
Resumo Os cambios do uso do solo, especialmente
aqueles que afectan dun modo ou outro á actividade
agrícola, constitúen un tema de grande interese en Galicia
debido ás importantes repercusións de tipo ambiental,
económico e cultural que implican. Non obstante, estes
atópanse en grande medida pendentes de ser estudados,
particularmente desde o punto de vista territorial e a escala
detallada. Neste traballo preséntase a utilización dunha
técnica de base estatística para avaliar a influencia de
diversas variables de tipo biofísico, estrutural e
socioeconómico sobre a distribución xeográfica dos
cambios que afectaron á superficie agrícola na comarca de
Terra Chá entre os anos 1956 e 2004. Os resultados
mostran que se ben o cese da actividade agrícola tivo lugar
preferentemente nas áreas máis difíciles de mecanizar e
máis afastadas das explotacións, con carácter xeral este
deu lugar á rexeneración natural do mato nas áreas máis
afastadas dos núcleos de poboación e situadas a maior
altitude, mentres que deu lugar á existencia de arborado en
moitas áreas máis accesibles. Respecto da transición en
sentido contrario (de mato a superficie agrícola),
evidénciase nos resultados a grande importancia de
variables relativas ás características estruturais das
parcelas na roturación de terras de monte para ser
utilizadas pola agricultura na actualidade.

Palabras clave abandono da agricultura · cambios de usos
do solo · sistemas de información xeográfica · regresión
loxística · fotografía aérea

Abstract Changes of land use, particularly those affecting
agriculture, constitute an important issue in Galicia due to
the consequences they carry from the environmental,
economic and cultural points of view. Nevertheless, it is
largely pending of being studied in greater detail, especially
from the perspective of its location on the territory. This
paper presents the use of statistical tools to evaluate the
influence of several biophysical, structural, social and
economic variables on the pattern of changes affecting the
the distribution of agricultural land in the district of Terra Chá
in the period 1956-2004. Among other results, it is shown
that although the abandonment of agriculture took place
mainly in less productive parcels located far from farms, the
result of this transition was different in those areas located
at higher altitude and farther from populated places (where
shrubs covered most of former agricultural plots) and in
more accessible areas where tree cover increased
significantly. The opposite transition (from shrublands to
agricultural use) was demonstrated to be closely correlated
with the structure of parcels.

Key words agricultural abandonment · land use change ·
geographic information systems · logistic regression · aerial
photography

Introdución

As transformacións sociais e tecnolóxicas que afectaron ó
sector agrario galego durante a segunda metade do século
XX tiveron como un dos principais resultados a diminución
continua do número de explotacións e polo tanto da
superficie dedicada á agricultura, e sentaron dese modo as
bases dunha boa parte dos problemas ambientais e
económicos que afectan ó sector agrario galego. Entre as
contribucións recentes a esta área temática pódense citar
as que se aproximan á evolución do sector agrario desde a
entrada de España na CEE (López Iglesias, 2000), as que
tratan de achegarse ó problema mediante a análise das
estatísticas de uso do solo (Soto Fernández, 2006; Corbelle
Rico & Crecente Maseda, 2009), ou aquelas que estudan os
factores que motivan o peche das explotacións individuais
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(Sineiro García et al., 2004). Con todo, apréciase no
panorama bibliográfico sobre a materia a necesidade de
traballos a unha escala máis fina que a proporcionada polas
fontes estatísticas máis comúns, que permitan establecer
algún tipo de patrón territorial seguido polos cambios que
afectaron á superficie agrícola en Galicia. 

O estudo deste patrón territorial é o obxecto dos estudios de
cambio de uso do solo, denominación xenérica baixo a que
se inclúe unha grande variedade de técnicas. Con
frecuencia, as aproximacións utilizadas nos estudos de
cambios de uso teñen un carácter puramente empírico, xa
que se trata de atopar relacións (non necesariamente
causais) entre os cambios observados na cuberta do solo e
un conxunto de variables seleccionadas. Máis aínda, é
frecuente que as variables utilizadas se seleccionen
fundamentalmente con criterios de dispoñibilidade e que por
esta razón non sexan estritamente relevantes para o
proceso estudado senón, no mellor dos casos, variables
proxy (variables que teñen escaso valor por si mesmas pero
que presentan forte correlación con algunha outra, máis
interesante desde o punto de vista teórico, que non está
dispoñible). Trátase por tanto de modelos que xeran
coñecemento indutivo (tratan de comprender o proceso a
través das pautas observadas) e que por esta razón teñen
unha utilidade máis descritiva que explicativa dos procesos
estudados. Se ben en ocasións se ten indicado a natureza
máis interesante, desde o punto de vista da solidez das
conclusións, dos métodos de tipo dedutivo (Walker &
Solecki, 2004; Overmars et al., 2007), os modelos de tipo
indutivo continúan a ser moito máis frecuentes na literatura,
debido en grande medida á inexistencia dunha teoría global,
ampla e probada, que poida ser utilizada con garantías en
calquera traballo de estudio de cambios de uso
(Ramankutty, 2006). O grande interese das aproximacións
de natureza indutiva radica  na súa capacidade para
explorar a localización xeográfica dos procesos, as forzas
que actúan sobre eles, e a rapidez con que se desenvolven.

Obxectivos

O traballo que se presenta ten como obxectivo a
caracterización, desde o punto de vista das características
de produtividade da terra (biofísicas) e das parcelas
(estruturais), das áreas suxeitas a uso agrícola nos anos
1956 e 2004 así como daquelas que experimentaron
transicións de uso desde ou cara o uso agrícola entre eses

mesmos anos. A área seleccionada para a realización do
estudio, a comarca luguesa da Terra Chá (figura 1), é a
comarca máis extensa de Galicia (1.822 km²) e destaca por
ser un dos expoñentes da especialización gandeira dentro
do conxunto de Galicia (Iglesias Patiño et al., 2000).

En resumo, o traballo proponse como obxectivo estudar as
posibles correlacións entre un conxunto de variables
explicativas e cinco variables de cuberta do solo e cambios
de cuberta: (1) a distribución da Superficie Agrícola Utilizada
(SAU) en 1956 e (2) en 2004; (3) a repoboación de terras de
cultivo ou prados (SAU-arborado); (4) o abandono da terra
(SAU-mato); e (5) a roturación de áreas de mato (mato-
SAU). Os modelos construídos para as correlacións
mencionadas teñen unha dobre finalidade: inferir
información acerca das localizacións máis frecuentes e, nun
segundo plano, elaborar hipóteses acerca das súas
posibles causas.

Material

A información de partida empregada no estudio é unha
mostra sistemática de 7.274 puntos (seguindo unha malla
cadrada de 500 m de lado), na que se dispón de
información relativa ó tipo de cuberta (agrícola, mato,
arborado, outras) tanto para o ano 1956 como para 2004. A
cuberta correspondente a 1956 foi obtida mediante
fotointepretación das fotografías aéreas do voo da serie B
do Centro Cartográfico e Fotográfico do Exército do Aire
(1956-1957), mentres que a cuberta de 2004 foi derivada de
xeito automático do Sistema de Información Geográfica de
Parcelas Agrícolas (SIGPAC) na súa primeira edición (o
proceso aparece detallado en Corbelle Rico & Crecente
Maseda, 2008). A mostra descrita complementouse  cun
conxunto de variables de tipo biofísico, estrutural e
socioeconómico (táboa 3) procedentes de diversas fontes
cartográficas e documentais. As variables biofísicas foron
obtidas da base cartográfica de Galicia a escala 1:5.000, o
Atlas climático de Galicia (Martínez Cortizas, A. & Pérez
Alberti, A., 1999), as bases de datos do antigo Instituto
Nacional de Meteoroloxía (2000), a base cartográfica do
Sistema de Información Territorial de Galicia (2009), e o
Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas
(Min. De Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 2009). As
variables estruturais foron obtidas do xa citado SIGPAC, das
bases de datos da elaboración da Enquisa de
Infraestruturas e Equipamentos Locais da provincia de Lugo
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Figura 1.- Situación da comarca
de Terra Chá en Galicia



(Laboratorio do Territorio, 2009) e do traballo de Miranda
Barrós (2001). As variables de carácter socioeconómico
deriváronse dos Censos Agrarios de 1962 e 1999 (INE,
1964, 2009a) e do Padrón Municipal de Habitantes (INE,
2009b).  O tratamento estatístico de todo o traballo foi
realizado co programa estatístico R (R Development Core
Team, 2008) complementado co paquete adicional “spdep”
(Bivand et al., 2008). A preparación de variables realizouse
coa axuda dos sistemas de información xeográfica ArcGIS e
GRASS GIS.

Metodoloxía

Selección de variables

Os casos de utilización de regresión para investigar as
forzas impulsoras de cambios de uso do solo son diversos,
e esta diversidade tamén se manifesta nas variables
explicativas consideradas. En xeral, aínda que non sempre
apareza reflectido de modo explícito, os investigadores
tenden a escoller as variables en función do seu efecto
previsible sobre os cambios que se estudan. Un caso no
que esta distinción se menciona explicitamente é o de
Gellrich et al. (2006), que para estudar o abandono da
actividade agrícola na montaña suíza divide as variables en
(1) relacionadas cos beneficios económicos (p. ex. radiación
solar, profundidade do solo) e (2) relacionadas cos custos
(p. ex. pedregosidade, pendente). Por outra parte tamén é
certo que na maioría dos casos os autores tenden a incluír
unha mistura de variables de natureza biofísica,
socioeconómica ou estrutural na elección das cales a
dispoñibilidade parece xogar un papel fundamental. Unha
revisión das variables máis empregadas na bibliografía
(táboas 1 e 2) mostrounos que as variables biofísicas máis
comúns son a altitude e pendente, seguidas da radiación
solar teórica e a orientación do terreo. Variables máis
difíciles de obter, como por exemplo as relacionadas coas
características edáficas, aparecen nun número moito menor
de traballos. Entre as variables estruturais, as máis comúns
son a distancia a vías de comunicación e a distancia a
núcleos de poboación, mentres que variables máis difíciles
de obter como a distancia da parcela ata a vivenda do
propietario só aparecen nun traballo concreto no que a
superficie de estudio é relativamente reducida e a estrutura
de poboación simple (Overmars et al., 2007). Entre as
variables socioeconómicas, finalmente, destacan pola súa
frecuencia de aparición a evolución da poboación total e a
evolución da poboación activa mentres que outras (de novo
máis difíciles de obter) como o prezo da terra, ou a
evolución da cabana gandeira, por exemplo, só aparecen
de modo puntual. 

O criterio utilizado para recompilar variables neste traballo
(táboa 3) foi o de incluír, ata onde fose posible, o maior
número de variables utilizadas na bibliografía, co único
límite derivado da dificultade de obtención. Por exemplo,
dentro do grupo de variables biofísicas non se inclúen
variables edáficas, xa que non existe para a zona de traballo
unha fonte de información coa escala axeitada: o mapa de

solos de Galicia, actualmente en execución, aínda non
cobre a provincia de Lugo (Sistema de Información
Ambiental de Galicia, 2009). Noutros casos optamos por
incluír algunha variable non mencionada na bibliografía
sobre cambios de uso do solo, pero da que outros traballos
teñen demostrado a relación coa evolución do uso agrícola,
como é o caso da concentración parcelaria (Crecente
Maseda et al., 2002; Miranda Barrós et al., 2006). A
inclusión desta última variable choca coa inexistencia dunha
fonte cartográfica que inclúa os límites das áreas de
concentración, razón pola que se optou por tomar a variable
a nivel parroquial (porcentaxe da superficie parroquial
afectada por concentración) do traballo de Miranda Barrós
(2001). Outra variable incorporada é a referente ás áreas
afectadas polos traballos do Instituto Nacional de
Colonización durante os anos 50 e 60: a pertenza ou non a
unha das áreas de colonización foi incluída como variable
xa que existen motivos para pensar que tamén nestes casos
a permanencia da actividade agrícola debeu ser superior.
Finalmente, incluímos unha variable adicional relacionada
co tipo de propiedade a través da pertenza ou non a un
monte veciñal en man común (MVMC), así como algunhas
variables relativas á parcela individual: a superficie total e o
seu índice de forma (relación entre área e perímetro), ou a
adxacencia a vías de comunicación.

A incorporación de variables socioeconómicas introduce
algún problema metodolóxico adicional: se ben é certo que
algunhas das variables incluídas nos dous grupos
anteriores (biofísicas e estruturais) non están libres de
variacións asociadas ó paso do tempo, certamente pódese
asumir nelas certa estabilidade. Incluso no caso das
variables estruturais, onde  a variación pode ser máis forte,
a inclusión da concentración parcelaria como variable (unha
das accións que máis modifican a estrutura) permite
integrar estas variacións con certa facilidade. Esta pequena
disgresión metodolóxica faise máis aceptable se
consideramos que os factores biofísicos e estruturais non
son estritamente causas dos cambios que intentamos
estudar senón ``facilitadores’’, e que polo tanto as
variacións que puideran ter lugar ó longo do período
estudado probablemente actuaron en diferentes sentidos e
non terían por que inducir sesgo nos resultados. Sen
embargo no caso dos factores socioeconómicos a relación
causa-efecto é máis obvia, complicada pola existencia dun
desfase temporal de magnitude descoñecida entre os
cambios socioeconómicos e a súa manifestación na
variación da cobertura do terreo. Por esta razón Gellrich et
al. (2006) manteñen, con criterio que nos parece acertado,
que as variables socioeconómicas a incluír no modelo
deben de corresponder ó período temporal inmediatamente
anterior ó estudado. Pero manter este criterio neste caso
faise difícil por canto o período estudado ten como data de
inicio o ano 1956 e os datos estatísticos da época son
cando menos escasos, e en xeral non están dispoñibles coa
desagregación espacial que sería necesaria. Unha solución
de compromiso consiste en utilizar a variación temporal das
variables durante o período estudado: aínda que esta
aproximación fai imposible suxerir relacións de causalidade,
si permitiría cando menos establecer relacións entre a
dinámica das cubertas do solo e as variables
socioeconómicas.
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Regresión loxística

A regresión loxística é unha forma particular de modelo

lineal xeneralizado, baseada na transformación dunha

variable lóxica (que toma os valores “verdadeiro” e “falso”)

nunha variable numérica con valores entre –∞ e +∞

(Menard, 2001). A regresión realízase entre a variable

transformada mediante o Logit da probabilidade p dun

suceso (por exemplo un determinado cambio de cuberta) e

as variables (cualitativas ou cuantitativas) que se desexe,

segundo a expresión:
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Táboa 1.- Variables atopadas en
estudios sobre abandono da actividade
agrícola

Táboa 2.- Clave de autores para
a táboa 1

Ecuación 1



Análise de correlación entre variables

As variables inicialmente seleccionadas foron sometidas a
análise para evitar a introdución de multicolinearidade nos
modelos de regresión, dado que a correlación entre
variables explicativas (colinearidade) afecta negativamente
á fiabilidade dos coeficientes que resultan do axuste. Algúns
dos métodos propostos para detectar a presenza de
colinearidade son o axuste de modelos de regresión lineal
entre pares de variables (Menard, 2001) ou o uso dalgún
coeficiente de correlacion como o de Pearson (Millington et
al., 2007). Neste caso optamos por utilizar o coeficiente de
correlación non paramétrico ρ de Spearman, para avaliar
por separado a correlación entre variables biofísicas e
estruturais. A elección do coeficiente de Spearman derívase
de que a distribución das variables orixinais non segue unha
distribución normal (a aplicación do test de normalidade de
Shapiro-Wilk obriga a rexeitar a hipótese de normalidade en
tódolos casos). En principio, valores de ρ maiores de 0,5 ou
inferiores a -0,5 indican certo grao de correlación, se ben
non existe consenso en canto a que valor do coeficiente
pode ser considerado representativo dunha correlación
“forte” e calquera elección ó respecto é claramente
arbitraria. Aínda que algúns autores optan por eliminar
variables con coeficientes de correlación superior a 0,5
(Millington et al., 2001), neste traballo optamos por tomar un
valor relativamente conservador (0,8) para evitar eliminar da
análise demasiada información. En consecuencia,
descartamos da análise as variables “Precipitación estival”
(fortemente correlacionada con “Precipitación anual”),
“Temperatura media anual” (relacionada con “Altitude”),
“Temperatura media das máximas do mes máis quente”
(relacionada coas variables “Temperatura media das

mínimas do mes máis frío” e “Altitude”). Entre as variables
estruturais, polo contrario, non atopamos correlacións que
xustifiquen a exclusión de ningunha delas. 

Análise de autocorrelación

Dise que unha variable distribuída espacialmente presenta
autocorrelación cando puntos de mostraxe próximos entre si
tenden a presentar valores similares. Se unha variable
presenta un valor elevado de autocorrelación, a hipótese de
independencia dos datos introducidos na regresión resulta
comprometida e por extensión tamén os coeficientes
resultantes da análise. Para medir o grao de autocorrelación
das variables consideradas utilizamos o coeficiente I de
Moran (Cliff & Ord, 1981). O coeficiente I toma normalmente
valores entre -1 e 1 e pode ser interpretado de maneira
similar a outros coeficientes de correlación: valores
próximos a 1 indican autocorrelación positiva (a variable
tende a presentar valores similares en localizacións
próximas entre si), valores próximos a -1 indican
autocorrelación negativa (zonas próximas presentan
diferencias maiores entre si que coas situadas a distancias
medias) e valores próximos a 0 indican unha distribución
espacial completamente aleatoria. Pese ó que se puidera
supoñer, o valor esperado de I baixo a hipótese nula de non
autocorrelación non é igual a cero senón que ven dado por:
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Táboa 3.- Variables
recompiladas para o seu uso
no traballo

Ecuación 2



A aplicación do coeficiente ó conxunto de variables
seleccionadas deu en tódolos casos o resultado significativo
de autocorrelación positiva. Esta situación vai en contra da
condición de independencia entre os datos, co resultado de
que o axuste do modelo mellora artificialmente e os
coeficientes das variables explicativas identifícanse como
significativos con excesiva facilidade (Cliff & Ord, 1981). Co
fin de evitar esta situación, empregamos un modelo con
compoñente autorregresiva, definido de modo xenérico pola
expresión (Cliff & Ord, 1981):

onde a única diferencia co modelo loxístico definido na
ecuación 1 é a inclusión dun termo adicional βwwy composto
por un coeficiente de regresión βw e unha autocovariable
wy. Esta última é o resultado de calcular, para cada punto
de mostraxe, a suma dos valores da variable resposta y nos
puntos veciños, ponderada polo inverso da distancia ó
punto analizado.

Axuste dos modelos

A partir das variables seleccionadas realizouse o axuste de
cinco modelos de regresión loxística. Co fin de que os
coeficientes de regresión calculados para as diferentes
variables foran estandarizados e polo tanto comparables
entre si (Menard, 2001), as variables numéricas foron
normalizadas antes da introdución nos modelos.

Dos cinco modelos totais, dous foron orientados a
caracterizar a localización da SAU en cada un dos puntos

no tempo (1956-1957 e 2003-2004), no primeiro dos cales
excluímos as variables “variación da poboación” e “variación
do número de explotacións” porque se refiren a un intervalo
temporal posterior ó momento analizado. Os tres modelos
seguintes céntranse en cambios de cuberta concretos, de
SAU en 1956 a mato en 2003, de SAU a arborado e de mato
a SAU. Do total de puntos dispoñibles para o axuste,
excluímos os que correspondían a cubertas artificiais (vías,
edificacións) en 1956 para a caracterización da SAU dese
mesmo ano (en total o modelo axustouse sobre 7100
puntos). No modelo correspondente á SAU de 2003
utilizouse o mesmo criterio (6962 puntos en total). Nos tres
últimos modelos o número de puntos corresponde ó total de
puntos identificados como SAU en 1956 (3312 puntos) para
as transicións SAU-mato e SAU-arborado, e os identificados
como mato en 1956 (3250 puntos) no caso restante.

Para estimar a bondade de axuste dos modelos, e dada a
natureza discreta das variables modelizadas, resulta
interesante coñecer a frecuencia coa que o modelo predí
correcta ou incorrectamente o valor real da variable
dependente (Menard, 2001). Tendo en conta que o que o
modelo produce son probabilidades e que estas deben ser
comparadas con situacións reais de “presenza” ou
“ausencia”, é necesario utilizar un umbral que estableza
cando o modelo predí “presenza” e cando “ausencia”: o
habitual é utilizar o umbral de p=0,5, pero calquera outro
tamén podería ser utilizado coa conseguinte variación nos
acertos correspondentes (figura 2). Para evitar a
ambigüidade inherente á elección dun umbral, a bondade
do modelo pode ser avaliada de modo máis fiable a través
da área baixo a curva ROC (Receiver Operating
Characteristic), unha representación da proporción de
“presenzas” acertadas fronte á proporción de “presenzas”
preditas de modo erróneo para diferentes valores do
umbral. A área baixo a curva ROC (figura 3) toma valores
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Ecuación 3

Figura 2.- Modelo de regresión
loxística aplicado á presenza de
SAU en 2003



entre 0 e 1 e compárase coa área baixo a diagonal, que
representa a probabilidade de acertos dun modelo ó azar e
ten un valor de 0,5. Aínda que non existe un criterio único
para a avaliación da bondade deste parámetro unha
referencia válida é a de Lesschen et al. (2005), que
considera aceptable para un estudio deste tipo o valor de
0,7.

Resultados e discusión

Os resultados do axuste dos diferentes modelos aparecen
resumidos na táboa 4: esta mostra os coeficientes
calculados para as variables que foron identificadas como
significativas a un nivel de 0,05 e inclúe tamén entre
parénteses os coeficientes que presentaron un nivel de
significación entre 0,10 e 0,05. En xeral pódese dicir que o
axuste dos modelos é bo: o valor da área baixo a curva
ROC oscila entre valores aceptables e bos para este tipo de
estudios (de 0,70 a 0,82) similares ós obtidos por outros
autores (Gellrich et al., 2006; Braimoh et al., 2007; Serra et
al., 2008). Outro aspecto a resaltar dos cinco modelos é o
valor positivo do coeficiente correspondente ás
autocovariables, o que confirma a validez do modelo
autorregresivo para filtrar a autocorrelación nas variables de
entrada. Tamén interesa resaltar que só dúas variables
aparecen como significativas (para un nivel de 0,05) nos
cinco modelos: a pendente do terreo, e a distancia a outras
edificacións.

Ollando para os coeficientes pódense apreciar varias
similitudes entre os modelos axustados para a SAU de 1956
e 2003. En ambos casos a variable máis influínte no
resultado é a pertenza a zonas de colonización do INC, se
ben en sentido oposto en cada ano: a presenza de SAU nas
actuais áreas de colonización era menos probable que no

resto do territorio en 1956 pero máis en 2003, o que era de
esperar dado que se trataba de áreas de monte veciñal con
aproveitamento principal de toxo e que non foron ocupadas
polos primeiros colonos ata 1959 (Cardesín Díaz, 1987). A
segunda variable por orde de influencia é a pendente, que
en ambos casos actúa en sentido negativo, tamén de
acordo co esperable (menor probabilidade de presenza de
SAU conforme a pendente se incrementa). A distancia a
entidades de poboación e a pertenza a MVMC sitúanse a
continuación, ambas con influencia negativa. A superficie da
parcela relaciónase cunha menor presenza de uso agrícola,
o que está en relación co feito de que as parcelas de maior
tamaño corresponden a montes veciñais e estaban con
frecuencia cubertas de mato. Das variables
socioeconómicas utilizadas para caracterizar a SAU de
2003 a variación de poboación non aparece como
significativa pero si a variación no número de explotacións.
En resumo, un intento de interpretación dos coeficientes
calculados daría a seguinte visión da SAU de 1956:
presente fundamentalmente en áreas de baixa pendente,
parcelas de pequeno tamaño pero forma compacta e
facilmente accesibles (preto de entidades de poboación,
das edificacións das explotacións e das estradas) e fóra das
áreas comunais (que serían utilizadas preferentemente para
mato e só ocasionalmente para o cultivo de cereal). Unha
situación similar ocorrería coa SAU de 2003 coa salvidade
de que aquelas áreas de monte comunal ocupadas polas
áreas de colonización son agora preferentemente utilizadas
como SAU.

Os modelos de cambio entre 1956 e 2003, pola súa parte,
mostran diferentes variables significativas en cada caso. A
transición de SAU a mato, aparece favorecida pola maior
altitude, pendente, distancia a entidades de poboación e
distancia a outras edificacións, mentres que a adxacencia a
cursos de auga ou a maior superficie das parcelas actuarían
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Figura 3.- Curva ROC para o
modelo aplicado á presenza de
SAU en 2003



O segundo cambio modelizado é a repoboación de terras
agrícolas (SAU-arborado). A repoboación aparece asociada
ás zonas de maior pendente e distancia ata as explotacións
pero, en contraste con aquel, a influencia das variables
altitude é agora oposta e suxire que a repoboación se
concentrou en áreas relativamente baixas. Tamén destaca
que a distancia a entidades de poboación non é agora
significativa, pero si a proporción de superficie parroquial
concentrada. De acordo cos resultados a repoboación de
terras agrícolas tivo lugar preferentemente en áreas difíciles
de mecanizar e afastadas das explotacións, pero non
necesariamente afastadas das entidades de poboación nin
de moita altitude. As razóns que explicarían este
comportamento (tamén observado nos traballos de Marey
Pérez et al., 2006 ou Calvo Iglesias et al., 2006) non son
fáciles de propoñer, pero poderían ter relación cun relativo
esquecemento das áreas máis remotas, cos custos
asociados á plantación en áreas de difícil acceso, ou cunha
visión das plantacións forestais excesivamente produtivista
e a curto prazo que concentrou a repoboación nas terras
máis accesibles e máis aptas para as especies de
crecemento rápido.

O último cambio modelizado é a roturación de terras para
uso agrícola (mato-SAU). Como sería esperable a resposta
das variables significativas é en grande medida oposta ás

detectadas nos outros dous cambios modelizados. En
primeiro lugar, a pendente actúa neste caso en sentido
negativo, indicando que a roturación tivo lugar
fundamentalmente en áreas de máis fácil mecanización. A
accesibilidade (distancia a estradas, adxacencia a vías), a
proximidade ás explotacións (distancia a outras
edificacións), a produtividade (insolación de inverno -
sol355- e adxacencia a cursos de auga), e a forma da
parcela, tamén aparecen como factores significativos. A
maiores, as áreas roturadas aparecen asociadas
preferentemente ás zonas de colonización e ás parroquias
con maior porcentaxe de superficie concentrada, mentres
que evitan a propiedade veciñal. Das variables
socioeconómicas aparece como significativa a variación do
número de explotacións, de xeito que a roturación aparece
vinculada preferentemente ós concellos que perderon
menos explotacións no período.

Conclusións

O traballo mostra a aplicación de técnicas de correlación
estatística para obter información sobre a natureza e forzas
impulsoras dos cambios da cuberta do solo. A natureza
fundamentalmente exploratoria do traballo reflíctese tanto

en sentido contrario. Destes resultados parece razoable
inferir que as parcelas de máis difícil mecanización
(reflectida por unha maior pendente) e máis afastadas
(maior altitude, distancia desde os poboamentos e distancia
desde as explotacións) foron relegadas a un uso moi
extensivo ou simplemente abandonadas. O feito de que a

variable “superficie” actúe aquí no sentido esperado en
comparación co modelo da SAU de 1956 (parcelas de maior
superficie manteñen con maior probabilidade a actividade
agrícola) explícase porque -ó contrario que neste último- no
modelo da transición a mato a mostra está limitada ós
puntos que eran SAU en 1956.
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na propia elección do método, de natureza indutiva, como
na elección das variables sometidas a análise, seguindo as
empregadas noutros traballos similares e cun criterio
relativamente oportunista (bastante común, por outra parte)
de facilidade de obtención. Non obstante, os resultados
mostran modelos con bondades de axuste que están en
consonancia co observado na bibliografía, e as variables
identificadas como significativas en cada caso, así como o
sentido da súa influencia, están en xeral de acordo coa
experiencia e cos ditados do sentido común.

En primeiro lugar, o traballo confirma o papel fundamental
de dúas variables biofísicas, pendente e altitude, nas
transformacións da cuberta do solo durante o período
estudado, seguidas da radiación solar teórica. Outras
variables biofísicas comunmente utilizadas tanto en
estudios dos cambios de uso do solo como na elaboración
de modelos de aptitude da terra como a orientación do
terreo ou as variables climáticas de precipitación e
temperatura non parecen xogar un papel relevante á escala
da área de traballo. En segundo lugar, destaca a utilidade
da variable “distancia a outras edificacións” (é dicir,
edificacións non destinadas a vivenda) como un bo
indicador da distancia ás explotacións existentes na zona e
como unha variable de relevancia á hora de explicar os
cambios ocorridos, así como a adecuada detección dos
efectos da concentración parcelaria. En último lugar, a pesar
dos problemas de escala presentes nas variables
socioeconómicas (derivados da súa agregación espacial a
nivel municipal), o traballo confirma a importancia que ten a
variación do número de explotacións (en concreto sobre a
maior taxa de roturación e menor taxa de abandono nos
concellos onde o número diminuíu menos) e a escasa
relevancia da variación da poboación total (que pode
deberse a factores moi diferentes e alleos ó sector agrario).

Os resultados suxiren que o cese da actividade agrícola tivo
lugar preferentemente nas áreas máis difíciles de mecanizar
(pola maior pendente) e máis afastadas das explotacións, e
que este deu paso a dous usos diferentes en función do
carácter máis ou menos remoto: nas áreas de maior altitude
e máis afastadas dos núcleos de poboación as parcelas
foron prioritariamente reducidas a un uso moi extensivo de
gandería ou ningún uso en absoluto, o que permitiu a
expansión do mato, mentres que nas áreas de menor
altitude os propietarios optarían fundamentalmente pola
repoboación forestal.

A transición de sentido oposto, a roturación de áreas a mato
para o seu uso agrícola, tamén estaría gobernado en parte
pola pendente e a distancia ás explotacións: roturaríanse
preferentemente as parcelas de máis fácil mecanización e
máis próximas á explotación. Non obstante, a diferencia do
abandono total, destaca neste caso a importancia de
variables relacionadas coa produtividade (adxacencia a
cursos de auga, insolación, índice de forma) e a
accesibilidade das parcelas (adxacencia a vías, distancia a
estradas). É dicir que se o abandono a mato tería lugar
fundamentalmente por criterios de mecanización e
distancia, os propietarios non tomarían a decisión de roturar
unha parcela (un importante esforzo económico nalgúns
casos) simplemente por estes dous criterios senón tamén

pola rendibilidade futura que proporcionaría, de modo que
as parcelas roturadas serían convenientemente
seleccionadas por criterios de forma e acceso. 
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