum e T. dicoccum– 
e en Vicia faba. As cariópsides de Panicum miliaceum presentan, comparativamente, unha 
maior degradación. A relación entre as determinacións a nivel de xénero –
Hordeum/Triticum e Triticum sp– vén determinada por unha peor conservación, e 
impide chegar a nivel de especie neses restos.  

 
Figura 45 Conservación da superficie externa por taxon. 

Unha das sementes de Vicia faba está afectada pola acción de entomofauna rexistrando 
un opérculo de gurgullo.  

 Discusión 

O conxunto carpolóxico do Castro da Illa de Torralla está formado por taxons 
habituais noutros asentamentos da Segunda Idade do Ferro. A faba –Vicia faba– é a 
especie máis ubicua, posiblemente derivado do método de recollida. A mostraxe 
puntual sobrerrepresenta os restos máis perceptibles visualmente. Non obstante, 
outros taxons abundantes con esta metodoloxía en campo como son as landras de 
Quercus sp non están presentes. A súa ausencia podemos atribuíla á súa falla no 
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rexistro, se ben interprétanse amidóns desta especie en cerámicas (cf Juan Tresserras 
e Matamala 2003). 

A MO-01 contén unha interesante diversidade taxonómica: Hordeum vulgare, Triticum 
aestivum/durum, Triticum dicoccum, Panicum miliaceum e Vicia faba. Se ben carecemos de 
información de contexto adecuada, estas especies adoitan aparecer asociadas a 
contextos de almacenaxe ou conxuntos de grande cantidade de restos noutros castros 
do noroeste como Castrovite (Rey Castiñeira et al. 2011), As Laias (Tereso et al. 
2013b) e Punta do Muíño do Vento (neste Anexo). Así e todo, non é plausible asocialos 
restos de estruturas ou espazos destinados á almacenaxe. Neste senso, suxírese un 
contexto, posiblemente secundario ou terciario, deste conxunto.  

Vicia faba aparece fundamentalmente na MO-02 e na MO-04. A mostra 02 foi datada 
no II-I a.n.e., fixando a cronoloxía de formación dos entullos que enchen o interior 
dunha das construcións e un dos betilos amortizados.  

 Conclusións 

O castro de Toralla conserva un conxunto de sementes ben preservado, se ben 
contextos das mostras posiblemente sexan de carácter secundario ou terciario. Estas 
distribúense no interior de construcións, onde só se determinaron fabas, como no seu 
exterior, onde foi posible recoñecer diversos tipos de cereais como cebada –Hordeum 
vulgare–, trigo –Triticum aestivum/durum– e millo miúdo –Panicum miliaceum. Vicia faba é 
a especie máis frecuente, en nas que se determina a acción de entomofauna. A 
datación dunha semente de faba permitiu datar o recheo do interior dunha das 
construcións aportando un rango cronolóxico de entre 170-4 cal BC. 
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 Apartado gráfico 

 
Figura 46 Especies identificadas: 1) Triticum aestivum/durum, 2) Triticum dicoccum, 3) Hordeum 
vulgare, 4) Panicum miliaceum, 5) Vicia faba. 
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 Castrolandín 

Sitio arqueolóxico 

Nome 

Castrolandín 

Código administrativo 

GA36015009 

Cronoloxía 

V a.n.e.-II d.n.e. 

Localización 

Castrolandín, Cuntis –Pontevedra– 

ETRS89 

Lon: : -8,552393 

Lat: 42,636727 
 

Procedencia das mostras 

Intervención arqueolóxica 

Sondaxes arqueolóxicas no castro de Castrolandín. Cuntis (2004) 

Escavación arqueolóxica no castro de Castrolandín. Campaña de 2005 (Cuntis, Pontevedra) 

Referencia administrativa 

CJ 102A 2004/447-0, CJ 102A 2005/326-0 

Período 

2004-2005 

Dirección Arqueolóxica 

Xurxo M. Ayán Vila, Carlos Otero Vilariño 

Entidade 

Laboratorio de Paleoambiente, Patrimonio e Paisaxe (LPPP)-Universidade de Santiago de 
Compostela. 



 

 

514 

 

Descrición 

Castrolandín conta con pouco máis de 1 Ha de superficie (Parcero Oubiña 2013). Localízase 
sobre un outeiro en rechán a meda ladeira con dominio visual sobre a veiga do río Gallo. Foi 
escavado entre os anos 2004 a 2009 (Martín Seijo 2013). 
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 Contexto arqueolóxico 

As intervencións sobre o castro exhumaron unha serie de estruturas habitacionais e 
defensivas do asentamento e sucesivas reformas (Ayán Vila et al. 2007). Un parapeto 
de terra de 8 metros de ancho con dous muros de contención (interno e externo) e 
coroado por un muro de cachotería cingue a croa en todo o seu perímetro (Criado 
Boado e Ayán Vila 2006). A inversión de traballo para construción de elementos 
defensivos artificiais estruturas defensivas do castro é no seu lado leste, onde existe un 
acceso natural máis doado (Parcero Oubiña 2013). 

Valorando a densidade de construcións non semella existir unha grande presión 
demográfica no seu interior (Ayán Vila et al. 2007). A existencia de estruturas erguidas 
con materiais perecedoiros e áreas de actividade ao aire libre espállanse polos niveis 
inferiores de todo o recinto (Ayán Vila et al. 2007). As arquitecturas en pedra 
visibilizan varias secuencias construtivas. As sucesivas reformas son significativas na 
unidade habitacional conformada por unha casa rectangular dos inicios da 
romanización construída sobre construción previa de planta circular, ou a existencia 
dunha construción con vestíbulo, a situada máis ao norte dos castros escavados ata 
hoxe en día  (Ayán Vila et al. 2007).  

O castro valorouse nun primeiro momento como un poboado de nova planta cunha 
cronoloxía de finais da Idade do Ferro e cambio de era –II a.n.e.-I d.n.e.– (Ayán Vila 
et al. 2007). As seguintes campañas realizadas (cf Martín Seijo et al. 2015) e a 
obtención dunha datación radiocarbónica para este estudo carpolóxico retrotraen a 
cronoloxía proposta nesta hipótese primeira. A datación dunha das sementes de 
Hordeum vulgare da mostra MU050817Z01, situada nos estratos inferiores do patio 
pechado entre as construcións D e F, presenta un intervalo no 490-371 cal BC –D-
AMS 015234, 2343±28. Esta datación sinala un rango cronolóxico da ocupación 
previo ao considerado na intervención de 2004 (Ayán Vila et al. 2007; Criado Boado 
e Ayán Vila 2006). Este espazo interpretouse como o patio dunha vivenda posterior, 
polo que ou ben os materiais desta datación corresponden a un contexto secundario 
e foron transportados, ou ben a estratigrafía do espazo pechado polo muro do patio é 
anterior estratigraficamente e foi cortado pola construción do muro que pecha a 
unidade doméstica. 

En resumo, os datos dispoñibles indicar que Castrolandín estivo habitado entre os 
séculos V a.n.e. e o II d.n.e. Presenta dúas fases principais de ocupación. Unha 
primeira que abrangue do Ferro II ata o cambio de era –V a.n.e.-I d.n.e. As 
construcións adoitan ser de planta circular, illadas ou con muros de peche de patios 
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que forman parte da mesma unidade doméstica. Unha segunda fase de cronoloxía 
romana –I-II d.n.e.–, onde se observable nalgunhas superposición de construcións e 
a aparición de edificacións de planta cuadrangular.  

Varios niveis de incendio, tanto en contextos domésticos como na cara interna do 
muro de contención do parapeto foi interpretado como un nivel de destrución 
xeneralizado que conduciría ao abandono súpeto do castro (Ayán Vila et al. 2007; 
Criado Boado e Ayán Vila 2006). Con este proceso de abandono relacionaríanse 
algúns materiais in situ, como varios recipientes cerámicos do interior da casa con atrio 
(Criado Boado e Ayán Vila 2006).  

  

  

Figura 47 Principais áreas domésticas 1) construcións B-C e recinto, 2) construcións D-F e 
recinto, 3) Construción con vestíbulo H e 4) construción J (Martín Seijo et al. 2015). 

 Materiais e método 

As mostras analizadas foron extraídas dentro das intervencións levadas a cabo polo 
Laboratorio de Paleoambiente, Patrimonio e Paisaxe –LPPP– da USC procedentes 
das intervencións levadas a cabo en 2004 e 2005. Esta foi unha mostraxe sistemática 
pero dirixida a toma de mostras orientada para a datación radiocarbónica na 
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intervención de 2004 (Criado Boado e Ayán Vila 2006). As mostras foron tratadas 
pola Fundación Terra Termarum (Martín Seijo 2008b), que realizou a flotación. 

Recuperáronse restos arqueobotánicos mediante o método de flotación en 47 mostras. 
Non se rexistrou o volume ou peso do sedimento. Empregáronse luces cribos con 
respectivas luces de malla de 2, 1 e 0,5 mm. As mostras foron clasificadas de maneira 
preliminar e fíxose unha primeira escolla dos carporrestos. 

 
Figura 48 Localización das mostras recollidas e analizadas nas intervencións de 2004 e 2005 
sobre a área total intervida. En vermello aquelas que deron resultados carpolóxicos positivos. 

Do total das mostras analizadas –n=47– un total de 17 deron resultados carpolóxicos. 
En función da cronoloxía obtida e estimada por contextos un total de 3 mostras –2 
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con resultados carpolóxicos– vinculadas á UE156 dataríanse en 490-371 cal BC. Nos 
contextos cuxa cronoloxía se estima entre os séculos IV a.n.e. a I d.n.e. procesáronse 
6 mostras, das cales en 4 recuperáronse carporrestos. Finalmente das 38 mostras de 
estratos do século I a II d.n.e en 8 delas obtivéronse resultados positivos.  

O método sigue os criterios establecidos no capítulo de metodoloxía. As características 
tafonómicas non foron rexistradas. 

Mostra Rexistro UE Contexto Restos (n) Peso 
(gramos) 

MU041006J09     13,926 
MU041007J06 174 148 Estrutura 

combustión 
7075  

MU050628Z05     2,651 
MU050720Z02 187 88 Ocupación 8  
MU050722Z02 191 67 Ocupación 1401  
MU050727Z01 190 88 Ocupación 13  
MU050803Z02 192 119 Ocupación 6  
MU050812Z01 199 156 Ocupación 147  
MU050817Z01 200 156 Ocupación 1903  
MU050825Z01 202 106 Ocupación 1  
MU050902Z01 204 222 Ocupación 14  
MU050913Z04 205 254 Ocupación 29  
MU050920Z04 206 291 Ocupación 5  
MU050921Z01 207 305 Ocupación 22  
MU050921Z02 308   31  
MU050926Z05 209 333 Ocupación 4  
MU050926Z12 211 275 Ocupación 66  
Total    10725 16,577 

Táboa 28 Mostras con resultados carpolóxicos. 

 Resultados 

O total de restos carpolóxicos recuperados nas mostras analizadas é de 10.725 
repartidos en 17 mostras. Dúas das mostras pertencen agregados de Panicum miliaceum 
das que se rexistrou o seu peso e volume pero que non forman parte da contabilización 
dos totais –MU41006J09 e MU050628Z05. 

Os taxons máis frecuentes son os de especies cultivadas, principalmente os cereais. Os 
cereais de primavera como Panicum miliceaum –8.057 restos– e Setaria italica –2.050 
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restos– e 91 restos de complexa adscrición entre ambas especies –Panicum/Setaria. O 
trigo está representado con varias especies: Triticum dicoccum e Triticum spelta e Triticum 
aestivum/durum contabilizándose un total de 417 restos. Determináronse espículas de 
T. spelta e T. dicoccum que confirman a presenza das dúas especies. Noutros casos é 
complexo discernir morfoloxicamente entre cariópsides de espelta e farro polo que se 
optou pola denominación Triticum dicoccum/spelta. Determináronse 21 sementes de 
Hordeum vulgare. A única leguminosa cultivada encontrada é Vicia faba, da que se 
determinaron 2 restos.  

As especies silvestres presentan unha menor representatividade. Entre as malas herbas 
acompañantes de cultivos recolléronse sementes de Lolium sp e Portulaca oleracea. Outras 
especies silvestres documentadas son Arrhenatherum elatius var bulbosum e Rubus fruticosus 
agg, ademais de sementes de diversos xéneros –Amaranthaceae, Fabaceae, Poaceae, 
Polygonaceae– e froitos de Pomoideae. 

Mostra Rexistro UE Esclerocios 
MU050720Z02 187 88 3856 
MU050722Z02 191 67 98 
MU050727Z01 190 88 13 
MU050803Z02 192 119 5 
MU050812Z01 199 156 180 
MU050817Z01 200 156 1 
MU050902Z01 204 222 118 
MU050913Z04 205 254 93 
MU050920Z04 206 291 6 
MU050921Z01 207 305 642 
MU050921Z02 308  96 
MU050926Z05 209 333 125 
Total   5233 

Táboa 29 Esclerocios fúnxicos nas mostras de Castrolandín. 
O número de esclerocios fúnxicos recuperados ascende a 5.233. Afecta a 12 mostras 
do total. Nalgunha das mostras acádanse grandes concentracións, sendo 
particularmente relevante a MU050720Z02. Debido á falla de recolla dos datos do 
volume procesado non poden ofrecerse datos de densidade nas mostras. 
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Figura 49 Total de restos carpolóxicos por mostra. Planimetría das estruturas facilitada por 
Carlos Otero Vilariño. 
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Cronoloxía 490-371 cal BC V-IV a.n.e. 
Estrutura Patio D-F 
Unidade 
Estratigráfica 

156 156 
Mostra MU050817Z01 MU050812Z01 
Taxa in fr in fr 
Hordeum vulgare 12 1   
Panicum miliaceum 662  45  
Setaria italica 953  72  
Panicum/Setaria 35  15  
Triticum aestivum/durum 5  2  
Triticum dicoccum 187  3  
Triticum dicoccum/spelta 12    
Triticum sp 7 25 1  
Lolium sp   2  
Portulaca oleracea 1  5  
Rubus fruticosus agg   1  
Poaceae 3    
Indeterminado   1  
Total 1877 26 147 0 

Táboa 30 Especies determinadas en mostras da UE156 datada por radiocarbono en 490-371 
cal BC. 
Os contextos determinados na transición entre a Primeira e Segunda Idade do Ferro 
datáronse a través do resultado obtido sobre unha semente de Hordeum vulgare. Os 
estratos localízanse no patio que se crea entre as construcións D e F. A composición 
maioritariamente son cariópsides de Setaria italica e, seguidamente, de Panicum 
miliaceum. Outras especies, malia estar menos representadas en porcentaxe, é onde se 
identifican nun maior número dentro do sitio arqueolóxico: por exemplo trigos e 
cebadas. Determináronse variedades de trigo núas –Triticum aestivum/durum– e vestidas 
–Triticum dicoccum. Certas morfoloxías dalgunhas cariópsides de trigo non posibilitan 
unha distinción clara con Triticum spelta que agroma noutros contextos do castro, 
nomeándose en consecuencia como Triticum dicoccum/spelta. 

A verdoaga –Portulaca oleracea– e o xoio –Lolium sp–, especies de ecoloxía polo corrente 
asociada a terreos cultivados, intégranse dentro destas mostras. Tamén se determinou 
unha semente Rubus fruticosus agg, carbonizada.  
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Cronoloxía IV a.n.e. - I d.n.e. 
Estrutura Cons. B Cons. E 
Unidade 
Estratigráfica 

305 308 333 119 
Mostra MU050921Z

01 
MU050921Z

02 
MU050926Z

05 
MU050803Z0

2 
Taxa in fr in fr in fr in fr 
Hordeum sp 1        
Panicum miliaceum 1  1      
Setaria italica   9  3    
Panicum/Setaria 15  13      
Triticum cf spelta 1      2  
Portulaca oleracea 4  2  1    
cf Pomoideae   1      
Poaceae       1 1 
Indeterminado   5    2  
Total 22 0 31 0 4 0 5 1 

Táboa 31 Carpoloxía de contextos datados entre o séculos IV a.n.e. e o século I d.n.e. 
O contextos dende a Segunda Idade do Ferro ata o cambio de era proceden do 
interior de edificacións. Comparativamente, respecto da fase anterior, o número de 
restos é sensiblemente inferior. Un total de 63 restos repartidos nun total de 4 mostras 
de dúas construcións. 

No interior da construción B tres das mostras recollidas deron resultados carpolóxicos 
positivos. Nelas identifícanse maioritariamente sementes de paínzo –Setaria italica– e 
millo miúdo –Panicum miliaceum. A maioría das cariópsides de cereais panicoides 
determináronse como Panicum/Setaria motivado polo seu estado de conservación. 
Aparece outro cereal como é o trigo, posiblemente espelta –Triticum cf spelta–, ademais 
de sementes Portulaca oleracea e un froito de cf Pomoideae. 

A mostra recollida na Construción E presenta un total de 6 restos que inclúen Triticum 
cf spelta, sementes de Poaceae e restos aos que non puido atribuírselle determinación 
algunha. 
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Táboa 32 Lista taxonómica de especies recollidas en mostras de contextos datados no I-II d.n.e. 



 

 

524 

 

Táboa 33 Ubicuidade por especie, ecoloxía e cronoloxía: R= resto, U=ubicuidade. 



 

 

525 

 
Figura 50 Mostras de contextos datados en 490-371 cal BC. Planimetría base das estruturas 
facilitada por Carlos Otero Vilariño. 
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Figura 51 Carpoloxía de contextos datables entre os séculos IV a.n.e. e I d.n.e. Planimetría base 
das estruturas facilitada por Carlos Otero Vilariño. 
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Figura 52 Resultados carpolóxicos en contextos datados nos séculos I-II d.n.e. Planimetría base 
das estruturas facilitada por Carlos Otero Vilariño. 
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Os contextos dos séculos I-II d.n.e. forman parte do derradeiro momento de 
ocupación do castro. As nove mostras desta cronoloxía proceden de áreas diversas no 
interior e exterior de varias edificacións. O patio definido entre as construcións D e F 
presenta un conxunto cunha composición semellante ás datadas no século V-IV a.n.e. 
Setaria italica é a especie principal, seguidamente de Panicum miliaceum. Asemade, 
recolléronse sementes e unha espícula de Triticum dicoccum. 

O interior das construcións B e F presentan conxuntos parcos de sementes. Na 
construción B dominan as malas herbas como Portulaca oleracea, se ben as especies 
cultivadas volver a ser os cereais panicoides –Panicum miliaceum e Setaria italica. 
Igualmente, a construción F ten unha alta proporción de Portulaca oleracea en 
comparación cos cultivos –Setaria italica e Triticum dicoccum/spelta. No exterior das 
construcións B-C o conxunto determinado caracterízase por especies de cereais. A 
composición da MU050902Z01 contén millo miúdo, paínzo e trigo. Na 
MU050926Z14 predominan as cariópsides de Triticum dicoccum. 

A Unidade de Rexistro escavada no centro do castro presenta o maior conxunto de 
sementes das mostras procesadas. Resalta a concentración de Panicum miliaceum, e 
contrasta coas outras mostras onde se determinou esta especie pola ausencia de Setaria 
italica. Nesta áreas recolléronse mostras de agregados de Panicum miliaceum. Outras 
especies identificadas son sementes de Triticum spelta.  

Cronoloxía I-II d.n.e. Total 
Estrutura Muro UR central 
UE 148 153 
Mostra MU041006J09 MU050628Z05 
Taxa peso (g) peso (g) 
Panicum miliaceum 13,926 2,651 16,577 

Táboa 34 Peso dos agregados de Panicum miliaceum. 

 Discusión 

Na área situada no patio pechado que se delimita ao oeste das construcións D e F 
comunicado coa plataforma superior por uns chanzos de lousa de pedra, constátase o 
conxunto carpolóxico de cronoloxía máis antiga. Nel obsérvase unha certa 
diversidade de cereais, e unha maior importancia no conxunto de millos como Setaria 
italica e Panicum miliaceum. Ademais, o patio contén restos de talla de madeira resultado 
dun traballo de carpintería especializado (Martín Seijo et al. 2015).  Non obstante, hai 
unha desigual distribución tanto dos do tamaño dos conxuntos como dos taxons 
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representados entre o grupo de mostras situadas na plataforma superior cunha 
cronoloxía do momento máis serodio do castro, tanto dentro da construción F, que 
ante a ausencia de fogar e materialidade que indique podería tratarse dun almacén 
ou taller. Emporiso, considérase que o conxunto datado procede de estratos anteriores 
á conformación deste patio entre construcións. 

Os conxuntos da fase de ocupación entre os séculos IV a.n.e.- I d.n.e. conteñen un 
número de restos escaso. Estes responden a concentracións no interior de áreas 
domésticas. Fundamentalmente son cereais –Panicum/Setaria– trigos e cebada, pero 
tamén plantas adventicias como a verdoaga –Portulaca oleracea. Ante a pouca entidade 
dos restos e ao non poder asocialos a estratigraficamente a certas estruturas ou eventos 
que ocasionaran a súa carbonización, non resulta factible discernir áreas de actividade 
ou unha orixe fiable do conxunto. 

Durante a última fase do castro, a comprendida entre o I-II d.n.e., as mostras 
presentan unha maior ubicuidade e diversidade de contextos. Os restos foron 
recuperados maiormente na contorna de dúas unidades domésticas integradas por 
dúas construcións e os seus respectivos patios. As mostras das construcións B-C 
presentan unha certa concordancia. Por un lado as mostras do interior da construción 
B, se ben non son conxuntos grandes, conteñen unha variabilidade taxonómica 
semellante, con preeminencia de Setaria e Panicum e representación de outras 
comunidades vexetais. No patio exterior parte desta variabilidade vese tamén 
representados os taxons do interior da construción B e constátase unha maior 
importancia  porcentual de trigos.   

Os conxuntos cunha maior cantidade de sementes encóntranse en espazos exteriores. 
Particularmente imporante é o que se recolle na UR central do castro, distribuído en 
torno ao un muro do cal non se pode precisar a súa adscrición funcional polo exiguo 
da superficie escavada. As mostras conteñen unha preeminencia cuantitativa de 
Panicum miliaceum, do que aparecen tamén sementes en estado de agregación. As 
unidades estratigráficas interiores presentan conxuntos numericamente máis parcos, 
e ao mesmo tempo contemplan unha maior diversidade de plantas e un incremento 
de especies silvestres e malas herbas respecto do total.  

A distribución e composición taxonómica pode deberse causas diferentes para a 
carbonización dos restos e verse afectadas por procesos deposicionais e 
posdeposicionais. Entre os estados do procesamento dos cultivos, podemos atoparnos 
durante as fases de descarte nas mostras procedentes do interior das construcións B-
C e o seu espazo exterior, ao igual que pola construción F. A asociación con plantas 
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adventicias e a escasa entidade destes conxuntos, poderían significar actividades de 
queima relacionadas coa hixiene dos subprodutos non aproveitados arroxados nos 
fogares. A limpeza e xestión dos residuos podería ser a orixe destes conxuntos. A 
concentración de sementes e agregados de Panicum miliaceum na sondaxe podería terse 
orixinado a través dunha práctica de almacenaxe. Non obstante, non se pode afirmar 
esta hipótese ao non asociar os restos algún recipiente, ou estrutura para gardar o 
gran. A agregación de sementes de Panicum miliaceum atópanse coas páleas e lemmas 
conservadas, significando que non foron aínda pisadas ou moídas para o consumo 
humano. A carbonización dos agregados podería deberse a unha combustión 
accidental. Cabería tamén sinalar a posibilidade de que se orixinasen polo tratamento 
térmico dos cultivos, que etnograficamente está testemuñado no noroeste ibérico para 
facilitar pisado do millo miúdo (Moreno-Larrazabal et al. 2015). Unha mala xestión 
da temperatura podería dar lugar a unha queima accidental. A falla dun contexto 
nítido ao que vincular este conxunto non facilita a súa interpretación. 

Por outro lado a espacialidade dos restos podería vese afectado por procesos 
antrópicos que derivan na formación dos contextos en posicións primaria, secundaria 
ou terciaria (cf Fuller et al. 2014). A xestión de residuos ou os traballos de retirada e 
aporte de sedimentos poderían dispersas concentracións de carporrestos, e polo tanto 
ter unha situación allea á resultante da súa formación. Tanto no interior das 
construcións, os conxuntos definidos no patio das construcións D-F, ou ben resultado 
do vertido de residuos. 

 Conclusións 

A amplitude da mostraxe realizada en Castrolandín posibilita un coñecemento a nivel 
microespacial. A concentración de restos é desigual en todos os contextos. Panicum 
miliaceum e Setaria italica son os taxons máis ubicuos. Aparecen tanto como especies 
únicas en mostras, ou asociadas a outros cereais. Outros cereais son a cebada –
Hordeum vulgare– e o trigos –Triticum aestivum/durum, Triticum dicoccum e Triticum spelta. 
Vicia faba é a única legume identificada. 

As mostras do interior das edificacións conteñen concentracións baixas de restos. Isto 
pode deberse a tarefas de hixiene do interior, que eliminarían os restos non desexados. 
No exterior das construcións, puideron ter lugar tarefas de procesado, queimas ou a 
carbonización accidental de restos que quedarían integrados nestes conxuntos. 
Fundamentalmente en dúas zonas, vinculados a un patio dunha unidade familiar, e a 
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unha das sondaxes, da cal a información obtida non é concluínte sobre as actividades 
realizadas nese espazo. 

As sementes de plantas adventicias son maioría no interior dalgunhas construcións. 
Este comportamento podería vincularse á realización de actividades de procesado dos 
cereais no seu interior. O descarte destas especies prodúcese durante o aventado, 
cribado groso e o cribado fino. Para o aventado precísase de “darlle o aire” ao gran, 
sendo un lugar máis apropiado para o cribado.  
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 Apartado gráfico 

 

Figura 53 Agregado de sementes de Panicum miliaceum da mostra MU050628Z05. 
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 Monte do Facho 

Sitio arqueolóxico 

Nome 

Monte do Facho 

Código administrativo 

GA36008017 

Cronoloxía 

IV a.n.e. I d.n.e. 

Localización 

Donón, O Hío, Cangas do Morrazo 
(Pontevedra) 

ETRS89 

Lon: : -8,861072 

Lat: 42,276491  

Procedencia das mostras 

Intervención arqueolóxica 

Intervención arqueolóxica, limpeza, sondaxes e escavación arqueolóxica no xacemento do 
Monte do Facho, Cangas. 

Referencia administrativa 

CJ 102A 2005/246-0 

Período 

2005 

Dirección Arqueolóxica 

José Suárez Otero  

Entidade 

Instituto Arqueológico Alemán 
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Descrición 

O castro sitúase no cume do Monte do Facho dentro do abrupto perfil a costa de Soavela de 
perfil abrupto situada no extremo da península do Morrazo. O emprazamento conta cun amplo 
dominio visual cara o mar, motivo polo que na Idade Moderna se construíu unha garita de 
vixilancia marítima.  

O seu cume foi obxecto de ocupacións habitacionais e relixiosas na Protohistoria e comezos de 
época histórica. As campañas de escavación desenvolvidas entre 2003 a 2008 (Schattner et al. 
2004, 2006a, 2006b; Suárez Otero 2015) permitiron un mellor coñecemento na ocupación 
deste período  no monte.  
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 Contexto arqueolóxico 

O Monte do Facho é un lugar de grande interese no estudo da relixiosidade na 
Antigüidade. A grande concentración de aras nun espazo definido cronolóxica, física, 
tópica e estruturalmente, reivindican a importancia do santuario galaicorromano 
situado seu cume (Fariña Busto e Suárez Otero 2002). Non obstante, o espazo onde 
se asenta o santuario narra unha biografía máis complexa que antecede a este 
momento. O achado de cerámica en superficie no monte ao longo da ladeira leste 
dende o cume do monte ata o seu pé, indica un primeiro episodio cronolóxico nun 
momento serodio do Bronce Final (Fariña Busto e Suárez Otero 2002).  

A erección dun castro durante a Idade do Ferro ocupará na ladeira norte, defendido 
por un dobre recinto amurallado que abraza o cume e descende en pendente (Fariña 
Busto e Suárez Otero 2002). Diversos materiais definen contextos entre estruturas de 
pouco desenvolvemento estratigráfico pertencentes a un momento inicial da cultura 
castrexa –VIII-V a.n.e.– (Schattner et al. 2004, 2006a; Suárez Otero 2015). O achado 
de cerámicas periodizables na Segunda Idade do Ferro dos séculos IV-III a.n.e. 
indican un momento de ocupación  neste período se ben pouco é perceptible no 
rexistro arqueolóxico (Fariña Busto e Suárez Otero 2002; Koch 2005; Schattner et al. 
2006a; Suárez Otero 2015). A materialidade propia do Ferro II son cerámicas 
estampillada e importacións como unha copa campaniense e ánforas grecoitálicas 
(Suárez Otero 2015). A datación dunha das mostras do estudo carpolóxico confirma 
esta cronoloxía. A data, do espazo exterior entre as casas IV e V, obtívose sobre unha 
semente carbonizada de Vicia faba da mostra MO-74 e achegou un intervalo de 403-
235 cal BC –D-AMS 015233: 2287±25. 

Estas fases previas contrastan fronte á conspicua entidade das estruturas da última 
fase de ocupación do poboado durante o cambio do era. Este momento é o que se 
define como a ocupación principal (Suárez Otero 2015), por ser a última etapa do 
castro que se fosilizou. As construcións son de planta circular e erixidas en pedra, os 
materiais de importación do cambio de era son abondosos, tanto vaixela de luxo 
romana, ánforas Haltern 70, cerámicas pintadas bracarenses, fíbulas tipo Aucissa e 
anulares, e moedas da Caetra e denarios de Augusto (Suárez Otero 2015). A raíz dos 
resultados das últimas intervencións a ocupación do poboado non se situaría alén da 
primeira metade do I d.n.e. (Schattner et al. 2004; Suárez Otero 2015).  

Unha escolma de actuacións e publicacións recolle a literatura sobre o santuario e as 
aras no sitio arqueolóxico (Fariña Busto e Suárez Otero 2002; Schattner et al. 2004). 
Emprázase nun aterrazamento formado na parte superior do monte, integrándose 
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nunha plataforma diferenciada do espazo de habitación do castro (Fariña Busto e 
Suárez Otero 2002). Diversos materiais como fragmentos de ánforas e recipientes de 
vidro vinculados espacialmente coas aras poderían ter formado parte do ritual levado 
a cabo durante a colocación dos altares (Schattner et al. 2004). 

A dedicación das aras do santuario parece establecerse a unha única deidade, que con 
algunha oscilación epigráfica aparece como DEO LARI BEROBREO (Fariña Busto 
e Suárez Otero 2002). O texto máis frecuente sinala DEO LARI VEROBREO 
ARAM POSUI seguido en ocasións da fórmula PRO SALUTE (Koch 2005). Semella 
estarmos ante unha divindade local (Fariña Busto e Suárez Otero 2002). De non ser 
Berobreus un nomen debera tratarse dun distintivo adxectivable de carácter 
topográfico ou étnico, ou designa ao señor do monte (Koch 2005). Neste senso, 
Berobreo podería designar un topónimo configurado por *BERO de significado 
descoñecido + *BRI co significado de outeiro ou castro (Búa Carballo 2000). Un dos 
elementos que máis chama a atención é a ausencia de dedicantes, quizais por 
despreocupación ou polas propias características dun culto de raíces prerromanas 
onde a relación do individuo coa divindade puidese ser unha cuestión implícita á que 
non fose preciso referirse (Fariña Busto e Suárez Otero 2002). 

A disposición de parte aras encóntrase in situ fincadas sobre buratos ou mediante 
calzos con diferentes pés segundo estaban fixados dunha maneira ou doutra 
(Schattner et al. 2004). Nalgúns casos rompéronse por procesos naturais, outras 
puideron tronzarse intencionadamente sobre o nivel de abandono do castro (Koch 
2005). A existencia de aras sen campo epigráfico remitiría a un posible taller no cume 
para súa fabricación (Koch 2005).  

A cronoloxía das aras sitúase principalmente nos séculos III /IV d.n.e. e principios do 
século V a raíz das intervencións arqueolóxicas (Schattner et al. 2004, 2006a; Suárez 
Otero 2015), se ben as inscricións máis antigas quizais poderían retrotraerse ao II 
a.n.e. (Schattner et al. 2004).  

Outros elementos que puidese gardar relación coas crenzas, é a exhumación dun lacus 
na campaña de 2003, ao que podería atribuírselle unha cronoloxía post quem do séculos 
IV-II a.n.e. (Koch 2005; Schattner et al. 2004). 

 Materiais e método 

As mostras estudadas proceden da intervención de 2005 seguindo os protocolos 
establecidos para a campaña de escavación. Recolléronse en total 78 mostras para 
análises arqueobotánicas, que inclúen tanto mostras recollidas manualmente como 
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mostras de sedimento. Seleccionáronse para a realización de diferentes análises: 
carpolóxicas, antracolóxicas, de residuos e fitólitos. En consecuencia, recolléronse 
distintos tipos de materiais: ósos, madeira carbonizada, sementes, cerámicas e líticos. 

 O método de recollida combinou a recollida de mostra puntuais e a mostraxe 
dirixida, procurando durante a intervención mostrar aqueles elementos ou contextos 
susceptibles de análise.  

En 2011 flotáronse no laboratorio do Grupo de Estudos para a Prehistoria do NW 
Ibérico da Universidade de Santiago de Compostela un volume de 27,9 litros de 
sedimento das mostras recuperadas na escavación.  

Do total de mostras procesadas 18 deron resultados carpolóxicos: 7 de sedimento 
tratadas polo método de flotación, e as 11 restantes en mostras puntuais recollidas 
manualmente. 

Mostra id Sector UR UE Estrutura Litros Restos 
1 10557 1 524 2   1 
4 10560 1 524 3   1 
11 10567 1 584 2 casa IV 1,5 1 
22 10579 2 436 3 casa VII  2 
24 10581 1 584 IVc casa IV 2,7 71 
27 10584 1 614 2 E de casas IV e 

XXVI 
 1 

30 10587 1 555-
556 

VIa casa VI 0,4 151 

33 10590 2 675 1 casa XXIX  1 
35 10592 2 735 1 casa XVI  1 
38 10595 1 584 1 casa IV 1,8 3 
39 10596 2 617 IIa pavimento  12 
40 10597 1 524-

525 
4 entre casa X e 

XI 
 3 

43 10599 2 736 2 norte casa XV  1 
53 10609 1 407 3C casa VII 4,5 12 
56 10612 2 586 2 aterrazamento  1 
59 10615 2 645 3 entre casa 

XXIII e XVI 
 2 

74 10630 1 584 4A casa IV e V 1,8 966 
78 10634 1 554 4 exterior casa XI 4 34 

Total      16,7 1264 
Táboa 35 Selección das mostras procesadas que conteñen restos carpolóxicos. 
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Durante a intervención de 2005 procedeuse a unha metodoloxía de rexistro diferente 
das campañas anteriores. Utilizouse unha numeración diferente das estruturas. 
Desafortunadamente non puido dispoñerse da concordancia entre as numeracións 
das casas da campaña de 2005, e o nomeamento alfabético das campañas de 2003 e 
2004 referenciadas nas publicacións.  

 

Figura 54 Situación das mostras sobre a fotografía aérea do PNOA do voo de 2008. 

O rexistro de estratos presenta un criterios mixtos, non podendo equipararse a 
Unidades Estratigráficas (sensu Harris 1991) nas campañas de 2003 e 2004. Na 
intervención de 2003, distínguense 4 capas (Schattner et al. 2004): Capa 1 de humus 
e vexetación e derrube, Capa 2 de humus e derrube, Capa 3 de sedimento marrón e 
Capa 4 un horizonte de barro marrón claro amarelento. Estas capas definen varias 
fases: a Fase 1 –Capa 4– coa creación do nivel de solo, a Fase 2 como o nivel de uso 
–Capa 4–, e a Fase 3 como o abandono e derrube –Capas 1, 2 e 3. Estes criterios 
preséntanse noutras áreas do sitio e na intervención de 2004 (cf Schattner et al. 2006a) 
polo que as entendidas como Capas 1 a 4 gardan similitudes a través da súa 
composición e materiais. Polo tanto, enténdense como fases no poboado, polo que 
non é factible asimilalas ao método de escavación e rexistro Barker-Harris nin facer 
secuencias estratigráficas. Na intervención de 2005, ademais dos niveis citados, 
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definíronse unidades estratigráficas nomeadas segundo se localizaron no interior ou 
exterior das construcións. 

Respecto da localización das mostras, a maior parte das sementes e froitos proceden 
do interior das edificacións. Pola contra, a mostra MO-74 que concentra a meirande 
parte dos restos –76,36%– sitúase no espazo exterior entre dúas construcións. 

 Resultados 

O total de carporrestos recuperado é de 1.264 contabilizando individuos, cotiledóns 
e fragmentos nas 18 mostras con resultados positivos. Entre todos os taxons 
correspondentes a especies de cereais son os máis frecuentes: cebada –Hordeum 
vulgare –, millo miúdo –Panicum miliaceum– e trigo –Triticum aestivum/durum, Triticum 
dicoccum, Triticum spelta. Na determinación entre Triticum dicoccum e Triticum spelta 
seleccionáronse as cariópsides que gardaban unha morfoloxía máis acorde ao tipo de 
cada especie. Sinalar a o solapamento morfolóxico entre T. dicoccum e T. spelta que non 
permite discernir en todos os exemplos entre ambas especies, en parte tamén debido 
a deformacións e perda de masa causadas pola combustión. Neste casos noméanse 
como Triticum dicoccum/spelta. Recuperáronse tamén bases de gluma de ambas 
especies, polo que se garante a presenza de ambas no conxunto.  

As legumes son outras das plantas cultivadas identificadas no Monte do Fachos: Vicia 
faba e Pisum sativum. As fabas non son a especie máis abondosa, pero pola contra é a 
máis ubicua. Está presente en 9 das 18 mostras recollidas.  

Ademais dos cultivos destacan en comparación con outros contextos preservados por 
carbonización en castros estudados neste anexo, os froitos de especies bravas malia 
non supoñer máis que 4 restos en total. Neste caso son un pomo de pereira brava –
Pyrus cordata– e outro de Maloideae onde, se ben non se chegou a unha identificación 
máis precisa, é posible que se trate dunha variedade do xénero Malus. 

Outra serie de restos foron clasificados como indeterminados ao non poder establecer 
unha identificación igual ou menor a nivel de familia. Entre eles un bulbo que 
apareceu completo. 
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Táboa 36 Conxunto carpolóxico nas mostras con recollida manual dos restos. 
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Táboa 37 Conxunto carpolóxico recuperado por flotación.  
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 Discusión 

O Monte do Facho constitúe un sitio arqueolóxico de grande interese, para 
comprender a relixiosidade na antigüidade. É posible que o santuario atopado no seu 
cume tivese unha orixe na habitación do castro (Fariña Busto e Suárez Otero 2002), 
malia existir un hiato entre ambas ocupacións (Suárez Otero 2015). As intervencións 
no asentamento castrexo non permiten unha achega directa ás prácticas rituais e 
simboloxía das comunidades que o habitaron. Incluso, coa exhumación durante a 
intervención de 2003 dun lacus cunha posible interpretación relixiosa datable polos 
materiais cos que se asocia no Ferro II (Koch 2005; Schattner et al. 2004). Non 
obstante, non debemos esquecer que a distinción entre as esferas domésticas e 
relixiosas non é unha diferenciación necesariamente creada polas comunidades do 
pasado, senón unha distinción feita con fins para acoutar o estudo das manifestacións 
simbólicas no pasado. Como sinala R. Bradley (2003) esta distinción parte dunha 
inadecuada concepción do ritual en si mesmo. 

Volvendo sobre o conxunto carpolóxico, o Monte do Facho amosa é un conxunto con 
especies cultivadas ben presentes durante a Idade do Ferro, con paralelos en moitos 
sitios do noroeste, sobre todo a partir de mediado o I milenio. Tanto a cebada vestida 
–Hordeum vulgare–, como o millo miúdo –Panicum miliaceum– e os trigos como o Triticum 
aestivum/durum e o Triticum dicoccum son taxons recorrentes nas análises (Teira Brión 
2010a; Tereso et al. 2013a). Do mesmo xeito, nos derradeiros anos semella asentarse 
a xeneralización do Triticum spelta na Idade do Ferro con varios exemplos en castros 
(Rey Castiñeira et al. 2011; Peña-Chocarro et al. 2019), cando en análises anteriores 
non aparecía reflectida (Dopazo Martínez 1996; Dopazo Martínez et al. 1996).  

Un dos aspectos, quizais pouco novidoso pola existencia de paralelos (Dopazo 
Martínez et al. 1996), pero pouco observado nas análises levadas a termo neste 
traballo, é a determinación de pomos de froiteiras bravas e sementes de abeleira. Non 
podemos determinar se foron froitos consumidos no asentamento ou deben 
considerarse como un recurso puntual. Así e todo, o seu achado confirma as prácticas 
de colleita de froitos bravos. Posiblemente a recolleita de plantas debeu xogar un papel 
persistente durante a Idade do Ferro, malia ser pouco perceptible no rexistro agás no 
exemplo das landras.  

Como xa se reflectiu, un total de 11 mostras puntuais deron resultados carpolóxicos, 
cun total de 26 restos. Caben sinalar diferenzas en función do método de recollida dos 
restos: mostras puntuais ou de sedimento. Por enriba de todo, obsérvase na 
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preeminencia de sementes e fragmentos de fabas –Vicia faba– contabilizando 19 restos. 
Outros restos visibles, malia que numericamente escasos, son os froitos silvestres –
Pyrus cordata e Maloideae–, cuxa representatividade é maior que nas mostras de 
flotación. Esta circunstancia veríase explicada pola consabida tendencia á recollida de 
sementes de grande tamaño na mostraxe puntual.  

As 7 mostras cuxos conxuntos carpolóxicos foron recuperados mediante a técnica de 
flotación comportaron 1.238 restos. Facer notar dúas cousas. A primeira é a ausencia 
de froitos silvestres que observamos nas mostra puntuais. A segunda a importancia 
que o conxunto da MO-74 ten no total, recollendo a totalidade das plantas cultivadas 
achadas no sitio arqueolóxico. Esta mostra localizouse no espazo exterior situado 
entre dúas construcións, as nomeadas como casa IV e casa V. Ao carecer de máis 
indicacións non é posible definir a natureza e formación do conxunto. 

 Conclusións 

O castro do Monte do Facho é un xacemento singular debido ao santuario que se 
asentou no seu cume na Antigüidade, quizais continuador dunha tradición anterior. 
A falla unha estratigrafías precisa non permite máis que clasificacións xerais do 
conxunto carpolóxico en base ao método de recollida das mostras, e a observar taxons 
dentro e fóra de construcións.  

Do mesmo xeito que acontece noutros exemplos de asentamentos da Idade do Ferro 
con materiais carbonizados, os cereais son as especies máis abondosas: Hordeum vulgare, 
Triticum aestivum/durum, Triticum dicoccum, Triticum spelta e Panicum miliaceum. Entre as 
legumes Vicia faba e Pisum sativum. Todos os taxons de plantas cultivadas aparecen na 
mostra con maior cantidade de restos e que foi datada na Segunda Idade do Ferro. 

Malia a ausencia de landras de Quercus sp., corrente nos castros do noroeste, acháronse 
outros froitos de arbustos, que dá conta da recolleita de especies bravas que poden ser 
consumidas polo ser humano. 
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 Apartado gráfico 

 
Figura 55. 1) Triticum spelta. 2) Triticum dicoccum. 3) Panicum miliaceum. 4) Bulbo indeterminado. 5) 
Vicia faba. 6) Pisum sativum. 7) Pomo de Pyrus cordata.  
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 Castro de Nabás 

Sitio arqueolóxico 

Nome 

Castro de Navás/Castro As Pedras do 
Ferreiro 

Código administrativo 

GA36035047 

Cronoloxía 

II-I a.n.e. 

Localización 

Navás, Priegue, Nigrán –Pontevedra– 

ETRS89 

Lon: : -8,795916 

Lat: 42,162319  

Procedencia das mostras 

Intervención arqueolóxica 

Escavación en área e posta en valor do Castro de Navás (Nigrán, Pontevedra) 

Referencia administrativa 

CJ 102A 2006/561-0 

Período 

2005 

Dirección Arqueolóxica 

María Martín Seijo  

Entidade 

Universidade de Santiago de Compostela  
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Descrición 

O sitio emprázase nun pequeno outeiro no fin dunha penechaira sobre o inicio da pendente en 
ladeira que cae sobre a costa. O topónimo oficial do lugar é Navás, se ben é factible que a grafía 
debera referirse como Nabás. Tamén é coñecido como As Pedras do Ferreiro. No interior e 
contorna inmediata do castro localízanse dous petróglifos con motivos de combinacións 
circulares. As primeiras intervencións na década dos 90 foron motivadas pola construción do 
edificio da Fundación Menela que afecta a grande parte da área do castro.  
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Contexto arqueolóxico 

No castro tiveron lugar varias intervencións arqueolóxicas no decorrer das décadas 
dos 90 e 2000 con obxectivos diversos. En 1991 intervención dirixida por V. Barbi 
Alonso, realizou varias gabias para comprobar a extensión do sitio co gallo da 
construción da Fundación Menela que se erixiu sobre o castro. No 2006. 
Desenvolveuse unha intervención centrada na escavación, rehabilitación e posta en 
valor dunha das construcións atopadas nas sondaxes da intervención de 1991. M. 
Martín Seijo (2008a) foi a directora arqueolóxica. Dúas intervencións coa dirección 
de E. Rodríguez Saiz (2009a, 2009b) tiveron lugar no 2007. Consistiron en sondaxes 
e unha escavación en área previas á construción da ampliación do edificio da 
Fundación Menela. 

Polos datos obtidos nas intervencións semella que o asentamento non mantivo unha 
ocupación longa. Segundo Rodríguez Saiz (2009a, 2009b), na escavación en área no 
sur do castro, as datacións de carbono 14 e os materiais indican unha cronoloxía do 
II ao I a.n.e. Habería dúas fases de construción, un primeiro anterior á construción 
un recheo que serviría como bancal, e outro posterior a este onde se asentarían 
diversas construcións (Rodríguez Saiz 2009a). Nas áreas escavadas non se rexistraron 
superposicións de estruturas, indicando unha ocupación relativamente curta no 
tempo. A presenza de varios fogares con evidencias de combustión intactos sinalaría 
un abandono sincrónico do xacemento. 

Unha das dúas datacións dispoñibles (CSIC-2081) estableceu un intervalo do 120 cal 
BC-30 cal AD para un dos contextos do sitio (Martín Seijo 2013). Outros materiais 
que aportan unha cronoloxía similar son a existencia dun  borde de ánfora do tipo 
Lomba do Canho 67 (Rodríguez Saiz 2009b). As producións gaditanas de LC67 
arrancan dende principios do I a.n.e. e a súa expansión polo Mediterráneo –mellor 
documentada– e polo Atlántico –en Lombo do Canho e en Mesas do Castelinho en 
Portugal – espállanse nas décadas centrais deste século (Molina Vidal 2001). Na área 
galega aparecen nos castros de Montealegre e Santa Tegra, próximos á costa, e 
segundo González Ruibal et al. (2007) dataríanse entre o 75-25 a.n.e.  

As mostras carpolóxicas proceden da campaña de 2006 centrada na escavación e 
restauración dunha construción circular achada xa durante a os traballos de 1991. O 
muro da estrutura fora cortada diametralmente por unha sondaxe, escavándose o seu 
cuadrante nordeste. A pesares da reducida área de intervención, os resultados obtidos 
son interesantes en si mesmos. Os datos arqueobotánicos recollidos posibilitan definir 
un escenario  do impacto da comunidade sobre o hábitat inmediato, e das estratexias 
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de aprovisionamento de combustibles e materiais prima vexetais, pola conxunción das 
análises polínicas, antracolóxicas e carpolóxicas realizadas. 

 
Figura 56. Planta da construción escavada na intervención de 2006, co fogar en posición 
central. A área escavada no interior corresponde a unha das sondaxes efectuadas no 1991. 

A secuencia no interior da construción estratigráfica amosa dous episodios 
estratigráficos diferenciados definidos por recheos de nivelación e pavimentos de 
xabre. Se ben existe unha ruptura clara, non é posible coñecer con fiabilidade o lapso 
de tempo transcorrido entre ambos. Só dispoñemos dunha datación para a o 
derradeiro momento de ocupación. Non obstante, non semella existir un período 
prolongado primeiro momento de ocupación, pola ausencia de materiais diagnósticos 
do Ferro II que retrotraerían o xacemento alén do II a.n.e., e tampouco, a raíz dos 
materiais achados nas intervencións arqueolóxicas que se prolongue no I d.n.e.  

O conxunto de sementes recolleuse no contorno do fogar. O derradeiro lume 
acendido no fogar estaba composto por madeira traballada (táboas) maiormente por 
pólas de Quercus caducifolio e perennifolio, cortiza de sobreira –Quercus suber– e outros 
materiais –cerámica, líticos. Unha das madeiras localizouse un pouco desprazada, 
sendo posible que despois do fogar se efectuase un transporte parcial dalgún dos 
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elementos que o compuñan. A madeira carbonizada procedería de estruturas, 
mobiliario ou como combustible observouse noutras construcións exhumadas nas 
demais intervencións. Este feito poida indicar un abandono precipitado do 
asentamento, pero tamén podería entenderse dentro proceso de abandono co 
aproveitamento dos recursos materiais, ou como un acto consciente que sinala o 
abandono coa desmantelamento das construcións.  

 
Figura 57. Fogar da construción escavada na intervención de 2006 coa distribución das 
madeiras e materiais da derradeira combustión. O conxunto das sementes da MO-28 sitúase 
na parte inferior.  
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O conxunto carpolóxico estaba situado lixeiramente excéntrico ao fogar, e 
parcialmente cuberto por xabre do pavimento. A datación realizada obtívose sobre 
un agregado de sementes de Setaria italica, nun intervalo do 176-41 cal BC –2 sigma– 
–CNA1080: 2080±25–. O resultado podería ter un desfase de tempo curto respecto 
da derradeira combustión do fogar que sinala o abandono da construción. 

Materiais e método 

A intervención combinou estratexias de mostraxe. Primouse unha mostraxe 
sistemática a todas as unidades estratigráficas. Unha mostraxe dirixida a unidades 
cunha boa preservación e riqueza de restos arqueobotánicos. Unha mostraxe puntual 
para aqueles restos visibles non recollidos coas outras estratexias e para o envío de 
datacións radiocarbónicas. 

A metodoloxía de mostraxe consistiu na recollida de mostras puntuais de sedimento 
e de ecofactos dispersos no pavimento, da totalidade da unidade estratigráfica no caso 
do fogar e dúas mostraxes verticais ou en columna. 

Recolléronse un total 38 mostras. Delas, 33 son mostras arqueobotánicas, entre elas 
as dúas columnas polínicas: unha no interior da sección escavada da construción, e 
outra no exterior, na limpeza dun perfil onde se bosquexaban  a sección de varios 
estratos de recheo. Das mostras arqueobotánicas en 6 recolleuse sedimento, as 
restantes correspóndense con mostras puntuais recollidas a man nas diversas unidades 
estratigráficas e o conxunto de madeiras carbonizadas do fogar.  

Mostra litros Restos Densidade UE Estrutura 
MO-03 10 4  12 Depósito abandono 
MO-07 30 31 1,03 12 Depósito abandono 
MO-24 20 6 0,30 18 Depósito abandono 
MO-26 35 94 2,69 17 Fogar 
MO-28  170464  17 Fogar 
MO-29 0,48 14599 30414,58 17 Fogar 
Total 95,48 185198 1939,65   

Táboa 38 Mostras carpolóxicas. 

Un total de 6 mostras deron resultados carpolóxicos positivos. Delas, 4 foron cribadas 
en auga durante a intervención arqueolóxica (MO-03, MO-07, MO-024 e MO-26) 
con cribos de luz de malla de 1 mm. O total de litros procesados por este sistema é de 
95. A MO-28 foi unha mostra puntual dunha concentración de sementes e algo de 
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sedimento flotada en laboratorio para separar os carporrestos. Non se rexistraron os 
litros desta mostra. A MO-29 foi procesado en laboratorio empregando o método de 
anegado en auga e bateo da mostra e cribado dos restos flotantes (cf Steiner et al. 
2015). A mostra tiña un volume 0,48 litros de sedimento. Neste proceso empregáronse 
luces de malla de 2, 1 e 0,5 mm. 

O metodoloxía carpolóxica é a expresado no capítulo correspondente.  

 
Figura 58 Litros procesados por mostra. 

Resultados 

O reconto contempla a totalidade dos restos nas mostras: MO-03, MO-07, MO-24 e 
MO-26. Debido á grande cantidade de restos da mostra 28 realizouse unha 
submostraxe dunha 1/16 parte do total utilizando un divisor de mostras. O resultado 
foi extrapolado para establecer a cantidade total.  

Rexistráronse un total de 185.198 restos. 185.197 sementes de Setaria italica e 1 de 
Hordeum vulgare. Setaria italica case o único taxon determinado. É significativa non só na 
ubicuidade dos restos, rexistrada en todas as mostras de sedimento, tamén pola 
cantidade de restos. A maior concentración está vinculada espacialmente ao fogar 
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central da construción. Entre os restos aparecen agregados de sementes soldados pola 
calcinación e sementes individuais. Dada a dificultade de contabilizar as sementes dos 
agregados o peso da carpoloxía de cada mostra. Malia dar un resultado máis preciso 
entre os conxuntos apenas altera a representatividade expresada nos recontos por 
mostra. No agregado as sementes aparecen intactas e coas páleas e lemmas 
conservadas. Tamén aparecen incrustados talos de Poaceae, posiblemente Setaria 
italica. 

  

 
Figura 59 Distribución das mostras de carporrestos.  
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Táboa 39 Resultados da análise carpolóxica.  
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Tafonomía 

Os agregados presentan vitrificación entre as áreas de fusión entre elas. Entre as 
cariópsides e as páleas e lemmas aprécianse ocos derivados das contraccións ao 
carbonizarse. Forman masas compactas de sementes con inclusións de pólas de 
Poaceae, posiblemente da propia Setaria italica. En certas áreas obsérvase a presenza 
se sedimento, se ben pode estar debido unha inclusión unha vez formados os 
agregados. 

Os agregados sinalan a unhas condicións particulares de exposición ao calor, 
posiblemente nun ambiente redutor, que facilitaría a vitrificación dos restos. As 
condicións redutoras por falta de osíxeno poderían estar localizadas e non afectar á 
totalidade do conxunto.  

 

Figura 60 Conxunto agregado con vitrificación de Setaria italica. As sementes conservan 
adheridas páleas e lemmas. 

Nas sementes agregadas a Setaria italica está vestida, mais nas desagregadas rexístranse 
maiormente cariópsides núas. Así e todo, están presentes sementes que preservan 
fragmentos de páleas, lemmas e a unión cas espículas. Unha das posibles 
interpretacións é que a combustión tivese condicións diferentes na carbonizacións 
restos e se producisen ambientes redutores e oxidantes. 
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Unha atmosfera redutora é máis propicia á preservación que unha onde o osíxeno 
está presente (Wright 2003). Estudos experimentais sinalan que para a carbonización 
de sementes con cubertas de Setaria italica requírense temperaturas de 220ºC ata 
temperaturas de 400ºC en condicións oxidantes, e ata 550ºC en condicións redutoras 
durante 1 a 4 horas (Märkle e Rösch 2008). A variedade de factores como a humidade 
contida, o tempo, temperatura, combustible, duración do calor poden afectar á 
conservación das sementes incluso en condicións similares (Guarino e Sciarrillo 2004). 
Non obstante, os estudos experimentais tamén amosan pouca variedade na 
carbonización de restos dentro da mesma familia (Guarino e Sciarrillo 2004; 
Gustafsson 2000). Este tipo de factores así como a disposición do conxunto, podería 
ter creado ambientes diferenciados que explicasen a diferente conservación do 
conxunto de paínzo. O estado de conservación mixto –agregados e individuos– 
podería tamén explicarse pola diferencias de temperaturas ás que se carbonizan as 
cubertas das sementes. Así, as glumas son habitualmente destruídas a temperaturas 
máis baixas que as sementes (Boardman e Jones 1990).  

Discusión 

Metodoloxicamente é posible un hiato na representación de especies nas 4 das mostras 
foron cribadas en luces de malla de 1 mm, sobre todo de especies adventicias. Mais as 
características do conxunto e a ausencia de outras especies na MO-29, fai que 
posiblemente as sementes de Setaria e os conxuntos non conservasen restos de especies 
acompañantes. A malla de 0,5 mm da MO-29 determinou 381 restos, 
correspondentes todos a sementes de Setaria italica fragmentadas ou subdesenvolvidas.  

Os características do conxunto indícanos que as sementes estaban nun estado de 
procesado intermedio, posterior ao cribado groso ou a un primeiro aventado (cf 
Harvey e Fuller 2005). Traballos etnoarqueolóxicos do procesado de Panicum e Setaria 
(Moreno-Larrazabal et al. 2015) identifican este tipo de restos como habituais na 
almacenaxe de Setaria italica en Asturias. Nestes exemplos os grans gardábanse para 
sementar ao ano seguinte e, de maneira residual para acomerar as aves (Moreno-
Larrazabal et al. 2015). Nesta utilización do gran non é preciso pisalas nin un 
procesado posterior, polo que a almacenaxe coas páleas e lemmas e outros restos non 
comestibles da planta sería plausible para o conxunto de Nabás. O tratamento térmico 
dos millos para facilitar o pisado é un procedemento ben documentado 
etnograficamente (Barboff 1995; Lundström-Baudais et al. 2002; Moreno-Larrazabal 
et al. 2015). O tratamento térmico do gran realízase en torno a 40-50 ºC (Moreno-
Larrazabal et al. 2015) facendo máis doada a retirada das cubertas, pero unha 



 

 

556 

combustión accidental podería derivar na formación de agregados. A formación 
destes agregados é unha das cuestións que tenta resolverse dende aproximacións 
experimentais (p. ex. Toulemonde 2014). As preparacións de millo miúdo con 
diferentes gradientes de humidade cociñados no interior dunha cerámica sinalan que 
son necesarios ou ben altas temperaturas, ou ben un certo grao de humidade para que 
os grans se agrupen (Toulemonde 2014). Os grans de millo miúdo enxoitos e cun 5% 
de humidade tardan entre de 30 minutos a 1h 30 min en carbonizarse en bloques 
compactos (Toulemonde 2014). Estas experimentacións constitúen un importante 
punto de reflexión sobre a formación dos agregados, pero non corresponden de 
maneira directa á causa que os carbonizou. Esta continúa de depender do contextos 
arqueolóxico. Así pois, os restos de Nabás poderían non gardar relación cunha 
preparación alimentaria malia estar integrados no fogar central da construción. 
Ademais do tratamento térmico outras opcións poderían ser explicacións viables 
como unha combustión intencional, ou accidental dun conxunto almacenado de 
Setaria italica. 

O estudo das observacións tafonómicas poderían constituír a base dun traballo 
experimental para replicar as condicións de formación dos agregados e definir as 
consecuencias tafonómicas que se derivan do proceso de carbonización. 

Os resultados das análises polínicas (Currás Domínguez 2009) amosan unha evolución 
cara unha maior presión antrópica sobre a contorna do asentamento. O niveis máis 
antigos do interior construción escavada sinala a presenza dun marco natural 
dominado por un bosque de frondosas, preferentemente carballos, e con presenza de 
abeleiras, ameneiros e castiñeiros e indicios de cultivos de cereais nas proximidades 
(Currás Domínguez 2009). Nun momento intermedio acontece a redución da cuberta 
forestal presidida por Quercus caducifolio en favor de Corylus avellana e especies de 
matogueira. O incremento parello de plantas herbáceas, Asphodelus e niveis de 
coprófilos poderían apuntar a o clarexo dos bosques e prácticas gandeiras (Currás 
Domínguez 2009). Esta secuencia culmina nas mostras do nivel de pavimento máis 
recentes, coetáneo á datación de C14 do 176-41 cal BC onde se observa o retroceso 
e práctica desaparición da carballeira, unido a unha maior presenza de coníferas, 
como Pinus sp., e os niveis de cultivo máis constantes da secuencia (Currás Domínguez 
2009).  

Os resultados das análises antracolóxicas amosan unha distribución diferencial entre 
o conxunto do fogar e os carbóns recuperados sobre o pavimento. Na estrutura de 
combustión identificáronse 5 taxons: Quercus sp. caducifolio, Quercus sp. perennifolio, 
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Quercus suber, Corylus avellana e Fabaceae (Martín Seijo 2013). Entre eles aprécianse 
obxectos de madeira traballada (táboas e obxectos sen determinar) amortizados como 
combustible (Martín Seijo 2013). Nos depósitos interiores, ademais dos taxons antes 
citados determináronse Rosaceae/Maloideae, Frangula alnus, Alnus sp e Salix/Populus 
(Martín Seijo 2013). Este contexto interprétase como resultado dun posible evento de 
incendio que afectaría á construción (Martín Seijo 2013). 

Esta evolución é produto das actividades humanas sobre o posiblemente dende 
momentos moi próximos á edificación do castro. Nesta, dende o punto de vista das 
actividades agrícolas, insírense a apertura dos bosques para áreas de pasto e de cultivo, 
cos que podemos relacionar a presenza de paínzo nas mostras estudadas. 

Conclusións 

O castro de Nabás conserva un conxunto arqueobotánico rico vinculado ao seu 
proceso de abandono. Os materiais recuperados no interior da construción escavada 
na intervención 2006 organízanse en torno aos restos ben preservados da última 
combustión dun fogar. Neste contexto aparece unha cantidade significativa de 
sementes de Setaria italica datadas no 170-4 cal BC. As características tafonómicas 
rexistradas sinalan a posibilidade dunhas condicións de combustión mixtas que 
favoreceron a formación de agregados. O atopar, practicamente, unha única 
variedade cereais, cando en moitas das mostras analizadas en castros o paínzo adoita 
estar mesturadas con millo miúdo, podería deberse ao seu monocultivo e, en 
consecuencia, a aproveitamentos diferenciados entre ambos cereais C4. 
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Apartado gráfico 

 

Figura 61 Semente de Setaria italica ao microscopio electrónico de varrido. 

 

Figura 62 Semente de Setaria italica onde pode apreciarse a lemma parte da espícula adheridas 
á cariópside. 
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Figura 63 Talo de Poaceae 

 
Figura 64 Talos no agregado de Setaria italica. 
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 Castro de Montealegre 

Sitio arqueolóxico 

Nome 

Castro de Montealegre 

Código administrativo 

GA36029024 

Cronoloxía 

VIII a.n.e.-IV a.n.e. 

Localización 

Domaio, Moaña –Pontevedra– 

ETRS89 

Lon: : -8,670533 

Lat: 42,293281 
 

Procedencia das mostras 

Intervención arqueolóxica 

Corredor do Morrazo CG-4.1. Treito I. Castro de Montealegre (Moaña, Pontevedra) Sondaxes 
e escavación arqueolóxica emboquilles E e O 

Referencia administrativa 

ED 102A 2016/094-0 

Período 

2016-2017 

Dirección Arqueolóxica 

Miguel Ángel Vidal Lojo  

Entidade 

Miguel Ángel Vidal Lojo  
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Descrición 

O castro de Montealegre emprázase nun esporón en ladeira preto da caída cara a costa da Ría 
de Vigo. No seu curuto establécese unha pequena plataforma cinguida por outra moito máis 
alongada. O resto do castro espállase pola ladeira. O xacemento foi escavado varias veces. As 
últimas co gallo da construción do túnel da Autovía do Morrazo. Sufriu unha importante 
remoción de terras que destruíu a parte sur do xacemento. 
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Contexto arqueolóxico 

O sitio de Montealegre foi obxecto de diversas intervencións arqueolóxicas dende o 
século XX. No anos 20 realizáronse sondaxes en varios puntos do castro, descubrindo 
estruturas de pedra e un vertedoiro de cunchas (Losada Diéguez 1927), aínda hoxe 
visibles na superficie do castro. Xa en datas máis recentes, a licitación da Autoestrada 
do Morrazo coa construción dun túnel entre as ladeiras Leste e Oeste do monte onde 
se erixe o Castro de Montealegre significou a escavación durante os anos 2003 e 2004 
das embocaduras da devandita estrutura que afectaron ao castro.  

A intervención consistiu das dúas áreas de escavación deu resultados singulares. Na 
área Leste viñeron determinados pola existencia dun vertedoiro de cunchas de 
grandes proporcións (Aboal Fernández e Castro Hierro 2006). Na área oeste os 
traballos determinaron unha área habitacional ocupada de maneira intensa dende 
finais do II a.n.e. (Aboal Fernández e Castro Hierro 2006). Se ben diversos estratos 
moi localizados nalgunhas áreas apuntan a cronoloxías dos primeiros séculos do I 
milenio a.n.e., o período mellor preservado é o que comprende entre o final da 
Segunda Idade do Ferro ao cambio de era, entre o II a.n.e.-I d.n.e., (Aboal Fernández 
e Castro Hierro 2006). A reocupación deste espazo en épocas posteriores non está ben 
definida estratigraficamente, pero diversos materiais sinalan o atesouramento de 
moedas acuñadas entre os séculos VI-V d.n.e. (Aboal Fernández e Castro Hierro 
2006). 

Entre os materiais exhumados destacan as cerámicas de finais da Idade do Ferro e 
cambio de era da tradición das Rías Baixas (González Ruibal e Rodríguez Martínez 
2006), así como cerámica de importación, destacando producións ata o I d.n.e. 
(González-Ruibal et al. 2007). Entre os materiais desta campaña foron analizados 168 
fragmentos de carbón de 63 mostras de contextos con cronoloxías comprendidas entre 
s. II a.n.e. e o I d.n.e (Martín Seijo 2006, 2013). 

O desdobramento da infraestrutura supuxo unha nova intervención arqueolóxica nas 
embocaduras do túnel no 2016-17 dirixida por M. A. Vidal Lojo. A ese proxecto 
corresponden as mostras estudadas neste informe, recollidas en sedimentos das 
estruturas escavadas na embocadura oeste. Nela exhumáronse un conxunto de 
estruturas habitacionais, vías de tránsito, e socalcos nun espazo de forte pendente 
próximos a un acceso ao castro. Esta intervención amplía a das áreas intervidas no 
2003-04, polo que parte dos elementos da biografía do asentamento poderían ser, en 
principio, afíns ou coetáneos a esa campaña.  
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Materiais e método 

As análises obxecto de estudo neste informe sitúanse en torno a tres construcións 
nomeadas E-06, E-11 e E-16 na escavación da embocadura oeste. Segundo a 
información facilitada por M. Á Vidal Lojo as estruturas E-05, E-06, E-11 e E-14 
forman conxuntamente parte dunha mesma construción. A E-11 abrangue a 
construción central de planta circular en torno á que se dispoñen espacialmente as 
demais. No seu interior dispóñense un fogar –E-05–, diversos depósitos e un 
pavimento de xabre. Os materiais exhumados corresponden a cerámicas propias dos 
período de cambio de era. Destacar tamén a presenza de escouras e gotas de fundición 
de pequeno tamaño, e materiais orgánicos como ósos. 

A estrutura E-06 anéxase á E-11 conformando o que podería ser un patio desta. No 
interior vólvese localizar unha estrutura de combustión, a E-14, de máis de 1 metro 
de diámetro circular cuxos límites están definidos por pedras inclinados cara o 
interior. Os materiais que aparecen son cerámicas de cambio de era, ósos, bronce e 
ferro. Presenta unha planta de tipo ovalado encaixada entre os penedos graníticos da 
ladeira. En planta aparece un depósito de sedimento de matriz orgánica, de certa 
compactidade, sobre a que se dispón unha estrutura de pedras fincadas de planta 
circular. Baixo o depósito áchanse varios buratos de poste e unha negativa escavados 
no xabre. Exhumouse un hasta de cervo con marcas de corte, o que podería relacionar 
esta estrutura con algún tipo de función simbólica ou ben como materia prima para 
a ser manufacturada, abundante material cerámico de cambio de era, material de 
construción, ósos e un apéndice de fíbula trasmontana. 

Dos contextos recuperados procedeuse a unha selección de contextos para a datación 
mediante C14. De cada mostra seleccionouse un resto carbonizado de vida curta, 
semente ou madeira carbonizada procedentes de ramas de pouca idade. 

Mostra Ref Lab. Idade 2 sigma BC/AD ES UE 

MO-37 Beta 473131 2010±30 BP 92 cal BC-65 cal AD E6 94 

MO-42 Beta 473132 1900±30 BP 28-214 cal AD E11 101 

MO-52 Beta 473133 2310±30 BP 411-235 cal BC E16 106 

MO-57 Beta 473134 2460±30 BP 758-429 cal BC E16 107 

MO-91 Beta 473135 2490±30 BP 781-511 cal BC E11 111 

Táboa 40 Resultados das datacións radiocarbónicas facilitados por M.A. Vidal Lojo. 
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As mostras procedentes do contextos de fogar presentan un arco cronolóxico entre o 
século I a.n.e. a II d.n.e. Algúns resultados presentan unha discordancia entre a data 
radiocarbónica obtida e o contexto cronocultural que aportan os materiais 
exhumados. Diversas tipoloxías de ánforas dispostas sobre os pavimentos das 
estruturas E11 e E16 sinalan un momento ao I século a.n.e. ao I século d.n.e. Esta 
diverxencia pode ser explicada polo principio de residualidade (Harris 1991). A 
residualidade é un problema a ter en conta dentro dos procesos de formación do 
rexistro arqueobotánico e arqueolóxico (Fuller et al. 2014). Este termo engloba a 
aquelas evidencias que contidas dentro dun estrato por procesos naturais ou 
antrópicos pasan a integrarse dentro dunha unidade estratigráfica máis recente. Polo 
tanto estes resultados poden ser explicados como materiais carbonizados que 
formaran parte de depósitos de formación anterior, desmontados no momento de uso 
das construcións. En conclusión, debemos pór en cautela que as datacións de 
formación das MO-52, MO-57 e MO-91 malia ser resultados correctos no relativo ao 
protocolo das análises, non están a datar o nivel de uso do pavimento das construcións 
ao que pertencen, senón que posiblemente son residuos de outras actividades máis 
antigas. 

Durante o estudo en laboratorio procesáronse un total de 31 mostras recollidas en 
campo. Estas mostras son unha selección dentro do protocolo de recollida deseñado 
pola equipa de escavación. Corresponden a tres grupos estratigráficos conformados 
polas estruturas E-06, E-11 e E-16. En total o volume procesado é de 127,5 litros. 

Vinte e seis das mostras foron tratadas polo método de flotación. As 5 mostras 
restantes corresponden con carbóns de grande tamaño recollidos manualmente 
durante o proceso de escavación. Por estrutura analizáronse o seguinte número de 
mostras e litros: 

• E-06.  6 mostras e 25 litros procesados. 

• E-11. 12 mostras e 44 litros. 

• E-16. 12 mostras e 58,5 litros. 

Tendo en conta estes criterios, considerouse que os resultados do proceso de flotación  
apenas contiña restos. Por este motivo procedeuse á selección de restos no residuo de 
flotación, onde se puideron recuperar máis materiais arqueobotánicos carbonizados. 
En todos os casos os restos das mostras analizadas están preservados por 
carbonización. 
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Figura 65 Vista parcial das estruturas da área de escavación. Modificado a partir da planimetría 
facilitada por M. Á. Vidal Lojo.  
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Construción Mostra UE Litros Restos Esclerocios 
E-06 
 

36 94 7 4 19 
37 94 6 3 32 
41 94 5 8 5 
98 98 7 2 3 

E-11 
 

42 101 6 2 102 
44 101 6 2 16 
46 111 3 3  
48 111 5 2 10 
54 119 4 4 36 
59 118 3   
62 118 6 2 3 
91 111 6 3 78 
94 118 5 1 106 

E-16 
 

34  5 1  
52 106 10 30 2 
55 107 6 1  
56 107 6 4 1 
57 107 5 2  
58 107 6 1 2 
63 120 3 1  
66 126 1 1  
69 132 1 2  
70 134 0,5   
76 130 4 2  

131 200 5   
132 198 6   

Total   127,5 81 415 
Figura 66 Resultados das mostras procesadas mediante flotación e resultados. 

Resultados 

Das 31 mostras procesadas, 22 delas contiñan restos carpolóxicos. O total de restos 
recuperados é de 496, dos cales estudáronse 81 carporrestos. 415 restos corresponden 
a esclerocios de orixe fúnxica, que se ben non forman parte da análise inclúense por 
aportaren información sobre os procesos deposicionais e posdeposicionais dos 
depósitos. 
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O índice de concentración total nas mostras procesada é, polo corrente, inferior a 1 
resto/litro, indicando unha concentración baixa. Só en 5 das mostras o índice é igual 
ou superior a 1 resto/litro. Estes estratos corresponden a sedimentos con carbóns, 
estruturas de combustión ou do enchemento de buratos de poste.  

En liñas xerais, as sementes presentan un estado de conservación variable. A 
totalidade dos restos conserváronse por carbonización. Obsérvanse sinais evidentes 
de alteracións que dificultan a identificación, fundamentalmente fracturas. O 95% 
son individuos ou sementes completas, mentres que o 5% corresponden a fragmentos. 
Son habituais os carporrestos con perdas leves a moi importantes de material na 
superficie externa o que denota certo rodamento, transporte ou procesos de 
combustións máis prolongados.  

Os cereais son as especies máis frecuentes. Setaria italica –n=31– e Panicum miliaceum –
n=13– acadan o maior número de identificacións, así como naqueles restos difíciles 
de determinar entre ambos taxons clasificados como Panicum/Setaria –n=13.  Outros 
cereais son cariópsides de trigo Triticum aestivum/durum –n=2– e Triticum sp. –n=2. 
Malva sp é a única especie brava determinada nas mostras.  

 

Estrutura E6 
Unidade 
Estratigráfica 

94 97 
Mostra 36 37 41 98 
Taxa In fr in fr in fr in fr 
Panicum miliaceum   1      
Panicum/Setaria     3  2  
Setaria italica 1  1  5    
Triticum sp    1     
Indeterminado 2        
Indeterminable 1        
Total 4 0 2 1 8 0 2 0 

Táboa 41 Resultados da estrutura E6.  
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Táboa 42 Taxons identificados nas mostras da estrutura E16.  
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Estrutura E11 
UE 101 111 118 119 
Mostra 42 44 46 48 91 62 94 54 
Taxa in fr in fr in fr in fr in fr in fr in fr in fr 
Panicum miliaceum     1    1  2    3  
Panicum/Setaria 1                
Triticum 
aestivum/durum         1    1    
Malva sp       1          
Poaceae  1               
Indeterminado   2  2  1        1  
Indeterminable         1        
Total 1 1 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 1 0 4 0 

Táboa 43 Especies identificadas nas UEs da estrutura E11. 

Discusión 

A lista florística nas mostras está composta fundamentalmente por especies cultivadas, 
que dependen da xestión humana para o seu desenvolvemento. Entre os cultivos 
existentes as especies de cereais determinadas son frecuentes durante a Idade do Ferro 
(Dopazo Martínez 1996; Dopazo Martínez et al. 1996; Teira Brión 2010a; Tereso 
2012; Tereso et al. 2013a), estando ausentes leguminosas ou plantas silvestres 
colleitadas. 

Destacan os cereais de primavera coma o paínzo –Setaria italica– e o millo miúdo –
Panicum miliaceum. O paínzo está presente en 12 das 22 mostras con resultados 
carpolóxicos positivos. O millo miúdo –Panicum miliaceum– aparece en 6 das 21 
mostras. 

Rexistráronse sementes de trigo espido de morfoloxías de Triticum aestivum/durum. Non 
se recuperaron outras partes das inflorescencias que posibiliten discernir entre T. 
aestivum, T. turgidum, T. durum. Cando as sementes de trigo non se puideron determinar 
a nivel de especie aparecen reflectidos baixo a denominación Triticum sp, que fai 
referencia ao xénero. 

Os talos de Poaceae, adoitan aparecer en contextos domésticos nos castros. É posible 
que estes restos correspondan a palla de cereais ou outras herbáceas que poden ser 
transportadas e empregadas nos asentamentos.  
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Entre as especies silvestres só se determinou unha semente de Malva sp. As diversas 
plantas desta familia poden aparecen en áreas cultivadas ou de ambientes 
antropizados nos nichos creados polos seres humanos para a habitación ou 
explotación agropecuaria.  

Ademais das sementes contabilizáronse esclerocios. Malia ser de orixe fúnxica aportan 
información sobre as características edafolóxicas dos estratos. A súa aparición pode 
estar relacionado tanto pola súa inclusión no sedimento, como existir un desfase entre 
a formación da unidade estratigráfica e a dos esclerocios, pois pódense orixinar con 
posterioridade e non relacionarse coa xénese do depósito que os conteñen. Acotío 
aparecen en sedimentos húmicos relacionados coa vexetación que medra sobre os 
sitios arqueolóxicos unha vez son abandonados. Así e todo, non é factible mediante 
observación distinguir exemplares recentes de carbonizados, o que complica aínda 
máis a súa valoración dentro do conxunto estudado.  

A concentración de esclerocios é significativa en diversos estratos da estrutura E-11 
correspondentes a niveis de ocupacións con carbóns no seu interior, o que pode 
indicar unha maior afectación de raíces sobre esta estrutura nun momento 
indeterminado. Os índices de concentración en mostras da cabana E-16 amosan unha 
concentración inferior, o que pode relacionarse con unha menor incidencia de 
bioturbacións.  

A interpretación dos contextos indica que nos atopamos ante concentracións en 
posición terciaria. Os contextos terciarios son aqueles nos que os materiais proceden 
de moi diversas orixes, e de varias accións, sendo por outro lado os máis habituais nos 
sitios arqueolóxicos.  

As mostras gardan unha certa homoxeneidade nas especies determinadas pese a 
formar parte de estruturas diversas. Segundo se retrata en certos estudos, unha 
mostraxe global ou unha mostraxe aleatoria pode producir conxuntos 
homoxeneizados, independentemente do tipo de contexto, destacando só uns poucos 
como atípicos (Fuller et al. 2014). Neste senso, a homoxeneización entre mostras pode 
estar relacionado con diferentes fases de ocupación (Pearsall 1988), ou factores 
posteriores á deposición como a proximidade ao horizonte activo do solo (Miksicek 
1987). Tampouco debemos esquecer a baixa concentración de restos carpolóxicos, o 
que se ben impide certas reflexións estatísticas entre contextos é, en si mesmo, é un 
reflexo da formación destes contextos. Esta circunstancia podería dar explicación a 
similitude entre a lista taxonómica entre as unidades estratigráficas das estruturas 
analizadas. A mostras analizadas proceden do interior de estruturas construídas, polo 
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que posiblemente estean relacionadas con accións que tiveron lugar no seu interior. 
Neste senso resulta interesante observar como os restos de cereais na E-11 encóntranse 
en depósitos do interior ou na contorna da estrutura de combustión E-5. Podería 
tratarse de descartes arroxados ao lume, ou dalgún tipo de procesado que afectase aos 
cereais. O seu transporte posterior na limpeza do fogar ou dos utensilios empregados 
podería ser o motivo da súa integración nos depósitos onde se atopaban. Esta 
dispersión volvemos a atopala na E-6, onde os restos aparecen tanto nos niveis de 
colmado da estrutura de combustión E-14 como nos depósitos sobre os que esta se 
asenta, anteriores estratigraficamente. 

É posible que a carbonización dos cereais se producise durante a súa almacenaxe e/ou 
durante etapas do procesado previo ao consumo. No caso do paínzo aínda preserva 
elementos de unión á espiga. Este tipo de conxuntos é habitual en Setaria italica, sobre 
todo naqueles estados nos que non se vai utilizar para o consumo humano, ou en 
etapas anteriores ao cribado do gran. 

Conclusións 

As análises carpolóxicas amosan unha composición semellante entre as tres estruturas 
estudadas. Nelas predominan certas especies de cereais: paínzo –Setaria italica–, millo 
miúdo –Panicum miliaceum– e trigo –Triticum sp., Triticum aestivum/durum. A maior 
concentración de restos prodúcese na estrutura E-11. As tres especies son frecuente 
noutros castros do noroeste, e no caso dos millos podería estar indicando 
aproveitamentos diversos, tanto para a alimentación humana como animal, se ben 
esta hipótese debería confirmarse con outras análises. Ademais, a aparición de palla 
carbonizada de Poaceae, está a indicar o aproveitamento de diversas partes das 
plantas. 

De subliñar é a grande similitude entre as especies cultivadas entre as estruturas 
mostradas –Triticum, Setaria italica e Panicum miliaceum. Non obstante, non nos é posible 
determinar funcionalidades de cada unha das estruturas relacionadas cos restos 
atopados. Sen ser excluíntes o conxunto carpolóxico podería relacionarse con: 1) unha 
actividade agraria onde a produción de Panicum miliaceum, Triticum spp e Setaria italica 
fose unha parte para as unidades familiares, 2) seren residuos destas actividades, e 3) 
depositarse en consonancia cos factores de deposición dos restos nos cales a 
proximidade ao horizonte de uso do solo significou o transporte dos restos, e por 
extensión que varias accións distintas converxesen na formación dun conxunto 
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carpolóxico bastante homoxéneo. Non podemos vincular os conxuntos cunha 
actividade en concreto, ou cun contexto primario onde os restos permanezan in situ.  

Os esclerocios fúnxicos amosan unha distribución e comportamento desigual entre 
estruturas. O seu incremento en diversos niveis, particularmente significativos dentro 
da E-11, poderían relacionarse cunha maior influencia do sistema de raíces desenvolto 
por diversas especies arbóreas e arbustivas unha vez foi abandonado o castro. 
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Apartado gráfico 

 
Figura 67 Panicum miliaceum –esquerda– e Setaria italica –dereita. 

 
Figura 68 Gran de Triticum aestivum/durum. 
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 Monte Baixo 

Sitio arqueolóxico 

Nome 

Monte Baixo 

Código administrativo 

 

Cronoloxía 

I a.n.e.-III d.n.e. 

Localización 

Bonaval, Burgueira, Oia –Pontevedra– 

ETRS89 

Lon: : -8,8015697 

Lat: 42,0152319 
 

Procedencia das mostras 

Intervención arqueolóxica 

Intervención Arqueolóxica de Contextualización cronolóxica e Cultural e Valoración de 
Impacto sobre a Obra de Plantación de Kiwis na Paraxe de Balmao, en Bonaval (San Pedro de 
Burgueira) concello de Oia 

Referencia administrativa 

 

Período 

2011 

Dirección Arqueolóxica 

Israel Picón Platas  

Entidade 

A Citania Arqueoloxía S.L.  
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Descrición 

O xacemento apareceu dentro dos traballos de control arqueolóxico para unha plantación 
agrícola, dentro da banda de protección dun petróglifo. Sitúase nunha ladeira de pendente 
pouco pronunciada. As sondaxes, dirixidas por Israel Picón Platas, realizáronse no 2011. 
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Contexto arqueolóxico 

Monte Baixo é un xacemento de carácter habitacional de tipoloxía romana. Pódese 
adscribir cronoloxicamente, a partir da tipoloxía dos materiais recuperados e das 
datacións de C14, entre finais do século I a.n.e ao III d.n.e. Se ben as extensión das 
sondaxes realizadas impide determinar a actividade ou actividades económicas 
realizadas, o seu emprazamento dista menos de 1 quilómetro dunha mina aurífera 
explotada na cizalla de contacto entre área de granitos e de xistos. Esta proximidade 
e a cronoloxía do sitio podería sinalar un certo control na explotación nos primeiros 
séculos da nosa era e no contexto da explotación aurífera no Baixo Miño (cf Currás 
Refojos 2014). Esta relación entre o xacemento e a mina é aínda unha conxectura 
pendente de investigación e non debe esquecer outras formas de explotación 
desempeñadas nos hábitats familiares romanos, como poden ser a agropecuaria ou 
outras actividades produtivas especializadas. 

 

Figura 69 Sondaxe 1 onde se recolleron as mostras MO-03 e MO-05. Fotografía: I. Picón Platas 
(2011). 

A intervención arqueolóxica consistiu en 26 sondaxes mecánicas e 3 de escavación 
manual (Picón Platas 2011). Na Sondaxe 1, de 2x2 m., determinouse un muro pouco 
desenvolto en potencia dado ao arrasamento do sitio arqueolóxico. Do nivel de 
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ocupación –UE009– obtívose unha datación de 45 cal BC-77 cal AD –Beta-308707: 
1980±30 BP. 

O segundo momento identificado correspondería ao intervalo datado entre o 90-321 
cal AD –Beta-308706: 1820±30 BP– rexistrado sobre a UE011 –nivel de ocupación– 
da Sondaxe 2A de 5x3,5 m. Nela localizouse unha estrutura muraria delimitando un 
espazo interior, de onde arrancaba un muro transversal de división, e un nivel de uso 
formado por terra apisoada con abundantes carbóns (Picón Platas 2011). 

 
Figura 70 Sondaxe 2A. Procedencia das mostras 1, 2 e 4. Fotografía: I Picón Platas (2011). 

 

Figura 71 Datacións obtidas sobre os contextos de ocupación da intervención de Monte Baixo. 

Os materiais exhumados foron escasos. Un total de 16 obxectos compostos por restos 
de cerámica denominada común, dous fragmentos rodados de terra sigillata, tegulae, 
fragmentos de ánfora, un pondus e obxectos metálicos como cravos (Picón Platas 2011). 
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Materiais e método  

As mostras foron recollidas pola equipa arqueolóxica seguindo as indicacións 
establecidas dende o Grupo de Estudos para a Prehistoria do NW. A mostraxe de 
sedimento dirixiuse a niveis de ocupación. 

Os macrorrestos arqueobotánicos separáronse polo método de flotación, empregando 
cribos de luces de malla de 2, 1 e 0,5 mm. Procesáronse en campo durante a 
intervención 5 mostras de sedimento cun total de 78 litros de volume. Nas mostras 
determináronse 16 restos carpolóxicos e 4 restos de outras partes da planta –talos, 
brácteas, gomos–, e un total de 15.243 esclerocios fúnxicos.  

As 5 mostras recollidas proceden de 4  unidades estratigráficas diferenciadas e de dúas 
sondaxes distintas. Só as mostras MO-01 e MO-02 algún resultado carpolóxico. Os 
totais de litros e restos por mostra e a densidade aparecen valorados nas seguinte 
táboa. 
Mostra Litros Densidade Restos Sondaxe UE Estrutura 
MO-01 21 0,62 13 2A 2 Nivel ocupación 
MO-02 34,5 0,20 7 2A 11 Nivel ocupación 
MO-03 7 0,00 0 1 5 Nivel ocupación 
MO-04 7 0,00 0 2A 11 Nivel ocupación 
MO-05 8,5 0,00 0 1 9 Nivel ocupación 
Total 78 0,26 20    

Táboa 44 Mostras procesadas en laboratorio. 

En todas as mostras atopáronse esclerocios. Stricto sensu son de formacións fúnxica polo 
que non se inclúen no reconto carpolóxico. Segundo Alonso e López (2005) os 
esclerocios de Cenococcum geophilum teñen relación simbiótica con raíces de diversos 
árbores e arbustos –Pinus, Quercus, Alnus, Crataegus, Juniperus ou Populus-, humidais e 
solos pobres. Polo tanto a súa aparición pode estar relacionado tanto pola súa 
inclusión no sedimento, como existir un desfase entre a súa formación e a integración 
no sedimento, pois pódense orixinar con posterioridade e non relacionarse coa vida 
do depósito que os conteñen.  

Resultados 

Os resultados carpolóxicos proceden das mostras MO-01 e MO-02, dentro da 
sondaxe 2A. Nesta sondaxe datouse un carbón procedente da MO-04 da UE011 –
diferente mostra pero mesmo contexto que MO-02– cunha cronoloxía do 90-321 cal 



 

 

580 

AD. A MO-01 pertence a un contexto vinculado á UE02 e, polo tanto posterior, 
estratigraficamente. 

Determináronse 6 taxons, un deles de plantas cultivadas Triticum aestivum/durum, e os 
restantes de plantas bravas, dos que só se puido identificar a nivel de especie o piñeiro 
bravo ou marítimo –Pinus pinaster–, a nivel de xénero Ranunculus sp, e a nivel de familia 
sementes de Brassicaceae e Genisteae e un fragmento de talo de Poaceae. Tamén se 
contabilizaron un número de 6 indeterminados –un deles un gomo– sen atribución 
proposta e 2 indeterminables que polo estado de conservación non se observan trazas 
que permitan a súa diagnose. 

Cronoloxía I-IV d.n.e. 90-321 cal AD 
Contexto Nivel de ocupación 
Unidade Estratigráfica UE02 UE11 
Mostra MO-01 MO-02 
Taxa in fr in fr 
Pinus pinaster (bráctea)    1 
Ranunculus sp 1    
Triticum aestivum/durum 1  3  
Brassicaceae 1    
Genisteae 3    
Poaceae (talo)    2 
Indeterminado (gomo)   1  
Indeterminado 5    
Indeterminable 2    
Total 13 0 4 3 

Táboa 45 Especies identificadas. 
Cabe sinalar a enorme concentración de restos neste sitio arqueolóxico, sobre todo 
nas mostras MO-03, MO-04 e MO-05, moi superior ao que ven sendo habitual 
noutros xacementos arqueolóxicos onde non soen superar con moito os 20 
esclerocios/litro, parello ao que suceden na MO-01 e MO-02. Esta concentración 
podería estar vencellado a que o sedimento contiña materia orgánica e formase parte 
do Horizonte A, corroborado en parte pola grande presenza de materia vexetal aínda 
sen descompoñer nas mostras, sobre todo raíces. Ademais, non é doado mediante 
observación distinguir exemplares recentes de carbonizados, o que complica aínda 
máis a súa valoración dentro do conxunto arqueolóxico. 
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Figura 72 Representación dos litros procesados e a densidade de esclerocios por mostra. 

Tafonomía 

Todos os restos analizados se recuperaron en estado de carbonización, o que permitiu 
a súa preservación, pero nalgúns deles constatamos sinais evidentes de alteracións que 
dificultan a identificación. Testemúñase a fragmentación nalgunha das sementes, en 
todo caso anterior á intervención arqueolóxica, sendo o máis habitual a perda de masa 
que afecta fundamentalmente ao pericarpo exterior. Constátanse deformacións, que 
poden estar asociados á combustión dos restos, ben por un consumo excesivo da 
materia orgánica, caso da perda de masa, ou por elevadas temperaturas ou 
combustión en verde cando aparecen deformacións ou adhesións. No caso das 
deformacións o habitual é a explosión debido á combustión que provoca a existencia 
de fisuras lonxitudinais nalgún dos restos. 

Das catro sementes de Triticum atopadas, dúas dela teñen sinais de desenvolvemento 
da radícula ou raíz embrionaria o que significa que se carbonizaron unha vez estaba 
comezado o proceso xerminación. A carbonización deste tipo de restos pode deberse 
a varias e diversas orixes, ben por unha combustión accidental, ou ben por seren restos 
que se descartan tirándoos ao lume. O malteado dos grans para a elaboración de 
bebidas fermentadas é outro proceso que se realiza cos grans xerminados, 
preferentemente de cereais, mais a cantidade de restos non posibilita facer hipóteses 
neste sentido. 
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Figura 73 Esquerda: semente de Genisteae cunha fisura provocada pola combustión. Dereita: 
xerme desenvolvido dunha semente de trigo. 

Discusión 

En liñas xerais o conxunto presenta un tamaño reducido, máis permite certas 
consideracións. A escasa concentración de restos e pouca diversidade de taxons 
impide unha aproximación de aspectos tales coma as prácticas agrarias, a 
composición vexetal da contorna. Así e todo, as sementes recuperadas semellan estar 
asociadas a un contexto doméstico como sinalan a existencia de estruturas murarias. 

A presenza de trigos indica o seu cultivo ou o aprovisionamento de gran. A especie 
identificada Triticum aestivum/durum é habitual na Idade do Ferro en sitios do Noroeste 
da Prehistoria. Non obstante, a presenza de cereais algo que debeu formar parte da 
alimentación diaria, non aparece reflectida tan acotío na bibliografía de sitios de 
Época Romana, eiva que debemos atribuír á infrecuente mostraxe de restos 
arqueobotánicos en época histórica, moi recentemente. Así, trigos espidos foron 
recuperados en diversos sitios como nas saíñas do Areal e Cova do Xato (Teira Brión 
et al. 2012). 

A recolla dunha bráctea de piñeiro –Pinus pinaster– está referenciada noutros 
xacementos. O piñeiro, e máis concretamente restos de piñas de Pinus pinea, téñense 
atopado en sitios romanos, como nas saíñas do Areal (Teira Brión 2010b) e de Pinus 
pinea e Pinus pinaster en Aquae Flaviae (Vaz et al. 2016a). A súa madeira carbonizada 
aparece documentada como combustible ou materia prima para manufacturas no 
noroeste (cf Martín Seijo 2013). Mais non é frecuente a existencia de piñeiro con 
anterioridade ao cambio de era, non quedando claro se podería ser unha especie 
introducida (Martín Seijo 2013). O uso das piñas na Antigüidade tende a estar 
vencellado a rituais funerarios e simbólicos desta árbore en outros lugares de Europa 
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(Bouby e Marinval 2004) e a un maior status social en certos contextos (Bakels e 
Jacomet 2003). Ademais, as piñas son uns bos iniciadores da combustión de lumes, o 
que podería ser unha explicación do achado da bráctea.  

Conclusións 

Monte Baixo é un asentamento configurado baixo os modelos de nova implantación 
en Época Romana. Posiblemente estea relacionado coa explotación mineira ou 
agropecuaria do seu entorno. A falla dun coñecemento máis amplo do xacemento 
non é posible realizar máis que observacións de carácter xeral. 

Os escasos restos carpolóxicos dan conta do cultivo de trigo –T. aestivum/durum–, e o 
aproveitamento dos talos, como subprodutos da cadea operativa dos cereais que 
poden utilizarse como materia prima ou alimento animal. 

O fragmento dunha bráctea de Pinus pinaster, podería vincularse ao aproveitamento 
como combustible, se ben non deben esquecerse outras explicacións de carácter 
simbólico.  

Os demais taxons identificados pertencen a plantas non domesticadas, sementes 
Brassicaceae, Ranunculus sp e de matogueiras da tribo Genisteae. 
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Apartado gráfico 

 

Figura 74. Sementes de trigo –Triticum aestivum/durum–, a da esquerda subdesenvolvida. MO-
02 

 

Figura 75 Cara dorsal e ventral dunha bráctea dunha piña de piñeiro bravo –Pinus pinaster– 
MO-02. 

 
Figura 76 Sementes de Genisteae procedentes da MO-01 
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 Reza Vella 

Sitio arqueolóxico 

Nome 

Santa Comba de Reza Vella 

Código administrativo 

GA32054003 

Cronoloxía 

I-VII d.n.e. 

Localización 

Reza Vella, Ourense –Ourense– 

ETRS89 

Lon: : -7.884621 

Lat: 42.356026 
 

Procedencia das mostras 

Intervención arqueolóxica 

Excavación arqueológica en área del yacimiento de Capela de Santa Catalina de Reza Vella 
(Ourense). Construcción del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad Ourense-Santiago. 
Tramo: Acceso a la Estación de Ourense 

Referencia administrativa 

CT102A2010/330-0 

Período 

2010 

Dirección Arqueolóxica 

Mario César Vila 

Entidade 

P&A Arqueólogos S.L. 
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Descrición 

O xacemento emprázase no comezo da chaira da veiga próxima á marxe dereita do río Miño. 
A intervención arqueolóxica tivo lugar co gallo das obras do corredor ferroviario de alta 
velocidade a Ourense dentro da banda de protección da capela de Santa Comba de Reza Vella 
(César Vila 2010b). Na contorna da capela, de orixe mozárabe, exhumáronse unha serie de 
estruturas e restos arqueolóxicos de cronoloxía romana e períodos máis recentes. 
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Introdución 

O xacemento componse na área intervida por unha serie de estruturas e negativas 
vinculadas a unha vía e a unha necrópole de Época Romana. A necrópole está 
constituída por fosas enchidas por depósitos que reflicten prácticas funerarias cos ritos 
de incineración e inhumación (César Vila 2010b). Un total de 56 enterramentos se 
preservaron escavados no substrato, sendo posible un número meirande na necrópole, 
mais a mala conservación da área norte non permitiu determinalo (Martín-Seijo e 
César Vila 2019). Escaváronse un total de 28 estruturas funerarias asociadas co ritual 
de cremación (Martín-Seijo e César Vila 2019). 

 
Figura 77 Área da necrópole. Fotografía da intervención arqueolóxica (César Vila 2010b). 

A necrópole estivo en uso dende mediados do século I d.n.e., coincidindo coa primeira 
evidencia do próximo aglomerado secundario de Auria (Martín-Seijo e César Vila 
2019). A adopción do rito de cremación estableceríase de arredor de mediados do 
século I a.n.e., mentres que as practicas de inhumación adoptaríanse no período do 
II/III d.n.e., coexistindo ambos (Martín-Seijo e César Vila 2019). A datación dun dos 
carbóns do recheo interior dunha das tumbas de cremación, a nomeada como LAB-
02 da UE1328, deu unha cronoloxía de 43 cal BC-125 cal AD –Beta-
300263:1960±40. Outros materiais diagnósticos completan esta datación. Así, unha 
lucerna Dressel 5C ou 5D xunto con fragmentos de vidro poderían situar o depósito 
de recheo –UE1330– dunha das tumbas entre os século I e a III d.n.e. (Martín-Seijo 
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e César Vila 2019). O achado dunha forma O1 de Lucus Augusti dataría o depósito 
dunha tumba de cremación –UE954– entre o séculos II a mediados do IV d.n.e, e a 
forma V2, achada na UE961, dende o século II ata posiblemente comezos do V d.n.e. 
(Martín-Seijo e César Vila 2019). 

Unha serie de restos murarios e estruturas acadan certa extensión e entidade na área 
de escavación. Entre eles unha calzada en dous niveis de adscrición altoimperial e as 
súas drenaxes (César Vila 2010b). Desta estrutura recuperouse unha cerámica en 
posición primaria (César Vila 2010b), posiblemente fundacional, onde se datou un 
carbón do seu interior no 171-194/211-383 cal AD –Beta-300260:1760±30– 
(Martín-Seijo e César Vila 2019). 

Tamén foi exhumado un forno de cocción de adscrición cultural romana (César Vila 
2010b). A estrutura estaba bastante alterada. Conserva 2,20x1,80 m en planta e unha 
potencia de 0,45 m, e está colmatada nos niveis superiores de fragmentos de material 
latericio e pétreo vinculables á súa destrución (César Vila 2010b). A cámara de 
combustión está formada pola base da parede e o arranque de tres pilae construídas 
en de granito que sosterían a grella da cámara de cocción de 10 cm de grosor (César 
Vila 2010b). Os depósitos do interior contiñan materiais con evidencias de estaren 
sometidos a altas temperaturas (César Vila 2010b). 

Outra serie de estratos forman parte dunha ocupación máis serodia (César Vila 
2010b). A datación sobre un burato de poste vencellado a momento deu como 
resultado unha data de 538-645 cal AD –Beta-300262:1480±30. Parte das estruturas 
deste episodio superpóñense á calzada altoimperial (César Vila 2010b). A aparición 
de outras estruturas como un muro con contrafortes, muros e pozos completan esta 
imaxe posterior á ocupación romana.   

  

Figura 78 Estado inicial e final da escavación do forno. Fotografías da intervención 
arqueolóxica (César Vila 2010b). 
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Materiais e método 

As mostras recollidas –n=38– relaciónanse con varios sectores definidos polas 
estruturas de procedencia. Varias mostras proceden de estruturas produtivas coma o 
forno –n=3–, relacionadas coa necrópole, vinculadas á calzada –n=5– ou coas 
estruturas de habitación –n=5.  

Do total de mostras, 32 procesáronse mediante flotación, dando restos carpolóxicos 
só en 9 delas. A flotación realizouse no laboratorio do Grupo de Estudos para a 
Prehistoria do NW Ibérico. Utilizáronse cribos de luces de malla de 2, 1 e 0,5 mm.  

As sementes ou partes identificables de plantas –espículas, gomos– son un total de 30 
entre 149,79 litros procesados. Contabilizáronse esclerocios de fúnxicos –n=7– e 
indeterminados que consideramos de formación posterior ao depósito –n=94–, que 
ou ben se consideran aparte –caso dos esclerocios– ou non se contabilizan –restos de 
formación dubidosa. 

Mostra Litros Restos UE UR Estrutura 
MO073 7 7 964 30B Forno de cerámica 
MO082 10 1 1094 30B Forno de cerámica 
MO091 9 1 1051 30B Forno de cerámica 
MO032 11 1 950  Tumba incineración 
MO037 8 1 963  Tumba incineración 
MO098  3 1300  Tumba incineración 
MO051 20 9 984  Tumba inhumación 
MO059  1 1007  Tumba inhumación 
MO072 5 6 1040  Tumba inhumación 
Total 70 30    
Táboa 46 Mostras con carporrestos. 
Un total de 3 mostras do forno, 3 tumbas de inhumación e 3 tumbas de incineración 
deron algún tipo de resultados carpolóxicos. Identificáronse esclerocios en unidades 
estratigráficas do forno. Os restos conserváronse por carbonización, por desecamento 
e embebidos. A desecamento puido determinarse nas sementes de especies 
adventicias. A metade dun aquenio de noz está parcialmente carbonizada, 
preservouse por saturación de auga ao estar nun lugar húmido.  

As mostras estudáronse segundo o establecido no capítulo de metodoloxía. Non foron 
rexistradas as características tafonómicas.  
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Figura 79 Litros procesados e restos totais por mostra con resultados carpolóxicos. 

 

Figura 80 Distribución de porcentaxe da forma de preservación dos restos carpolóxicos. 

Resultados 

A lista florística identificada é limitada, unicamente se determinaron 11 taxons 
ademais de indeterminados e indeterminables. Resultan interesantes as froiteiras de 
porte arbustivo, unha única pebida de vide –Vitis vinifera–, endocarpos de cereixa –
Prunus avium– e a metade dunha noz –Juglans regia.   
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Táboa 47 Lista florística de Reza vella por tipo de estrutura.  
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As especies adventicias –familias Chenopodiaceae e Polygonaceae– e ruderais –
Rosaceae e Caryophyllaceae–, indicadoras de áreas cultivadas ou humanizadas, son 
as máis frecuentes. Identifícanse especies arbustivas –Genisteae. A inclusión no 
sedimento das tumbas de inhumación é maior no caso destes taxons, e tamén é 
significativo dentro das unidades estratigráficas do forno. 

En tres das mostras analizadas recuperáronse esclerocios fúnxicos. En ningún dos 
casos puido determinarse mediante observación directa se os restos se atopaban en 
estado de carbonización ou desecados, debido ás características anatómicas dos 
esclerocios (Alonso e López 2005). 

Cronoloxía I-V d.n.e. 
Estrutura Forno 
Unidade 
Estratigráfica 

964 1094 1051 
Mostra MO-73 MO-82 MO-91 
Taxa in in in 
Cenococcum spp 3 3 1 
Total 3 3 1 

Táboa 48 Esclerotia en mostras de Reza Vella. 

Discusión 

Os taxons identificados a nivel de especie ou xénero pertencen na súa totalidade a 
vexetación favorecida polo ser humano, ben por seren cultivos ou especies xestionadas 
antropicamente, caso da vide –Vitis vinifera–, a cerdeira –Prunus avium– e a nogueira –
Juglans regia–, por seren vexetación acompañante de cultivos como son as plantas 
adventicias –Rumex, sp, Atriplex/Chenopodium–, ou a especies ruderais que proliferan en 
áreas habitadas, marxes de camiños, etc. –Rubus fruticosus agg, Silene gallica, Silene sp., 
Stellaria media. Polo tanto, a vexetación do asentamento e da contorna inmediata, 
debeu ser unha paisaxe fortemente modificada constituída por campos de cultivos e 
estruturas, como amosa a conformación dunha necrópole e a propia calzada, do 
mesmo xeito que a proximidade ao aglomerado secundario de Auria puido entrañar 
unha presión sobre a outra marxe do río. 

Nas mostras correspondentes ao forno de fabricación cerámica determinouse a 
existencia de esclerocios. A formación de esclerocios de Cenococcum geophilum pode 
deberse a varios factores e orixinarse con posterioridade á formación dos depósitos 
arqueolóxicos.  
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A cremación foi a práctica funeraria máis frecuente no Imperio Romano entre o 
século II a.n.e. ata os séculos II e III d.n.e. (Noy 2000). A adopción de formas 
funerarias romanas nas poboacións provinciais tense ligado á expansión dunha 
identidade romana intrusiva empregada como criterio de afiliación a esa comunidade 
sobre as manifestacións indíxenas, cuxas prácticas locais persisten dentro dun proceso 
paseniño de asimilación das prácticas funerarias (Pearce 2000).  

Por agrupación funcional de tipos de estrutura non se percibe unha diferenciación 
substancial, debido á escaseza do conxunto carpolóxico. As ofrendas de sementes e 
froitos en tumbas de incineración romanas funerarias (Bouby e Marinval 2004; 
Matterne e Derreumaux 2008; Van Der Veen et al. 2008), e asociadas a ritos de 
sacrificio (Zach 2002) é algo frecuente en todo Imperio. As que aparecen de maneira 
abundante son especies consumibles: piñóns –Pinus pinea–, dátiles –Phoenix dactylifera–, 
cereais como o trigo –Triticum sp.–, a cebada –Hordeum sp.–,  o millo miúdo –Panicum 
miliaceum–, froitos como abelás –Corylus avellana–, sementes de liño –Linum 
usitatissimum–, olivas –Olea europaea–, leguminosas como lentellas –Lens culinaris–, fabas 
–Vicia faba–, e entre os froitos os figos –Ficus carica–,  ascereixas –Prunus avium–,  as uvas 
–Vitis vinifera–, as mazás –Malus domestica–, améndoas, pexegos, etc. (Van Der Veen et 
al. 2008). Dentro das mostras analizadas o Prunus avium nunha tumba de incineración, 
e Juglans regia noutra de inhumación, poderían gardar relación con estas prácticas. Así 
e todo, son os únicos exemplos, e débese ter en conta que a carbonización favorece a 
preservación deste tipo de restos, a non ser que se propiciase a redución a cinsas das 
posibles ofrendas. Malia iso a identificación de combustibles empregados na 
combustión, indicar unha selección de madeiras vinculados ao rito funerario, ao igual 
que a presenza de enxoval (César Vila 2010b). Estas pautas reforzarían a idea da 
deposición intencional de ofrendas consistentes en froitos, aínda sendo parco o 
conxunto carpolóxico recuperado. 

Os restos as sementes de Prunus avium recuperados mostra MO-98 corresponderían ao 
depósito de carbóns dun bustum, unha pira funeraria individual. Nas tumbas de 
incineración obsérvanse diferenzas entre a madeira queimada en depósitos de 
cremación primaria e tumbas secundarias tipo ustrinum que poder recoller os restos de 
varias cremacións (Martín-Seijo e César Vila 2019). Neste senso, as sementes poderían 
ser parte do enxoval funerario do corpo incinerado. 

Nas estruturas de cremación realizouse unha selección de especies, onde predominan 
o carballo, o freixo e o piñeiro entre os bustum (Martín-Seijo e César Vila 2019). A 
madeira de piñeiro é consumida nas estruturas funerarias máis antigas e de maior 
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poder adquisitivo, polo que esta selección puido deberse a factores sociais ou pola súa 
simboloxía funeraria como aparece recollido en varios textos de autores clásicos 
(Martín-Seijo e César Vila 2019). 

 
Figura 81 Bustum co sedimento (UE1300) de carbóns da combustión onde se recuperaron as 
sementes de Prunus avium. Fotografía da intervención arqueolóxica (César Vila 2010b). 

O único taxon cultivado determinado no sedimento procedente das mostras do forno 
de cerámica corresponde a unha semente de uva carbonizada –Vitis vinifera. As 
mostras desta estrutura non deron apenas restos carbonizados, polo que existe a 
posibilidade de non correspondan aos combustibles empregados para a cocción da 
cerámica, e estivesen incluídas no sedimento de colmatación. O achado desta especie 
tórnase significativa ao completar o escenario do seu cultivo na rexión, ao igual que 
os sitios estudados  de O Areal e Rúa Ferreiría. 

Conclusións 

En Reza Vella volvemos a estar perante un conxunto parco de sementes. Así e todo, 
esta circunstancia non é óbice para observar algúns comportamentos no conxunto na 
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distribución dos taxons en varias das estruturas escavadas durante a intervención 
arqueolóxica deste xacemento romano.  

Os restos carpolóxicos presentan varios estados de conservación. É destacable que 
aqueles taxons procedentes de especies adventicias e ruderais conserváronse por 
desecamento, particularmente en contextos funerarios de inhumación. Esta 
característica comporta a idea da posible inclusión destas especies co sedimento de 
cubrir os enterramentos. A carbonización afectou sobre todo a especies cultivadas e a 
outras bravas, como as sementes de Genisteae.  

Nas mostras recolléronse froitos de especies consumidas: Juglans regia, Prunus avium e 
Vitis vinifera. Juglans regia e Prunus avium recuperáronse en contextos de enterramento. 
A presenza nestes contextos podería ter deberse a formar parte de ofrendas funerarias. 
Particularmente, os endocarpos de Prunus avium aparecen entre a madeira 
carbonizada dun bustum. Unha pebida de Vitis vinifera foi encontrada no interior dun 
forno de combustión. 
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Apartado gráfico 

 
Figura 82 Silene gallica –esquerda– e Stellaria media –dereita. 

 
Figura 83 Semente de amora –Rubus fruticosus agg– á esquerda e de Rumex sp. –dereita. 

  
Figura 84 Sementes de Genisteae –esquerda– e pebida de vide –Vitis vinifera– á dereita. 
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 O Areal 

Sitio arqueolóxico 

Nome 

Rúa Pontevedra-O Areal 

Código administrativo 

GA36057083 

Cronoloxía 

III-IV d.n.e. 

Localización 

Rúa Pontevedra, Vigo –Pontevedra– 

ETRS89 

Lon: : -8,71195 

Lat: 42,23824 
 

Procedencia das mostras 

Intervención arqueolóxica 

 

Referencia administrativa 

CD 102A 2006/368-0, CD 102A 2007/302-0, CD 102A 2008/154-0, CD 102A 2008/303-0, 
CD 102A 2008/648-0 

Período 

2006-08 

Dirección Arqueolóxica 

María Jesús Iglesias Darriba, Miguel Ángel Sartal Lorenzo, Mario César Vila  

Entidade 

Adro Arqueolóxica, P&A Arqueólogos. 
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Descrición 

O xacemento, hoxe en día en área urbana, emprázase zona de litoral de Vigo baixo da ladeira 
do Monte do Castro. Noutrora conformaba un complexo intermareal e dunar ata ser sepultado 
baixo dos recheos botados para construír o porto. Xa na década dos 90, pero particularmente 
a partir do século XXI foron varias as intervencións arqueolóxicas que exhumaron un 
complexo de produción de sal e industrias asociadas coma a da salga en torno do Areal e a Rúa 
Pontevedra.  
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Introdución 

As saíñas do Areal constitúen unha caso excepcional polo estado de conservación e a 
grande cantidade de materia orgánica conservada. Conserva un interesante conxunto 
de restos arqueobotánicos nun estado excepcional de conservación  ao permanecer 
baixo o nivel freático mariño permitiuse a conservación por saturación de auga de 
evidencias que son pouco habituais en contextos carbonizados. Na súa maior parte 
trátanse de materiais de construción, desfeitos de talla de madeira, materia vexetal 
procedente de arrastres, residuos, manufacturas e outras evidencias de actividades 
humanas. Ademais, aparecen especies consumidas e introducidas en Época Romana 
no noroeste.  

A documentada no Areal é unha das saíñas máis extensas ata agora recoñecidas no 
mundo romano, cunha superficie estimada de 8,5 Ha. (González Villaescusa et al. 
2017; Currás Refojos 2018). As evidencias aparecen ao longo de máis dun quilómetro 
parello á liña de costa no barrio de O Areal en Vigo, en escavado en diversos puntos 
(cf Iglesias Darriba 2009, 2010; César Vila 2010a). 

A salga é unha actividade coñecida no noroeste dende mediados do século II a.n.e. a 
raíz da escavación das piletas de A Lanzada (González Gómez De Agüero 2013). Se 
ben A Lanzada é unha posible factoría previa á conquista (Rodríguez Martínez et al. 
2011) e similar ás existentes no sur da península, non foi ata o período romano cando 
se conforma a salgadura como unha actividade relevante. O cénit desta produción 
terá lugar no Alto  Imperio, logo acontecerá o decaemento ou abandono dalgúns 
establecementos nos séculos III-IV d.n.e. (cf Currás Refojos 2007, 2018).  

A introdución dun novo sistema produtivo como as industrias de salgadura derivaría 
na incorporación de redes para a captura de taxons peláxicos como a sardiña –Sardina 
pilchardus. As especies de pequeno tamaño como a sardiña empregábanse para a 
elaboración de prebes (García Vargas e Bernal Casasola 2009). Este comportamento 
explicaría o grande número de restos documentados de Sardina pilchardus nos 
concheiros de Época Romana (González Gómez De Agüero 2013).  

16.14.1.1 Contexto xeomorfolóxico 

A saíña significa a antropización dun complexo mariño fluvial formado por unha 
marisma/lagoa formada arredor do 1500-1000 a.n.e. (Tallón-Armada et al. 2018) 
transformándoo para a construción dun establecemento para a produción de sal.  
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No xacemento realizáronse análises xeomorfolóxicas que permitiron establecer unha 
secuencia dos formación dos niveis sedimentarios (Tallón-Armada et al. 2015; Tallón-
Armada et al. 2018). A Facies I, datada en torno ao cambio de era –150 cal BC-80 
cal AD– comprende a formación dos tanques de decantación das saíñas (Tallón-
Armada et al. 2015). A explotación do sal podería terse favorecido por un clima máis 
cálido e seco durante o Período Cálido Romano –100 BC-400 AD– (Tallón-Armada 
et al. 2015). No inicio do período danse unhas condición máis secas e cálidas e a caída 
das precipitacións xunto coa estabilización ou un lixeiro aumento do nivel do mar, 
que poderían xustificar a localización deste tipo explotacións na costa atlántica 
(Tallón-Armada et al. 2018).  

A amortización dos tanques está marcada por un nivel de cantos do derrubo das 
estruturas –facies II–, sobre o que se forma un nivel de alto contido de limos e arxilas, 
e materia orgánica baixo un ambiente de interacción mariño-continental, dependente 
da influencia mariña e da acumulación de materia orgánica sedimentaria –facies III– 
(Tallón-Armada et al. 2015). Unha fase de aumento da precipitación no NW 
peninsular arredor do  III d.n.e. puido implicar peores condicións para a explotación 
do sal ao acortarse o período útil de evaporación (Tallón-Armada et al. 2015). Este 
comportamento reprodúcese en todo o noroeste co abandono da explotacións do sal 
mariño, se ben nalgúns casos persistirán despois deste século (cf Currás Refojos 2007). 
Se ben as condicións climáticas non favorecerían a extracción do sal, é necesario 
indagar sobre posibles cambios na escala da produción e a elaboración de salgaduras 
que poderían xustificar o decaemento da produción. 

Unha facies posterior –facies IV– está marcada pola aparición de niveis areosos con 
características morfolóxicas eólicas e trazas edafoxenésicas que suxiren un horizonte 
de solo soterrado que implica unha certa estabilidade da duna formada sobre o 
xacemento durante o período altomedieval (Tallón-Armada et al. 2015). 

16.14.1.2 Contexto arqueolóxico 

O xacemento responde ao esquema dunha saíña de evaporación solar dividida en tres 
áreas principais conectadas por unha rede de canles e un sistema de comportas a 
través dos cales a auga chega ata os cristalizadores (Castro 2007): 1) os decantadores, 
onde se almacena e decanta a auga salobre para liberalos de materiais en suspensión; 
2) as zonas de evaporación que aumentan a concentración salina mediante a 
exposición solar, e 3) os cristalizadores onde se produce a cristalización da sal coa 
concentración dos cloruros. 
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A explotación do sal tivo lugar entre os séculos I ata o III d.n.e. (Castro 2007; Currás 
Refojos 2007; César Vila 2010a; Costa-Casais e Kaal 2015; Iglesias Darriba et al. 
2017). Os materiais dos estratos anteriores ás saíñas conservaron unha fase con kalathos 
ibéricos e formas antigas de sigillata itálica, e outra fase de materiais da primeira 
metade do século I d.n.e. como ánforas Haltern 70, Dressel 7-11, sigillata itálica e 
sudgálica que podería establecer a construción dos tanques entre o 50-70 d.n.e. 
(Iglesias Darriba et al. 2017). A datación obtida no pavimento situaría o inicio entre 
o 150 cal BC-60 cal AD (Tallón-Armada et al. 2015). 

A saíña foi intervida en diversos puntos (cf Iglesias Darriba et al. 2017; Currás Refojos 
2018). No sector máis occidental desenvolvéronse escavacións en distintos soares das 
rúas Rosalía de Castro, Oporto e Hospital (Iglesias Darriba et al. 2017; Currás Refojos 
2018). As cubetas de evaporación exhumadas están definidas por pavimentos de arxila 
e lousa, asentados sobre o material de partida ou sobre niveis dunha praia fósil e 
delimitadas por muros de pedras fincadas (Castro 2007). 

As intervencións levadas a cabo no sector oriental comezaron no ano 2006 (Iglesias 
Darriba et al. 2017). As escavacións descubriron canais construídos en pedra e 
madeira para conducir a auga do mar á instalación, e unha serie de comportas 
destinadas a regular a corrente (González Villaescusa e Martínez Maganto 2017). As 
instalacións contaban con tanques de diferentes dimensións en distintos niveis e con 
terían funcións diversas –evaporación e cristalización final das sales de cloruro–, onde 
os tanques de cristalizado están situados nunha posición máis alta de os tanques de 
evaporación, polo que a auga salobre tivo que ser transportada mecanicamente ata 
eles (González Villaescusa e Martínez Maganto 2017; Iglesias Darriba et al. 2017).  

Os tanques de evaporación son os de maior tamaño e profundidade. Nas áreas máis 
baixas emprázanse un mínimo de 6 tanques deste tipo de forma rectangular, de 14,6 
a 16,2 m de longo e de 7,5 a 8,3 m de anchura, ocupando cada un unha área 
aproximada de 120 m2 (Iglesias Darriba et al. 2017). A altura dos muros, feitos de 
laxas de xisto e granito fincadas, acada entre 0,7 a 0,8 m resultando unha altura da 
lámina de auga de arredor de 0,6 m (Iglesias Darriba et al. 2017). Os tanques 
contaban cunha entrada directa de auga controlada por unha esclusa (Iglesias Darriba 
et al. 2017). Na mesma área localízanse estanques de cristalización e unha construción 
que puido utilizarse como almacén (Iglesias Darriba et al. 2017). 

O abandono está sinalado por niveis de pedras (Tallón-Armada et al. 2018), e a dun 
depósito areoso de ambiente litoral-mariño onde se depositaron grande cantidade de 
macrorrestos orgánicos sobre o pavimento das saíñas (Tallón-Armada et al. 2015). A 



 

 

602 

presenza destes restos foi interpretada como causa dun proceso violento de subida das 
mareas (Iglesias Darriba et al. 2017). Non obstante, nestes materiais non identifican 
sinais que indicasen unha orixe netamente mariña, polo que é posible a existencia dun 
ambiente salobre de augas tranquilas con influxo do ambiente litoral e aínda sometido 
á presión humana do asentamento próximo (Teira Brión 2010b). A acumulación de 
residuos propios de actividades antrópicas, tales como descartes, manufacturas en 
madeira, obxectos traballados e evidencias carpolóxicas de plantas domésticas e 
especies bravas son evidencias propias dun ambiente moi antropizado, e significaría 
unha zona de remanso que propiciase a acumulación dos residuos do asentamento 
próximo (Teira Brión 2010b).  

 

 
Figura 85 Estruturas das intervencións das mostras analizadas levadas a cabo no sector oriental. 
Planimetría elaborada e facilitada por M. J. Iglesias Darriba e M. Á. Sartal Lorenzo. 

A cronoloxía do depósito sedimentario con abondosos macrorrestos vexetais 
preservados sitúase no século III-IV d.n.e. (Teira Brión 2010b, 2013; Tallón-Armada 
et al. 2015; Tallón-Armada et al. 2018). Publicáronse dúas datacións radiocarbónicas 
publicadas sobre este evento con resultados coincidentes a 2 sigma: 1) Beta-
267583:1720±40, 235-406 cal AD (Tallón-Armada et al. 2018), e 2) Beta-
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302977:1680±30 sobre unha semente de Prunus avium no 258-296 e 321-422 cal AD. 
A combinación de ambos resultados dataría este evento entre o 257-297 e 321-408 
cal BC –1694±25 BP. 

 

 

Figura 86 Datacións sobre os materiais do nivel de colmatación das saíñas. Empregouse a 
función Combine do Oxcal v.4.3.2. 

A formación do nivel de duna indica o abandono do lugar ata o século VI d.n.e. (César 
Vila 2010a; Iglesias Darriba 2010), momento no que se constrúe unha necrópole e 
diversas construcións que sinalan a expansión do asentamento de Vicus Heleni sobre 
a duna (Iglesias Darriba 2009).  

Material e Métodos 

O material analizado provén de 5 intervencións arqueolóxicas levadas a cabo entre 
os anos 2006 e 2008. En total procesáronse 115 mostras, maiormente mostras 
puntuais de madeiras traballadas e sementes e froitos recollidos manualmente –n=86– 
e un total de 29 mostras de sedimento. As 12 mostras de sedimento correspondentes 
á intervención dirixida M. A. Sartal Lorenzo non foron analizadas. 

Intevención Dirección Total 
mostras 

Mostras 
puntuais 

Mostras 
sedimento 

Litros 
procesados 

CD 102A 
2006/368 

M.J. Iglesias 
Darriba 

6 3 3 5,5 
CD 102A 
2007/302 

M.J. Iglesias 
Darriba 

24 24 0 0 
CD 102A 
2008/154 

M. César 
Vila 

63  26 81,25 
CD 102A 
2008/303 

M.J. Iglesias 
Darriba 

2 2 0 0 
CD 102A 
2008/648 

M. A. Sartal 
Lorenzo 

32 20 12 0 
Total mostras 127 86 41 86,75 
Total procesado 115 86 29 86,75 

Táboa 49 Mostras analizadas de O Areal por intervención arqueolóxica. 
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Os restos  conservados por saturación de auga supoñen 1.004 do total de 1.006 restos 
recuperados. A carbonización foi o estado no que se recuperaron 2 restos que 
corresponden a sementes de Triticum aestivum/durum recuperados na MO-06. 

Das mostras de sedimento as 3 procedentes da intervención co código administrativo 
CD 102A 2006/368 corresponden a sedimento limoso húmido que se depositou sobre 
os pavimentos das saíñas unha vez foron abandonadas. O sedimento preserva grande 
cantidade de materia orgánica sen descompoñer. As 26 mostras de sedimento da 
intervención CD 102A 2008/154 tamén comprenden sedimento areoso. 

A maior parte das sementes recuperadas proceden da UE1049, un depósito de 
colmatación dos tanques das saíñas formado pola formación da duna de area, de ata 
1 metro de potencia cara o norte, sobre as estruturas. Na súa parte inferior 
preserváronse grandes cantidades de materiais orgánicos –madeira, coiro, sementes, 
etc.– cunha disposición en bandas.  

 

 

Figura 87 UE 1049 definida na intervención do ano 2006. O depósito continúa ao norte. Os 
límites nese punto corresponden á área de intervención arqueolóxica desa campaña. Elaborado 
sobre planimetría das intervencións facilitada por M. J. Iglesias Darriba e M. Á. Sartal Lorenzo. 
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As mostras de sedimento procesáronse mediante flotación e lavado en húmido –wash-
over. Na máquina de flotación empregáronse tres cribos con luces de malla de 2, 1 e 
0,5 mm para recoller e separar os restos. O lavado en húmido baseouse no remexido 
do sedimento por movemento da auga e sen aplicar auga a presión para a separación 
os restos vexetais do sedimento. As mostras tratadas por wash-over proceden do interior 
dos tanques de evaporación (vid Iglesias Darriba et al. 2017). O material flotante 
verteuse en cribos de 2, 1 e 0,5 mm de luz de malla. 

A escolma dos restos recuperados fíxose nunha lupa triocular con diferente método 
en función do seu estado de preservación. Nos restos procedentes de sedimento areoso 
realizouse en seco. A escolma do material conservado por saturación de auga fíxose 
sobre unha lámina de auga para evitar a perda de humidade e acelerar a súa 
degradación. Os materiais embebidos, malia presentar un aspecto externo ben 
preservado, a lignina e celulosa que os compoñen encóntranse degradada. A perda de 
humidade acelera o ritmo de alteración do material, comezando a empenarse e 
deformarse.  

Os restos embebidos foron almacenados con auga en contedores ou bolsas no interior 
de embalaxes ríxidas e nunha cámara frigorífica para frear a proliferación de fungos 
e o ataque de microorganismos. Con anterioridade á embalaxe procedeuse á súa 
desalinización e a eliminar os aceites presentes nalgunha das mostras. Estes aceites 
proceden de vertidos filtrados ao solo dunha industria conserveira asentada sobre a 
área arqueolóxica no século XX. 

Resultados 

Un total de 1.008 rexistros carpolóxicos foron recuperados nas mostras procesadas. 
Identificáronse 55 taxons e restos indeterminados. A lista taxonómica abrangue unha 
rica variedade, propiciado polas características anóxicas do ambiente anegado onde 
se preservaron. As especies proceden tanto de plantas cultivadas e/ou xestionadas 
antropicamente, e de especies que medraron de tanto de maneira natural como 
derivado da contorna artificial que se produciu a raíz da construción das saíñas e do 
asentamento contiguo.  

Os cereais, presentes de maneira recorrente e significativa noutros contextos 
arqueolóxicos estudados no noroeste, son residuais nas mostras. Só se documentaron 
dúas cariópsides de Triticum aestivum/durum carbonizadas na MO-06 da intervención 
coa referencia CD 102A 2006/368. 
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As especies cultivadas de horta apréciase nas mostras procesadas mediante wash-over. 
Os taxons determinados son o cogombro –Cucumis melo–, o apio –Apium graveolens– e o 
alquequenxe –Physalis alkekengi. 

Os restos máis abondosos proceden de especies froiteiras, tanto de porte arbórea como 
arbustivo. Os fragmentos de pericarpos de castaña –Castanea sativa– constitúen máis 
do 50% do total do conxunto. Recuperouse o pericarpo completo en dous casos 
procedentes da selección manual durante o proceso de escavación. Varias mostras de 
pericarpos de Castanea sativa foron enviadas en 2016 ao laboratorio de Plant Evolution 
Research da University of Warwick para a extracción do seu ADN dentro dunha 
investigación sobre o cultivo de castiñeiros levada a cabo por Robin Jarman da 
University of Goucesterhire. As mostras foron analizadas polo profesor Robin Allaby 
e o doutor Oliver Smith. Desafortunadamente, non se puideron secuenciar trazas de 
ADN.  

Outras especies que aparecen constantemente nas mostras dos niveis de colmatación 
sobre o pavimento das saíñas son as noces –Juglans regia–, infroitescencias da figueira 
–Ficus carica–, pebidas de uvas –Vitis vinifera– e moreira –Morus nigra– e os froitos de 
varias prunáceas como son as cereixas –Prunus avium–, os pexegos –Prunus persica– e as 
ameixas –Prunus domestica subsp. insititia. Recuperáronse ademais unha semente de 
oliva –Olea europaea–, e fragmentos de brácteas de piñeiro manso –Pinus pinea. Tamén 
froitos e sementes de arbustivas bravas, caso do bieiteiro –Sambucus nigra– e a abeleira 
–Corylus avellana–, e froitos inmaturos de Quercus sp. 

Un dos grupos de especies máis abondosos son as adventicias favorecidas polo nicho 
creado polos campos de cultivo. Especies coma o farnento –Chenopodium album– 
pampillo –Glebionis segetum–, a verdoaga –Portulaca oleracea–, herba pulgueira –Polygonum 
persicaria–, Polygonum lapathifolium. As ruderais tamén presentan distintas comunidades 
no conxunto. Especies como a silveira –Rubus fruticossus agg–, a ortiga –Urtica dicoica– 
silenes como Silene dioica e Silene alba/latifolia, o verxebán –Verbena officinalis– e o trevo 
caracol –Medicago polymorpha. 

Diversos taxons están adaptados polo corrente a medrar zonas húmidas –ribeiras de 
ríos, brañas, lagoas. Subliñar os xuntos –Juncus conglomeratus/effusus–, o agrón –
Nasturtium officinale–, as canas/carrizos –Arundo/Phragmites– e arbustos como o 
sanguiño –Frangula alnus.   
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Cronoloxía 260-290/320-420 cal AD 
Nivel Colmatación saíñas 
Intervención CD 102A 2006/368 
Unidade Estratigráfica 1049 
Mostra 2 5 6 
Taxon in fr in fr in fr 
Apium graveolens 1    7  
Atriplex hastata 1    1  
cf Atriplex hastata   1    
Atriplex/Chenopodium 1  1  4  
Carex sp 1      
Castanea sativa (pericarpo)  274  58 3 219 
Chenopodium album 4  3  4  
Chenopodium glaucum     1  
Cirsium sp   1    
Corylus avellana      3 
Cucumis melo 1      
Cucumis melo/sativus      1 
Ficus carica (infrutescencia) 7  5  6  
Glebionis segetum     2  
Juglans regia (noz)  16  14  18 
Juncus conglomeratus/effussus     1  
Juncus sp     3  
Medicago polymorpha (froito)     1  
Morus nigra     1  
Nasturtium officinale     1  
Oxalis sp     3  
Olea europaea   1    
Physalis alkekengi 2    2  
Pinus pinea (bráctea)  1 1  2  
Portulaca oleracea     4  
Polygonum sp 1    1  
Polygonum aviculare 3    1  
Polygonum lapathifolium 1    2  
Polygonum persicaria     3  
Prunella sp 1      
Prunus avium (endocarpo) 6    1  
Prunus avium/cerasus (endocarpo)  5 4  4  
Prunus domestica sbsp insititia   1    
Prunus persica (endocarpo)      2 
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Cronoloxía 260-290/320-420 cal AD 
Nivel Colmatación saíñas 
Intervención CD 102A 2006/368 
Unidade Estratigráfica 1049 
Mostra 2 5 6 
Taxa in fr in fr in fr 
Prunus persica (endocarpo)      2 
Prunus sp   1    
Quercus sp (froito) 1      
Ranunculus sp 1    2  
Reseda media/phyteuma 1      
Rubus fruticosus agg 39  15  35  
Rubus fruticosus agg (espiña) 41  2    
Rubus sp   1    
Rumex sp 3    1  
Silene sp     5  
Silene alba/latifolia     1  
Silene dioica     1  
Sambucus nigra 14  6  17  
Triticum aestivum/durum     4  
Verbena officinalis     2  
Vitis vinifera 4  1  4 4 
Urtica dioica     19  
Brassicaceae     1  
Cyperaceae 1      
Polygonaceae     2  
Caryophilaceae     2  
Apiaceae     5  
Indeterminado 1  1  5  
Indeterminado (cápsula)      4 
Indeterminable   2  3 2 
Total 137 296 47 72 167 253 

Figura 88 Resultados das mostras de sedimento tratadas mediante lavado en húmido.  
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Táboa 50 Taxons identificados en mostras puntuais.  
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Discusión 

Grande parte dos taxons documentados nas mostras son frecuentes en asentamentos 
de Época Romana. Están fortemente ligados á alimentación e prácticas agrarias 
estendidas ao abeiro da conquista, ou mediante a interacción comercial xurdida a 
través das potencias marítimas mediterráneas durante o I milenio a.n.e. Os restos 
carpolóxicos proceden de residuos de actividades reflicten as pautas de 
transformacións na alimentación e nas prácticas agrarias e de arboricultura. En 
consecuencia, permite aproximarnos ás plantas utilizadas dentro de contextos 
urbanos. 

Os depósitos formados no interior dos tanques das saíñas unha vez son abandonados 
foron amortizados por sedimentos e a deposición de materiais orgánicos procedentes 
de actividades antrópicas e de maneira natural. Estes materiais quedaron sepultados 
despois de producirse a inundación por auga do mar e a formación sobre os tanques 
dunha duna que fosilizou estes niveis baixo a capa freática tras da subida do mar. O 
ambiente anóxico por asolagamento facilitou a preservación excepcional da materia 
orgánica. Os contextos anegados non son moi frecuentes. Gardan en común unha 
grande variabilidade de especies pouco presentes en sitios arqueolóxicos onde 
predominan outros tipos de conservación como pode ser a carbonización. Algúns 
exemplos de Época Romana, son as termas de Aquae Flaviae en Chaves (Vaz et al. 
2016a), o porto de Irún (Peña-Chocarro e Zapata 2005), e de época medieval o 
pozo/depósito da Tabacalera de Gijón (Carrión Marco et al. 2015) e o treito de foso 
medieval de Santiago de Compostela baixo o edificio do Banco de España (Teira 
Brión 2015). 

Resulta problemático establecer unha relación directa entre presenza e consumo 
nalgúns taxons. Por exemplo, a fragmentación dos froitos de Castanea sativa e Juglans 
regia non presentan indicios de erosión, polo que podería deberse a fracturas 
intencionais. Non obstante, tamén se recuperaron pericarpos completos de castaña de 
pequeno tamaño, polo que non é descartable que ou ben sexan froitos desbotados, ou 
ben procedan da deposición natural na caída das árbores. O consumo de piñóns si 
estaría documentado polo tipo de fragmentación das brácteas de piñas de Pinus pinea, 
malia non se ter atopado piñóns nas mostras estudadas. Así e todo piñóns e piñas 
enteiras apareceron durante a intervención (Iglesias Darriba 2009).  

Malia ser complexo discernir a forma de inclusión dos froitos, a grande variedade e a 
representatividade de froitos consumibles e de especies domesticadas introducidas –
Morus sp, Prunus persica, Prunus domestica subsp insititia, Vitis vinifera–, indican que 
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maiormente eran cultivadas nas proximidades das saíñas. Castanea sativa, Ficus carica, 
Juglans regia, Morus nigra, Olea europaea, Pinus pinea, Prunus persica, Prunus domestica subsp 
insititia e Vitis vinifera son especies distribuídas amplamente en contextos habitacionais 
en asentamentos romanos (Peña-Chocarro et al. 2019), os máis deles presentes 
durante o I milenio na Península Ibérica (Pérez-Jordá et al. 2017). A moreira está 
amplamente espallada en época romana (Livarda 2008; Durand et al. 2016). Se ben 
algúns estudos sinalan que existen diferencias de tamaño entre as sementes de Morus 
alba e Morus nigra, aínda non son suficientemente representativos para discernir entre 
ambos especies (Durand et al. 2016). Seguindo o parámetro de tamaño, a pebida de 
O Areal estaría dentro dos valores habituais para Morus nigra. Hai algunhas 
excepcións, como son as sementes de Rhamnus frangula e os froitos de completos de 
Corylus avellana, entre outros, que se depositarían, posiblemente, polo establecemento 
de vexetación nos arredores durante o abandono. Nas abelás –Corylus avellana– 
recolléronse individuos completos e algúns con mordeduras de roedores, sendo viable 
que fosen resultado dun transporte ou inclusión natural. Resulta más complexo 
determinar se as bagas de Rubus fruticosus agg e Sambucus nigra formaron parte da 
alimentación, se ben ambas son especies cunha produción de froitos abondosos e 
distribución que puidese ser natural, son restos posiblemente consumidos. No caso de 
Olea europea, o achado dunha única semente en todo o noroeste podería interpretarse 
coma produto de intercambio comercial con outras áreas peninsulares. Mais para 
interpretar o contexto desta especie no noroeste, podería ser factible o comezo do seu 
cultivo, como diversos rexistros polínicos poderían indicar. A análise polínica do 
castro de Nabás sinala a súa presenza arredor do cambio de era (Currás Domínguez 
2009), en Castrovite determínase pole tipo Olea en contextos de mediados do I milenio 
a.n.e (Saa Otero 1988), e no castro do Cossourado rexístrase Olea europaea en contextos 
da Idade do Ferro (Silva 2008). Aínda así, non existen suficientes evidencias que 
indique a explotación de oliveiras no noroeste no período romano, polo que futuras 
investigacións deberan acadar relevancia neste senso.  

A escaseza de cereais carbonizados no rexistro pode deberse a unha inclusión 
accidental. Por un lado as cariópsides de cereal –Triticum aestivum/durum– presentan 
unha mala conservación en medios anegados, sendo máis habitual encontrar outras 
partes das inflorescencias. As áreas de cultivo deberon estar a unha certa distancia da 
explotación salina. O mesmo acontece cos cultivos de horta testemuñados: o melón –
Cucumis melo– o apio –Apium graveolens– e o alquequenxe –Physalis alkekengi. Respecto do 
alquequenxe, o zume dos froitos bebido, segundo escribe o médico grego Dioscórides 
no seu tratado De materia medica escrito no século I d.n.e., entendíase que purgaba a 
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ictericia. Neste senso podería interpretarse coma o cultivo dunha planta polas 
características medicinais que se lle atribuían. Exemplos dunha nova concepción dos 
cultivos para outros usos alén da alimentación ou o téxtil podemos atopala nos baños 
romanos de Aquae Flaviae, onde se determinaron froitos de ciprés (Vaz et al. 2016a), 
árbore empregada como planta decorativa na formación de xardíns.  

Cucumis melo aparece noutros contextos romanos da Península (Peña-Chocarro et al. 
2019). As primeiras referencias proceden da cidade de Huelva datados na transición 
entre os séculos IX a VIII a.n.e. e relacionados co establecemento comercial fenicio 
no sur da Península Ibérica (Pérez-Jordá et al. 2017). Ademais é unha especie habitual 
en contextos e asentamentos de fundación época romana en Europa (Vandorpe 2010; 
Livarda 2011).  

Outras especies vexetais, adventicias e ruderais, inciden en sinalar unha contorna 
fortemente antropizada a pouca distancia da área de marisma/lagoa. Se ben existen 
especies adaptadas ao medio natural e silvestres que proliferan sen necesidade de 
intervención humana, estes taxons son compatibles dentro dun ambiente 
profundamente transformado, xa que adoitan medrar nas aglomeracións de 
poboación e en estruturas creadas como sebes, lindeiros, e parcelas. Con todo, áreas 
incultas e de monte puideron intercalarse ou situarse a carón do sitio arqueolóxico, 
proporcionando materiais ao rexistro formado na amortización dos tanques de 
evaporación. 

Conclusións 

O estudo carpolóxico de O Areal aporta unha información valiosa a varias escalas. 
En primeiro lugar o estado de preservación dos materiais. O ambiente litoral onde se 
formaron as saíñas formase nun momento de transgresión mariña, dende 
aproximadamente no 1000 a.n.e. e que remata na Época Romana (Tallón-Armada 
et al. 2018), cando se consolida coincidindo coa explotación de sal (Martínez Cortizas 
e Costa Casais 1997). O abandono desta produción, significa a acumulación de 
residuos sobre os tanques de decantación unha vez se amortizan. Os materiais 
quedaron atrapados nos tanques e sepultados baixo un paquete sedimentario da duna 
que comezou a formarse sobre eles (Tallón-Armada et al. 2018). A humidade deste 
ambiente permitiu a conservación embebida da materia orgánica nun estado 
excepcional. Este tipo de conservación permítenos achegarnos a especies que 
aparecen con máis dificultade en xacementos onde os restos se preservar por 
carbonización.  
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En segundo lugar, O Areal é un xacemento de interese para trazar a biografía do uso 
e consumo de plantas en Época Romana no noroeste da península. Nel aparecen 
unha grande cantidade de froitos de especies de porte arbóreo e arbustivo: Castanea 
sativa, Juglans regia, Morus sp, Pinus pinea, Prunus avium, Prunus domestica subsp. insititia, 
Prunus persica, Vitis vinifera. Estes taxons aparecen espallados por toda a Península 
Ibérica neste período (cf Peña-Chocarro et al. 2019). Outras especies son cultivos 
propios de campos de cultivo, cereais como Triticum aestivum/durum, e plantas de horta 
como Apium graveolens, Cucumis sativus e Phisalys alkekengi. 

En terceiro lugar, proporciónanos datos sobre formacións vexetais da contorna. Se 
ben a influencia dunha área produtiva e profundamente alterada para a explotación 
do sal son vectores fundamentais na interpretación do conxunto, unha parte dos 
taxons identificados medran de maneira natural en diversos nichos ecolóxicos. En 
consecuencia, os restos das mostras teñen unha procedencia heteroxénea. Adaptadas 
a ambientes litorais, propias de zonas húmidas, bosques abertos ou áreas de cultivo e 
habitacionais. 
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Apartado gráfico 

 
Figura 89 1) Castanea sativa, 2) Corylus avellana, 3) Juglans regia, 4) Olea europaea, 5) Pinus pinea 
(bráctea), 6) Prunus persica, 7) Prunus domestica sbss insititia, 8) Prunus avium, 9) Frangula alnus, 10) 
Vitis vinifera. 
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Figura 90 11) Cucumis sativum, 12) Triticum aestivum/durum, 13) Medicago polymorpha, 14) Morus sp., 
15) Ficus carica, 16) Apium graveolens, 17) Oxalis sp., 18) Sambucus nigra, 19) Verbena officinalis, 20) 
Physalis alkekenji, 21) Portulaca oleracea, 22) Prunella sp., 23) Ranunculus sp., 24) Rubus fruticosus, 25) 
Glebionis segetum, 26) Polygonum lapathifolium, 27) Urtica dioica, 28) Narturtium officinale, 29) Juncus sp., 
30) Polygonum persicaria, 31) Chenopodium album, 32) Carex sp., 33) Reseda media/phyteuma.  
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 Rúa Ferreiría nº59 

Sitio arqueolóxico 

Nome 

Rúa Ferreiría nº59 

Código administrativo 

 

Cronoloxía 

I a.n.e.-V d.n.e.. 

Localización 

Rúa Ferreiría nº59, Caldas de Reis –
Pontevedra– 

ETRS89 

Lon: : -8,642485 

Lat: 42,600102  

Procedencia das mostras 

Intervención arqueolóxica 

Escavación arqueolóxica en área e control arqueolóxico no solar da rúa Ferreiría nº59 (Caldas 
de Reis, Pontevedra 

Referencia administrativa 

 

Período 

2006-07 

Dirección Arqueolóxica 

Nuria Calo Ramos  

Entidade 

Anta de Moura S.L./Universidade de Santiago de Compostela  
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Descrición 

O xacemento emprázase na chaira que se estende pola veiga esquerda do río Umia. Está a 
pouca distancia do núcleo de Caldas de Reis, que foi en Época Romana un aglomerado 
secundario de certa entidade poboacional, onde se teñen localizado abondosos restos e 
estruturas desta cronoloxía. Rúa Ferreiría nº59 trátase dun sitio produtivo de carácter familiar.  

A escavación, primeiro sondaxes e despois escavación en área, realizouse con motivo do control 
arqueolóxico para a escavación dunha edificación. 
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Contexto arqueolóxico 

O sitio de rúa Ferreiría nº59 tratábase posiblemente dun hábitat familiar disperso, no 
sentido en que este termo pode abranguer diversos asentamentos rurais tanto en 
morfoloxía como en función de carácter individual ou familiar (cf Pérez Losada 1996). 
A grande maioría destes hábitats familiares está constituídos por casos de campo con 
funcións tanto de residencia permanente como de explotación de recursos 
alimentarios ou como asentamentos produtivos artesanais illados (Pérez Losada 1996). 

Na área de escavación as estruturas e evidencias materiais sinalan dúas áreas 
diferenciadas (Calo Ramos 2014). Unha corresponde á construción habitacional –
noroeste– na que se conservan gabias de cimentación e pavimentos que configuran 
diferentes estancias de morfoloxía alongada: almacéns, área de cociña, etc. (Calo 
Ramos 2014). As outras exteriores, de tipo produtivo, onde se localizan estruturas de 
cultivo en negativo e, ao nordés, un espazo dedicado a actividades adxectivas e 
complementarias como unha posible zona de traballo de vidro (Calo Ramos 2014). 
Segundo os materiais recuperados a cronoloxía arranca no período altoimperial, con 
materiais do século II d.n.e,  e unha ocupación máis intensa no período baixomperial. 
Entre as cerámicas localizáronse algunhas de tradición castrexa como un borde tipo 
Vigo (Calo Ramos 2014). Non obstante, estes elementos son escasos e insuficientes 
para determinar unha ocupación anterior, podendo vincularse a transporte de 
materiais do castro que se sitúa nas proximidades despois do seu abandono. 

A datación dun dos niveis superiores do asentamento romano deu un resultado de 
401-540 cal AD –CNA1503: 1595 ± 30 BP– que sinala un dos derradeiros momentos 
de ocupación. Durante a Baixa Idade Media, séculos XI-XIV volve a explotarse 
cunha función agropecuaria.  

Materiais e método 

O traballo de laboratorio consistiu no estudo de 1 mostra puntual e 12 de sedimento. 
Procesáronse mediante flotación os 32,85 litros das 12 mostras de sedimento. As 
mostras LAB-01 e LAB-02 proceden de estratos de cronoloxía baixomedieval. Debido 
a isto non forman parte do estudo. A mostra LAB-10 correspondese a un anaco de 
anforeta enviada para a análise de residuos (Pecci e Cau Ontiveros 2013a). 

En total recolléronse 47 restos carpolóxicos contidos en 6 mostras –LAB.01, 02, 03 
08, 09 e 14. Nos depósitos de Época Romana encontráronse 23 sementes dentro de 
tres mostras –MO-03, 08 e 09. En todos os caso os restos das mostras analizadas 
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estaban preservadas por carbonización, agás a mostra MO-14 recollida 
manualmente. Esta mostra é unha noz de Juglans regia conservada por ben desecación 
ou por saturación de auga. A noz foi estudada varios anos despois e o material estaba 
enxoito. Se ben a unidade estratigráfica á que pertence é de cronoloxía romana, 
debido ao aspecto que presenta debemos tomar esta mostra con cautela, polas dúbidas 
sobre seu estado de conservación. Este carporresto enténdese como unha 
contaminación moderna durante o proceso de escavación. Durante a intervención 
arqueolóxica non se determinaron áreas anegadas constantemente nin outros 
materiais con esta preservación. Emporiso, se ben se fai mención no protocolo levado 
a cabo non se recolle dentro dos resultados. 

Mostra GE UE Restos Litros Densidade 

3 326B S-21 2 0,4 5,00 
4 543 S-20  0,05  
5 577 B-6  0,3  
6 543 I-29  1,25  
7 244 B-14  0,2  
8 291 I-29 6 2 3,00 
9 288 X-17 15 1,5 10,00 
11 12C A’-15  12  
12 12C A’-15  7,2  
13 340 G-9 / G-10  7,3  
Total   23 32,2 0,71 
Táboa 51 Mostras de contextos de Época Romana analizadas con resultados aceptados. 

 
Figura 91 Litros totais e restos por litro. 
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Resultados 

Os datos carpolóxicos proceden das mostras LAB-03, 08, 09, As mostras LAB-08 e 
09 pertencen ao nivel de selado dos niveis das estruturas romanas, datados na fase 
altoimperial –III-V d.n.e. A un nivel inferior estratigraficamente pero cunha 
cronoloxía aparentemente do mesmo período cronocultural é a LAB-03.  

Determináronse 6 taxons nos niveis de cronoloxía baixoimperial, tanto a nivel de 
especie, como xénero ou familia. Deles, dous son de plantas cultivadas, o millo miúdo 
–Panicum miliaceum– e o trigo –Triticum dicoccum e Triticum sp. En porcentaxe o máis 
frecuente é o millo miúdo. Tamén se contabilizaron un número de indeterminados 
de atribución imprecisa e indeterminables  que non presentan elementos diagnósticos 
que posibiliten a súa identificación.  
Cronoloxía III-V d.n.e. 
Contexto Nivel de 

ocupación 
Nivel de abandono 

Unidade Estratigráfica UE326B UE291 UE288 
Mostra LAB-03 LAB-08 LAB-09 
Taxa in fr in fr in fr 
Lolium-tipo 1      
Panicum miliaceum   4  11 1 
Triticum dicoccum     2  
Triticum sp      1 
Poaceae   1    
Indeterminado 1  1    
Total 2 0 6 0 13 2 

Táboa 52 Resultados da análise carpolóxica. 
Polo corrente, as sementes non se atopan nun bo estado de conservación. O total dos 
23 encóntranse carbonizadas, o que facilitou a súa preservación, pero constatamos 
perdas de masa e alteracións evidentes de alteracións que dificultan a identificación. 
Ademais cabe sinalar a constante presenza de arxilas que envolven os carporrestos 
que non se logrou eliminar malia a súa flotación e lavado con auga.  

O número de fragmentos é inferior –n=2– ao de individuos completos –n=21. 
Evidenciouse a perda de masa interna definida por superficies porosas e non sólidas, 
que afecta maioritariamente, por exemplo, ás sementes de millo miúdo, e unha forte 
degradación do pericarpo exterior en bastantes delas. En menor medida constátanse 
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deformacións. Estes estigmas poden estar asociados á determinadas condicións da 
combustión dos restos, ben por un consumo excesivo da materia orgánica, caso da 
perda de masa, ou por elevadas temperaturas ou combustión en verde cando aparecen 
deformacións ou adhesións. 

A mostra LAB-14,  como se argumentou con anterioridade, foi descartada. 
Corresponde coa metade dunha noz de nogueira –Juglans regia. Habitualmente, a 
materia orgánica saturada de auga sofre un proceso de deterioro acusado unha vez 
perde a humidade. Esta perda altera a estrutura dos tecidos, polo que as estruturas 
empenan retorcen e baléiranse, provocando tamén roturas e decoloración. Malia que 
o lugar do seu achado se atopa a unha cota profunda e baixo un pavimento de Época 
Romana, ademais de testemuñarse en sitios con esta cronoloxía como nas saíñas do 
Areal –Vigo– (Teira Brión 2010b), a noz da mostra LAB-14 non rexistra ningunha 
destas alteracións emporiso está incluída como unha evidencia de procedencia 
dubidosa. Interprétase como unha posible contaminación que tivo lugar durante o 
proceso de escavación. 

Discusión 

O conxunto de especies da mostra estudada, malia ao seu escaso número arroxa unha 
serie de datos interesantes a raíz da súa cronoloxía e emprazamento espacial dentro 
do sitio. As especies referidas ao período altoimperial sitúanse en dúas URs próximas 
a unha área interpretada como cociña (Calo Ramos 2014). Esta hipótese baséase na 
maior presenza de cerámica para o cociñado de alimentos –tixolas con engobe 
vermello– e de vaixela de mesa –formas de terra sigillata, preferentemente hispánica– 
(Calo Ramos 2014). Os taxons referidos son o millo miúdo –Panicum miliaceum– e o 
trigo de tipo vestido –Triticum dicoccum.  

As estruturas aparecidas no denominado Sector 2, situado ao sur da área escavada 
indican unha actividade agropecuaria destinada ao cultivo de especies arbóreas ou 
arbustivas. A presenza de gabias de morfoloxía alongada e distribución sitúanse baixo 
o horizonte datado en 401-540 cal BC. O ordenamento das gabias podería indicar a 
momentos ou plantacións de especies diferentes no tempo ou a un cambio no sistema 
de plantación. As gabias teñen similitudes cos sistemas de plantación de viña 
documentadas noutros sitios arqueolóxicos de cronoloxía romana e tamén 
prerromanas (Echevarría Sánchez e Vera Rodríguez 2015). Malia a ausencia de 
pebidas de Vitis vinifera, identificouse o posible consumo de viño no asentamento. As 
análises de residuos do interior de unha anforeta amosan a presenza de ácidos graxos 
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de cadea longa así como alcohois de cadea longa –C20, C22, C24, y C26– que poderían 
estar relacionada coa presenza de cera de abella ou mel (Pecci e Cau Ontiveros 
2013a). As trazas de ácido tartárico determina a presenza de viño na mostra ademais 
de outros ácidos relacionados coa fermentación como o glutárico, fumárico e vaníllico 
(Pecci e Cau Ontiveros 2013a). O ácido dehidroabiético suxire o uso de produtos de 
Pinaceae –resina– para impermeabilizar o recipiente, quizais mesturados con cera 
(Pecci e Cau Ontiveros 2013a). Ou no seu defecto é posible que o viño estivese 
mesturado con mel (Pecci e Cau Ontiveros 2013a). 

 
Figura 92 Gabias de plantación da intervención de Rúa Ferreiría (Teira Brión 2010b). 
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As análises carpolóxicas en sitios romanos son escasos no noroeste peninsular ata o 
momento. Nos casos onde estudados a lista taxonómica adoita presentar conxuntos 
moi pequenos, agás exemplos concretos (Teira Brión 2010b; Tereso et al. 2013c; 
Tereso 2009). Os cereais adoitar ser as sementes máis abundantes nos estudos 
arqueobotánicos realizados en medios onde a preservación de restos é por 
carbonización. O trigo aparece en varios xacementos. O Triticum aestivum/durum 

identifícase nas saíñas romanas de O Areal (Vigo, Pontevedra) no século III-IV d.C., 
en niveis do século IV-V d.C. nun fogar do interior de Cova do Xato (Folgoso do 
Courel) (Teira Brión et al. 2012), en Monte Mozinho (Tereso et al. 2013c) e en 
Terronha de Pinhovelo (Tereso 2009). 

A presenza de millo miúdo –Panicum miliaceum–, corrente en sitios arqueolóxicos do I 
milenio a.n.e. é menos ubicua en sitios de Época Romana posiblemente pola escaseza 
de mostras estudadas nos desta cronoloxía. Malia iso, constátase de maneira sólida en 
ambientes preservados por carbonización como Monte Mozinho (Tereso et al. 2013c) 
e en Terronha de Pinhovelo (Tereso 2009).  

Conclusións 

Os resultados da análise carpolóxica converxen no achado de cereais –Panicum 
milicaceum, Triticum dicoccum e Triticum sp.– vinculados cunha área de actividade que 
pode interpretarse como cociña. Emporiso, é posible que se traten de residuos da 
preparación alimenticia, malia que se debe considerar a escaseza do conxunto 
recuperado como un límite para interpretar os restos de maneira máis axeitada. 

A exhumación de gabias de plantación sinala a importancia do cultivo de froiteiras de 
porte arbustivo na produción de Rúa Ferreiría. Como hipótese poderían vincularse 
ao cultivo da vide como testemuñan outros paralelos tanto dentro como fóra da 
Península Ibérica. Segundo os resultados das análises de contidos feitos sobre unha 
anforeta, o viño foi unha bebida consumida no xacemento. 
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Apartado gráfico 

 

Figura 93 Gabias de plantación da intervención arqueolóxica –fotografía de Nuria Calo 
Ramos. 
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17 Material complementario 1: Mostras 
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18 Material Complementario 2: Taxons  
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NOME CIENTÍFICO ABREVIATURA NOME COMÚN Nº RESTOS 

Allium sp Alli  31 

Amaranthaceae Amara  1 

Anagallis arvensis An_arv Herba da rabia 57 

Apiaceae Apiac  239 

Apium graveolens Ap_gra Apio 8 

Arbutus unedo Ar_une Érbedo 21 
Arrhenatherum elatius subsp 
bulbosum Arr_bul Herba das doas 21 

Arrhenatherum sp Arr_sp  279 

Arundo/Phragmites Aru_Phr Cana/Carrizo 1 

Asteraceae Asterac  15 

Asterolinon linum-stellatum Ast_li-st  20 

Astragalus sp Astr_sp  3 

Atriplex hastata Atri_has Armola 2 

Atriplex sp Atri_sp  1 

Atriplex/Chenopodium Atri_Che  8 

Avena sp Ave_sp Avea 20316 

Avena tipo sterilis Ave_tster Avea 8 

Boraginaceae Borag  4 

Brassicaceae Brassic  2 

Briza maxima Bri_max Tremedeira 29 

Bromus sp Bro_sp  5 

Carex sp Care_sp  1 

Carex tipo muricata Care_tmur  6 

Caryophyllaceae Caryoph  78 

Castanea sativa Cas_sat  563 

Cerealia Cereal  258 

cf Asteraceae cf_Astera  2 

cf Atriplex hastata cf_Atri_has Armola 1 
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NOME CIENTÍFICO ABREVIATURA NOME COMÚN Nº RESTOS 

cf Avena sp cf_Ave Avea 3 

cf Pomoideae cf_Pomoi  1 

cf Rumex bucephalophorus cf_Rum_buc  118 

cf Secale cereale cf_Sec_cer Centeo 26 

cf Triticum aestivum/durum cf_tri_aedu Trigo 971 

cf Triticum dicoccum cf_Tri_dic Farro 130 

cf Urtica cf_Urtica Ortiga 1 

cf Vicia cf_Vicia  2 

cf Vicia faba cf_Vic_fab Faba 1 

Chenopodiaceae Chenop  20 

Chenopodium album Che_alb Farnento 11 

Chenopodium glaucum Che_gla  1 

Chenopodium spp Che_spp  119 

Cirsium sp Cir_sp  1 

Cirsium/Carduus Cir_Card  9 

Cistaceae Cistac  6 

Cistus ladanifer Cis_lad Carpaza do ládano 127 

Cistus sp Cis_sp Xara 16 

Compositae Compos  35 

Corrigiola litoralis Corr_lit  18 

Corylus avellana Cor_ave Abeleira 10 

Cucumis melo Cuc_mel Melón 2 

Cucumis melo/sativus Cuc_melsat Melón/Cogombro 1 

Cupressus sempervirens Cup_semp Ciprés 1 

Cyperaceae Cyperac  1 

Daphne gnidium Dap_gni Trobisco 4 

Digitaria sp Dig_sp  196 

Epilobium sp Epil  1 



 

 

660 

NOME CIENTÍFICO ABREVIATURA NOME COMÚN Nº RESTOS 

Euphorbiaceae Euphor  4 

Fallopia convolvulus Fal_con Corriola 6 

Ficus carica Fic_car Figueira 18 

Galium aparine Gal_apa Ghapizo 43 

Galium sp Gal_sp  61 

Genisteae Genist  420 

Glebionis segetum Gle_seg Pampillo amarelo 2 

Hordeum sp Hor_sp Cebada 257 

Hordeum vulgare Hor_vul Cebada 12631 

Hordeum vulgare nudum Hor_nud Cebada espida 1 

Hordeum vulgare tetrastichum Hor_tet Cebada de 4 carreiras 114352 

Hordeum/Triticum Hor_Tri Cebada/Trigo 12 

Hyoscyamus niger Hyo_nig Meimendro 2 

Indeterminable Ndet  44 

Indeterminado Inde  34431 

Juglans regia Jug_reg Nogueira 108 

Juncus conglomeratus/effussus Jun_coneff Xunco 1 

Juncus sp Jun_sp Xunco 4 

Lamium sp Lam_sp  2 

Leguminosae Legum  204 
Leguminosae - cf 
Genisteae Legum_cfGenist  10 
Leguminosae tipo 
Genisteae Legum_tGenist  10 
Leguminosae- Tipo Vicia 
sativa/angustifolia Leg_tV_satangus  7 

Leguminosae-cultivada Legum_cult  224 

Leguminosae-Medicago Legum_Medi  19 

Liliaceae Liliac  1 

Linum sp Lin_sp Liño 1513 

Lolium cf perenne/rigidum Lol_cfperrig Ferrán/Xoio 62 
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NOME CIENTÍFICO ABREVIATURA NOME COMÚN Nº RESTOS 

Lolium cf temulentum Lol_cftem Vallico 5 

Lolium sp Lol_sp Xoio 2 

Lolium-tipo Lol_tipo Xoio 1 

Maloideae Maloid Malva 1 

Malva spp Malv_spp  61 

Malvaceae Malvac  8 

Medicago polymorpha Med_pol Trevo caracol 1 

Medicago sp Med_sp  1 

Montia fontana Mon_fon Muruxa 2 

Morus nigra Mor_nig Moreira 1 

Nasturtium officinale Nas_off Agrón 1 

Olea europaea Ole_eur Oliveira 20 

Ornithopus sp Orn_sp Serradela 107 

Oxalis sp Oxa_sp  3 

Panicoideae Panicoid  12250 

Panicum miliaceum Pan_mil Millo miúdo 314249 

Panicum/Setaria Pan_Set Millo miúdo/Paínzo 20162 

Papaver sp Pap_sp Papoula 1 

Petrorhagia nauteuilii Pet_nau  1 

Physalis alkekengi Phy_alk Alquequenxe 4 

Pinus pinaster Pin_pina Piñeiro bravo 42 

Pinus pinea Pin_pine Piñeiro manso 22 

Pinus sp Pin_sp Piñeiro 1 

Pisum sativum Pis_sat Chícharo 376 

Plantaginaceae Plantag  4 

Plantago sp Pla_sp Língua de ovella 27 

Poaceae Poace  894 

Poaceae tipo Bromus Poace_tBro  1 
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NOME CIENTÍFICO ABREVIATURA NOME COMÚN Nº RESTOS 

Poeae tipo Lolium/Festuca t_lol-fes  20 

Poeae-indeterminado Poe_ind  408 

Polygonaceae Polygon  494 
Polygonaceae - cf Fallopia 
convulvulus Pol_cfFalcon  1 

Polygonaceae - lenticular Poly_len  37 

Polygonaceae - trigonal Pol_tri  1 

Polygonum aviculare Pol_avi Cordela 348 

Polygonum lapathifolium Pol_lap  83 

Polygonum persicaria Pol_per Crista de galo 73 

Polygonum persicaria/minus Pol_permi Crista de galo 4 

Polygonum sp Pol_sp  1179 

Polygonum-lenticular Pol_lent  37 

Portulaca oleracea Por_ole Verdoaga 72 

Prunella sp Prun_sp  1 

Prunus avium Pru_avi Cerdeira 17 

Prunus avium/cerasus Pru_avicer Cerdeira/Guindo 13 

Prunus domestica Pru_dom Ameixeira 7 

Prunus persica Pru_per Pexegueiro 27 

Prunus sp Pru_sp  1 

Prunus spinosa Pru_spi Abruñeira 17 
Pseudarrhenatherum 
longifolium Pse_lon  9 

Pyrus cordata Pyr_cor Pereira brava 136 

Pyrus sp Pyr_sp  4 

Quercus spp Que_spp 
Carballo/Cerquiño/Re
bolo 5312 

Ranunculus sp Ran_sp Ranúnculo 12 

Raphanus raphanistrum Raph_rap Saramago 92 

Reseda media/phyteuma Res_mephy Reseda 2 

Rhamnus frangula Rha_fra Sanguiño 6 
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NOME CIENTÍFICO ABREVIATURA NOME COMÚN Nº RESTOS 

Rosaceae Rosac  4 

Rubia sp Rubia_sp  1 

Rubus fruticosus Rub_fru Silveira 347 

Rubus sp Rub_sp  190 

Rumex acetosa Rum_ace  10 

Rumex acetosella Rum_ella Aceda 14 

Rumex acetosella tipo2 Rum_ella2 Aceda 118 

Rumex acetosella-tipo1 Rum_ella1 Aceda 10 

Rumex bucephalophorus Rum_buc  2961 

Rumex crispus Rum_cri Carvea 1 

Rumex crispus/obtusifolius Rum_criobt Carvea/Labaza 8 

Rumex sp Rum_sp  18 

Sambucus nigra Sam_nig Bieiteiro 38 

Sambucus sp Sam_sp  7 

Secale cereale Sec_cer Centeo 2102 

Sesamoides Sesamo  32 

Setaria faberi/vercillata Set_fabver  39 

Setaria italica Set_ita Paínzo 189153 

Setaria sp Set_sp  37 

Sherardia arvensis She_ar  2 

Silene alba/latifolia Sil_alblat Asubío/Cabaciñas 1 

Silene dioica Sil_dio Cabaciñas 1 

Silene gallica Sil_gal Cabaciñas 15 

Silene spp Sil_spp  15 

Solanum sp Sol_sp  18 

Solanum tipo nigrum Sol_tnig Herba moura 1 

Spergula arvensis Spe_arv  15 

Stellaria media Ste_med Muruxa 10 
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NOME CIENTÍFICO ABREVIATURA NOME COMÚN Nº RESTOS 

Trifolium sp Trifol Trevo 1 

Triticeae Tritice  71459 

Triticum aestivum Tri_aes Trigo fariñeiro 275 

Triticum aestivum/durum Tri_aesdur Trigo fariñeiro/duro 11897 

Triticum cf aestivum Tri_cfaes Trigo fariñeiro 1 

Triticum cf aestivum/durum Tri_cfaesdur Trigo fariñeiro 11 

Triticum cf dicoccum Tri_cfdic Farro 10 

Triticum cf dicoccum/spelta Tri_cfdicspel Farro/Espelta 1 

Triticum cf spelta Tri_cfspel Espelta 7 

Triticum dicoccum Tri_dic Farro 53594 

Triticum dicoccum/aestivum Tri_dicaes Farro/Trigo fariñeiro 13 

Triticum dicoccum/spelta Tri_dicspel Farro/Espelta 40677 

Triticum globiforme Tri_glo Trigo 359 

Triticum monococcum Tri_mon Escaña 9 

Triticum spelta Tri_spel Espelta 55990 

Triticum spp Tri_spp Trigo 67519 

Urtica dioica Urt_dio Ortiga 19 

Urtica sp Urt_sp Ortiga 8 

Verbena officinalis Verb_off Verbexán 4 

Veronica sp Ver_sp  1 

Veronica/Asterolinum Ver_Ast  1 

Vicia ervilia Vic_erv  1 

Vicia faba Vic_fab Faba 10233 

Vicia faba-tipo Vic_tfab Faba 1 

Vicia hirsuta Vic_hir Veza 3 

Vicia sativa/angustifolia Vic_satan Ervellaca 41 

Vicia sp Vic_sp  37 

Vicia tenuifolia Vic_ten  11 
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NOME CIENTÍFICO ABREVIATURA NOME COMÚN Nº RESTOS 

Vicia/Lathyrus Vic_Lat  7 

Vitis sp Vit_sp Vide 31 

Vitis vinifera Vit_vin Vide 149 

Vulpia sp Vul_sp  619 
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