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1. INTRODUCCIÓN
O karst é un modelado orixinado pola disolución das rochas de natureza xeralmente
carbonatada e que está caracterizado pola presencia de depresións pechadas, cavidades e una
drenaxe preferentemente subterránea. O karst ocupa preto do 20% da superficie continental
da Terra e a súa importancia para o ser humano atópase en tres aspectos fundamentais (Ford
e Williams, 2007):
a) É o lugar de asentamento de aproximadamente o 10% da poboación mundial. As covas
foros empregadas desde a prehistoria para o aloxamento, protección e expresión
artística do ser humano e dos homínidos, tal e como demostran os 16 Patrimonios da
Humanidade do mundo relacionados co contido arqueolóxico de covas kársticas.
b) Constitúe una das principais reservas de auga doce da Terra da cal depende preto do
30% da poboación mundial para o seu propio abastecemento e o consumo en
actividades agrícolas, gandeiras e industriais.
c) Representa un rexistro valioso da evolución da Terra, tanto a escala global como
rexional, xa que as covas conservan numerosos depósitos antigos con excepcionais
rexistros climáticos, xeomorfolóxicos e xeoarqueolóxicos. A presencia de espeleotemas,
que a súa idade pódese determinar doadamente, permite situar temporalmente os
diferentes tipos de rexistros científicos.
A pesar da súa importancia, o noso coñecemento do karst atópase menos avanzado en
comparación con outros moldeados xeomorfolóxicos, debido, en parte, ás dificultades que
supoñen o seu estudio (White, 1988). O karst desenvólvese tanto en superficie (exokarst) como
subterráneamente (endokarst), sendo preciso o emprego de técnicas específicas da
espeleoloxía para adentarse no interior das covas.
Para aproximarse o coñecemento actual do karst, a Asociación Española para la Enseñanza de
las Ciencias de la Tierra (AEPECT), en colaboración co Departamento de Geología da
Universidad de Oviedo, organiza unha visita educativa a dúas covas da Serra de O Courel (Lugo).
Na visita identificaranse algunhas formas típicas das covas kársticas, e estableceranse as
relación espacio-temporais entre as mesmas, así como tamén entre ambas cavidades. Esta
información permitirá identifica-los procesos que participaron no desenvolvemento das covas
e establecer finalmente un modelo evolutivo para ambas cavidades. Para acceder á cavidade
empregaranse materiais e técnicas propias da espeleoloxía, que inclúen emprego de casco,
iluminación eléctrica tipo LED e a topografía espeleolóxica da cavidade.

2. SITUACIÓN
As covas de estudio son a Cova da Ceza e a Cova do Xato, situadas preto da localidade de Noceda
(Concello de Folgoso do Courel, Lugo), dentro da Zona de Especial Conservación Os Ancares-O
Courel (ES1120001) (DOG, Decreto 37/2014, do 27 de marzo). As covas, coñecidas polos seus
restos arqueolóxicos e paleontolóxicos (p.ex. García-Vázquez et al., 2011; Teira Brión et al.,
2012), localízanse entre a Serra do Courel e a Serra do Rañadoiro, na vertente SW de esta última
(Figura 1A e B). O relevo da zona está formado por unha área montañosa de ata 1.496 m s.n.m
e pendentes moderadas, dominadas por procesos fluviais e de gravidade, e, en menor medida,
nivais e kársticos. No obstante, no pasado algunhas das partes máis altas destas montañas foron
modeladas por pequenos glaciares e pola actividade preiglaciar (p.ex. Pérez Alberti e Valcárcel
Díaz, 1998).

Figura 1. A Situación de O Courel. B Situación da Cova da Ceza e Cova do Xato na cunca fluvial do Río
Barxa. C Mapa xeolóxico do entorno das covas (basado en Dozy, 1983). D Corte xeolóxico a través da
Cova da Ceza.

Dende o punto de vista xeolóxico, ambas covas localízanse na Zona Asturoccidental-Leonesa,
caracterizada pola presencia de potentes sucesións silicilásticas de idade paleozoica
deformadas durante a Oroxenia Varisca (Pérez-Estaún et al., 1988). Na base da sucesión
paleozoica localízase o Grupo Cándana, constituído por lousas, areniscas, cuarcitas e pequenos
niveis calcarios cristalinas a marmóreas, calcoxistos e intercalacións de lousas (Dozy, 1983).
Estes niveis carbonatados é onde se desenvolven as covas obxecto da visita. As rochas do Grupo
Cándana atópanse deformadas no área de estudio por dous pregues tombados, apertados e
verxentes ó NE, cunha foliación tectónica de tipo clivaxe tipo lousa inclinada 40o ó SO. Ademais,
o área está afectada por unha falla normal de dirección SO-NL, unha falla inversa que se inclina
70o ó Sur e dous sistemas de diáclase de dirección NO-SL e NL-SO.

3. XEOMETRÍA DAS COVAS DE ESTUDIO
A xeometría de las cavidades estúdiase empregando a topografía espeleolóxica e a
modelización 3D para coñece-las dimensións, orientacións, inclinacións e morfoloxía dos
condutos e salas que conforman a cavidade. Neste caso, as covas obxecto de estudio
correspóndense con dúas pequenas cavidades de desenvolvemento principalmente horizontal.
A maior delas, a Cova da Ceza, presenta 840 m de desenvolvemento ou lonxitude, e 69 m de
desnivel ou diferencia de cota entre as pasaxes situados a maior e menor altitude (Figura 2A).
A Cova da Ceza está formada pola Galería do Río, Sala da Ilusión e o Lago GESA. A Galería do Río
presenta 320 m de lonxitude, 2 a 3 m de alto e 2 a 4 m de ancho. Esta galería está inclinada 6o ó
SL e está percorrida por un pequeno río subterráneo que aflora na propia entrada da cova,
constituíndo unha surxencia no exterior. As paredes, teitos e chans da Galería do Río inclínase
20 a 80o ó SO. A Sala da Ilusión presenta 85 m de longo, 15 m de ancho e 3 m de alto e atópase
na parte Norte da cavidades. As paredes, teitos e chans desta sala inclínanse 20 a 80o ó NL. A
Sala da Ilusión conecta mediante unha galería co Lago GESA, de orientación L-O, que é en
realidade un sifón (conduto permanentemente saturado de auga). Este “lago” é drenado, ó
menos, polo río que percorre a cavidade ata a súa entrada.

Figura 2. A Modelo 3D da Cova da Ceza. B Modelo 3D da Cova do Xato.

Figura 3. Topografía espeleolóxica da Cova da Ceza (cortesía do GES Montañeiros Celtas).

A Cova do Xato, de 69 m de desenvolvemento e 9 m de desnivel, está formada principalmente
pola galería lixeiramente sinuosa de 2 a 3 m de ancho e 3 a 4 m de alto, que presenta unha
galería lateral de 10 m de lonxitude e reducidas dimensións (Figura 4B). A morfoloxía da
sección da galería principal é complexa e está formada pola combinación dunha sección
subelíptica na parte superior e unha sección rectangular nas partes media e inferior. A cova
presenta unha dirección NO-SL e inclínase aproximadamente 10 o ó NO.

Figura 4. Topografía espeleolóxica da Cova do Xato (cortesía do GES Montañeiros Celtas).

4. XEOMORFOLOXÍA DAS COVAS
A xeomorfoloxía das covas estudiase mediante a identificación e caracterización in situ das
formas de erosión e de depósito presentes nas covas co fin de establece-los procesos
responsables de súa formación e a súa evolución temporal. A Cova da Ceza está formada por
canóns vadosos, pasaxes agrandadas pola gravidade e condutos freáticos/epifreáticos. Os
canóns vadosos correspóndense ca Galería do Río e a galería previa ó lago GESA (Figura 5).
Presentan depósitos de derrubios e, en menor medida, fluviais, entre os que diferéncianse
depósitos de canal activo, inundación e de terraza fluvial. Sobre estes depósitos e as paredes do
canón recoñécense espeleotemas de goteo (estalactitas, estalagmitas, columnas), fluxos
(coladas, cascadas) e mixtos (masas estalagmíticas, bandeiras).

Figura 5. Exemplos de canons vadosos na Cova da Ceza: A Galería do Río. B Modelo de desenvolvemento
da Galería do Río. C Galería previa ó Lago GESA.

As pasaxes agrandadas pola gravidade, principalmente correspondentes coa Sala da Ilusión,
están dominados por depósitos de derrubios desorganizados con bloques de ata varios metros
de diámetro (Figura 6A). Nas paredes destas pasaxes recoñécense estalactitas con morfoloxías
complexas e algunhas coladas de pequeno tamaño (Figura 6B). A orixe da Sala da Ilusión está
probablemente relacionada cun deslizamento da parede SL da sala (Figura 6C). A superficie de
ruptura do deslizamento é paralela ós planos de estratificación e foliación tectónica, polo que
probablemente estes actuaran como factores condicionantes del deslizamento. Este probable
deslizamento modificaría a xeometría orixinal del conduto, dando lugar a que as paredes, teitos
e chans da sala atópense inclinados cara o NL en dirección contraria á Galería do Río. Os
condutos freáticos/epifreáticos correspóndense con pequenas pasaxes situadas a teito da
Galería do Río e paralelos a ela. Estes condutos paralelos dispóñense a unha altura de 0,5 a 1,5
m más altos ca Galería do Río e están desprazados en planta 2 a 5 m cara o NL. Os condutos
freáticos/epifreáticos inclúen tubos freáticos/epifreáticos con marcas de corrente e algunhas
cúpulas de disolución de escala centimétrica.

Figura 6. Sala da Ilusión (Cova da Ceza): A Pasaxe agrandada pola gravidade. B Espeleotemas de goteo.
C Hipótese sobre a orixe da sala.

A Cova do Xato está formado principalmente por un canón vadoso que ó longo do seu teito
presenta un conduto freático/epifreático (Figura 7A e B). O canón vadoso presenta marcas e
fendeduras de disolución (corrosion notches) nas súas paredes, depósitos de derrubios e
fluviales na súa base, así como algúns espeleotemas, entre os que destaca unha potente colada
que obstrúe o conduto cara o SL. A colada presenta formas subacuáticas asociadas, tales coma
gours e formas de goteo (estalagmitas, estalactitas) (Figura 7C).
Na Cova do Xato existen varias catas arqueolóxicas situadas na entrada da cavidade e na súa
parte máis interna. Unha delas mostra un corte estratigráfico dunha colada (Figura 7D). No
corte obsérvase que a colada se encontra laminada e disponse sobre depósitos de terraza fluvial
con estruturas de laminación paralela e cruzada.

Figura 7. Cova do Xato: A Galería principal mostrando o conducto freático/epifreático no teito e u canón
vadoso na súa parte media e baixa. B. Interior da galería principal. C Colada que obstrúe a galería
principal, mostrando gours na súa parte superior. D Cata arqueolóxica que mostra un corte estratigráfico
de sedimentos fluviais fosilizados por unha colada

5. FACTOR ESTRUCTURAL
O factor estrutural das cavidades estúdase para determinar cal é a influencia das
descontinuidades do macizo rochoso (estratificación, diáclases, fracturas, foliacións) no
desenvolvemento da cova. Este factor analízase contrastando a información xeolóxica (o mapa
e cortes xeolóxicos) coas relacións observadas entre as descontinuidades do macizo e a
xeometría da cova e a disposición dalgúns dos depósitos presentes no seu interior. A xeometría
da Cova da Ceza e Cova do Xato están fortemente condicionados pola estratificación, a foliación
tectónica e as diáclases, tal e como se observa na maior parte das covas. A dirección dos

condutos é xeralmente NO-SL, paralelo á dirección da estratificación e á foliación (Figura 1C e
D). Non obstante, existen algunhas pasaxes (p. ex. Lago GESA) cunha orientación L-O que segue
a dirección dunha falla inversa.
Respecto á inclinación dos condutos, esta só se pode determinar na Cova da Ceza, xa que a
presenza de numerosos depósitos na Cova do Xato impide coñecer a xeometría real da súa
galería principal. Os condutos da Cova da Ceza encóntranse inclinados cara ao SL, seguindo a
liña de intersección entre o plano da foliación tectónica e o plano da estratificación. En xeral, as
pasaxes da Cova da Ceza e Cova do Xato presentan paredes, teitos e chans con dúas inclinacións
dominantes: unha de 20o ó SO e outra inclinada 40o na mesma dirección (Figura 7B). A primeira
coincide co buzamento da estratificación, mentres que a segunda é paralela á foliación
tectónica.

6. MODELO EVOLUTIVO
O modelo evolutivo estableceuse conxuntamente para ambas as dúas covas sobre a base da
información analizada anteriormente: xeometría, xeomorfoloxía e factor estrutural. A Cova dá
Ceza e Cova do Xato desenvolvéronse en relación ao descenso do nivel freático e baixo a
influencia da dirección e buzamento da estratificación e da foliación tectónica. Os datos
dispoñibles actualmente permiten establecer catro etapas evolutivas para ambas as dúas covas:
a) Inicialmente, orixinouse o tubo freático/epifreático do teito da Cova do Xato na zona
saturada do karst (Figura 8A).
b) Un descenso do nivel freático provocou que a Cova do Xato continuase evolucionando
en condicións vadosas. O tubo freático/epifreático desta cova formouse por acción da
incisión fluvial á par que se depositaron os sedimentos fluviais. A partir desta etapa
puidéronse desenvolver os espeleotemas de fluxo e goteo sobre os depósitos fluviais
(Figura 8B).
c) Os condutos freáticos/epifreáticos da Cova da Ceza desenvolvéronse en condicións
saturadas, con episodios de sedimentación fluvial asociada (Figura 8C). Durante esta
etapa, produciuse probablemente o desenvolvemento da parte máis alta da Cova da
Ceza, se ben tamén se puido orixinar durante a seguinte etapa.
d) Co nivel freático en continuo descenso, a Cova da Ceza continuou evolucionando en
condicións vadosas. Os condutos freáticos/epifreáticos modificáronse por
encaixamento fluvial. A sedimentación fluvial proseguiu á par e produciuse o
deslizamento da Sala dá Ilusión. A partir deste momento comezou a precipitación de
espeleotemas nesta cova. Durante o encaixamento fluvial na Cova da Ceza, a canle
migrou preto de 10 m cara ao SUDOESTE seguindo o buzamento da estratificación e a
foliación tectónica (Figura 8D). Esta etapa alcanzouse hai máis de 40.000 anos de acordo

coa idade dos restos paleontolóxicos encontrados na Cova da Ceza (Grandal D’Anglade
e López González, 1998).

Figura 8. Modelo evolutivo sintético da Cova da Ceza e Cova do Xato. Non se a presencia de posibles
acuicludos ou acuitardos intercalados no acuífero kárstico, que complicarían o modelo.

A evolución da Cova da Ceza e Cova do Xato está estreitamente ligada á evolución
xeomorfolóxica da rexión do Courel. O descenso do nivel freático que produciu o
desenvolvemento das dúas covas está relacionado coa baixada do nivel de base da cunca do Río
Lor, principal río de O Courel. A rede fluvial do Río Lor encóntrase fortemente encaixada no
relevo como consecuencia, en parte, do levantamento das montañas de O Caurel durante o
Neóxeno (Martín-González et al., 2011). Polo tanto, o desenvolvemento das covas estudadas
está ligado ó encaixamento da rede fluvial e ó levantamento do relevo da rexión.

7. CONCLUSIONS
As conclusións finais desta visita educativa á Cova dá Ceza e Cova do Xato pódense sintetizar
en dous puntos:
a) Nas Cova da Ceza e Cova do Xato identificáronse unha ampla variedade de formas
erosivas e sedimentarias de orixe freática/epifreático e vadoso. Estas evidencias, xunto
coa análise das súas relacións espaciais e de superposición, permítenos establecer o
modelo evolutivo das cavidades.
b) O desenvolvemento das covas está principalmente condicionado pola estratificación e a
foliación tectónica, así como por un descenso continuado do nivel freático. Este descenso
está relacionado co encaixamento da rede fluvial e o levantamento do relevo a escala de
O Courel.
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10. GLOSARIO DE TERMOS
Acuicluido (aquiclude). Formación xeolóxica, ou grupo delas, de baixa permeabilidade e capaz
de almacenar auga pero que dificilmente a transmite en cantidades aproveitables.
Acuífero (aquifer). Formación xeolóxica, ou grupo delas, permeable, capaz de almacenar e
trasmitir cantidades aproveitables de auga.
Acuífero kárstico (karst aquifer). Acuífero desenvolvido principalmente pola karstificación de
rochas carbonatas ou evaporíticas.
Acuitardo (aquitard). Formación xeolóxica, ou grupo delas, de relativa baixa permeabilidade e
incapaz de transmitir auga en cantidades aproveitables.
Auga freática (phreatic water). Auga subterránea propia da zona saturada do acuífero.
Auga vadosa (vadose water). Auga subterránea propia da zona vadosa do acuífero e que se
despraza por gravidade.
Bandeira (drapery). Espeleotema con forma de crista vertical formado por acción mixta de fluxo
e goteo en superficie, dando lugar a unha morfoloxía final en lámina.
Buzamento (dip angle). Ángulo de inclinación máximo dunha superficie ou liña cartográfica
como, por exemplo, un plano de estratificación ou unha falla.
Canón vadoso (vadose canyon). Conduto de cova cuxa sección transversal é varias veces máis
alta que ancha e que se forma como consecuencia do encaixamento dun río subterráneo.

Colada (flowstone). Espeleotema laminado formado pola precipitación de carbonatos nunha
cova a partir dun fluxo de auga de tipo laminar.
Columna (column). Espeleotema formado pola converxencia de dous espeleotemas de tipo
estalagmita e estalactita.
Condicións freáticas. Referente ás condicións da zona freática.
Condicións vadosas. Referente ás condicións da zona vadosa.
Conduto freático/epifreático (phreatic conduit). Conduto de morfoloxía tubular e sección
circular a elíptica orixinado na zona saturada e/ou epifreática do acuífero kárstico.
Conduto kárstico (karst conduit). Conduto subterráneo desenvolvido pola karstificación de
rochas carbonatadas ou evaporíticas.
Cova (cave). Cavidade natural subterránea de máis de 5 m de lonxitude e o suficientemente
grande para permitir o acceso ao ser humano.
Cúpula de disolución (dissolution pocket). Forma de disolución que se orixina no teito dun
conduto saturado de auga.
Depósito de canle activa (talweg deposit). Depósito de gravas e areas situado na canle fluvial
dun río superficial ou subterráneo.
Depósito de derrubios (breakdown deposits). Depósito de bloques e cantos angulosos
desprendidos xeralmente das paredes e teitos das covas.
Depósito de inundación (slackwater deposit). Depósito de arxila formado por procesos de
inundación no interior dunha cova.
Depósito de terraza (terrace deposit). Depósito de gravas e areas colgado sobre a canle fluvial
dun río superficial ou subterráneo.
Deslizamento (landslide). Movemento do terreo producido pola acción da gravidade que se
produce a favor dunha superficie de rotura ou cicatriz (landslide scar) e que, frecuentemente,
leva consigo procesos de deformación interna do material desprazado.
Diáclase (joint). Fractura de ata poucos metros de longo e que non leva consigo un
desprazamento a favor desta.
Descontinuidade de macizo (massif discontinuity). Superficie de orixe mecánica ou
sedimentaria dun macizo rochoso, como unha fractura, diáclase, falla, estratificación ou
foliación.

Encaixamento fluvial (fluvial incision). Erosión fluvial que se produce principalmente na
vertical, cara abaixo, dando lugar a un afondamento ou encaixe da rede de drenaxe.
Endokarst (endokarst). Parte subterránea do karst que inclúe os condutos kársticos
subterráneos e as súas formas erosivas e depósitos.
Espeleoxénese (speleogenesis). Rama da Xeomorfoloxía que estuda a xénese e evolución das
covas naturais.
Espeleotema (speleothem). Depósito xeralmente carbonatado orixinado por precipitación
química formada no interior dunha cavidade.
Estalactita (stalactite). Espeleotema de morfoloxía cónica, xeralmente cunha canle interior,
orixinada por precipitación química nunha gota de auga antes de que esta se desprenda e se
precipite dende o teito da cova.
Estalagmita (stalagmite). Espeleotema de morfoloxía cónica e laminada orixinado por goteo,
deseguido á caída da gota, xeralmente no chan da cavidade.
Estratificación (stratification, bedding plane). Conxunto de superficies sedimentaria que
separan as diferentes capas ou estratos dunha sucesión sedimentaria.
Foliación tectónica (tectonic foliation, tectonic cleavage). Refírese á disposición en láminas que
adquiren certas rochas (metamórficas) que se viron sometidas a procesos de deformación en
condicións de alta presión e temperatura, provocando a reorganización e/ou crecemento de
minerais orientados. Xeralmente mostra un buzamento distinto ao da estratificación.
Galería de cova (cave gallery). Conduto dunha cova con, xeralmente, menos de 45 o de
inclinación.
Xeomorfoloxía (geomorphology). Rama das Ciencias da Terra que estuda a xénese e evolución
das formas da superficie da terra.
Gours (gours, rimstone). Espeleotemas en forma de pequenas presas ou piscinas formadas por
precipitación química sobre unha superficie inclinada en condicións de fluxo laminar. A
turbulencia xerada sobre o bordo de cada presa contribúe á perda de CO2 da auga, favorecendo
a precipitación mineral. Frecuentemente aparecen como formas de escala milimétrica a
centimétrica asociadas á superficie de espeleotemas de tipo colada.
Incisión fluvial (fluvial incision). Sinónimo de encaixamento fluvial.
Karst (karst). Modelado superficial e subterráneo do terreo orixinado pola disolución química
de rochas carbonatadas e evaporíticas.

Marcas de corrente (scallops). Marcas de disolución en forma de pequenas concavidades de
planta circular a elíptica formadas nas paredes da cova por procesos de disolución e/ou
abrasión.
Masa estalagmítica. Espeleotema cunha morfoloxía combinada de estalagmita e colada pouco
diferenciada ou indeterminada producida por fluxos laminares e goteo de augas.
Marcas e fendas de disolución (corrosion notches). Sucos labrados nas paredes dunha cavidade
como consecuencia da erosión fluvial lateral. Cando se encontran colgados a certa altura sobre
o chan da cova indícannos a posición previa dun antigo curso fluvial.
Nivel de base dunha conca fluvial (basee level). Punto máis baixo dunha conca fluvial polo que
circulan as augas que verten a esta.
Nivel freático (water table). Superficie imaxinaria baixo a cal todos os poros do acuífero se
encontran saturados en auga.
Pasaxes agrandadas pola gravidade (gravity-enlarged passages). Pasaxe de cova de morfoloxía
irregular formada por procesos de gravidade.
Río subterráneo (underground stream, cave stream). Corrente de auga subterránea que pasa a
través dun intersticio de gran tamaño, como unha cova, e que presenta formas fluviais
asociadas.
Sala (chamber, room). Pasaxe de cova de morfoloxía irregular xerada frecuentemente por
procesos de gravidade.
Sifón (siphon, sump). Conduto de cova saturado en auga.
Surgencia kárstica (karst spring). Punto de afloramento das augas da zona saturada ou
epifreática do acuífero kárstico.
Topografía espeleológica (cave survey). Plano dunha cova elaborado combinando o debuxo
realizado a man alzada e a poligonal levantada polo interior dos condutos.
Tubos freáticos/epifreáticos (phreatic/epiphreatic tubes). Condutos kársticos de morfoloxía
tubular con marcas de corrente e, xeralmente, cúpulas de disolución.
Zona epifrática (epiphretaic zone). Parte do acuífero e do karst cuxos poros se encontran
totalmente e temporalmente saturados de auga.
Zona freática ou saturada (phreatic, satured aquifer). Parte do acuífero e do karst cuxos poros
se encontran totalmente e permanentemente saturados de auga.
Zona vadosa (vadose zone). Parte do acuífero ou do karst cuxos poros non están saturados en
auga.

