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EDITORIAL
Despois de dous anos, chega ao fin o primeiro número de Myotis, o boletín de G.E.A.S.
Parece que queda moi lonxe esa primeira reunión onde un grupo de compañeiros, arredor
dunha mesa e saboreando un bo peixe sapo con lagostinos, sentaron as bases desta
asociación.
Tíñamos centos de proxectos e ideas pero non nos decidiamos a embarcarnos en ningún.
Isto foi así ata que comezou o proxecto da Lonxa, logo o de atropelos, os cursos, as
xornadas… era tan só o comezo.
Todo indicaba que G.E.A.S. funcionaba a pleno rendemento; agora era cando viamos que
faltaba algo, preguntabámonos de qué valía facer tantas actividades se non as dábamos
a coñecer e, o que era máis importante, o noso nome aínda non soaba…, que é G.E.A.S.?
Necesitabamos darlle a coñecer a nosa asociación á maior cantidade de persoas posible
pois tan só así os nosos traballos serían coñecidos e conseguiriamos o principal obxectivo
do noso grupo: defender e respectar a natureza.
Empezamos a nosa campaña con adhesivos, camisetas, etc, pero seguía a faltar algo, o
máis importante: un lugar onde todo o mundo puidese observar os traballos e logros da
asociación, o boletín G.E.A.S.
Este é o comezo do que esperamos sexa unha longa viaxe chea de grandes éxitos e,
porque non, tamén fracasos dos que aprender para mellorar e acadar meirandes logros.
¡ÁNIMO GEAS, A POR TODAS!

Xosé Pardavila Rodríguez
Presidente do Grupo de Estudio dos Animais Salvaxes
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Presentación
G.E.A.S., O GRUPO DE ESTUDIO DOS ANIMAIS SALVAXES
Adrián Lamosa Torres

Historia
O Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes,
G.E.A.S., comeza a súa andanza en
Santiago de Compostela no ano 2003.
Esta asociación xorde como froito das
inquedanzas duns mozos biólogos, novos
tamén en espírito, que se ven cheos de
novas ideas e entusiasmo.
Actividades
Os membros que hoxe constitúen G.E.A.S.
levan anos dedicados ao coñecemento da
fauna e flora das terras e mares de Galicia.
Ao longo da súa formación, diversos
factores impulsaron e motivaron a definitiva
consolidación deste proxecto; entre eles,
sinalamos como máis importantes o feito
de decidiren transmitir e compartir todos
estes coñecementos, en particular, coas
novas xeracións interesadas no tema e, en
xeral, con toda aquela xente de distinta
idade que mostre certa sensibilidade. Deste
xeito, unha gran parte das actividades da
asociación está enfocada cara á xente nova,
aínda que non exclusivamente, para intentar
dar a coñecer toda a “bichería” que nos
rodea e que pasa inadvertida para a maioría
das persoas. Ao mesmo tempo, G.E.A.S.
trata de inculcar valores como o respecto
por todas as especies vivas e polo medio
ambiente en xeral a través do ensino das
normas básicas de comportamento
ambiental e de conservación.
De acordo con isto, G.E.A.S. organizou as
seguintes actividades:
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- Colaboración co Grupo Naturalista
Teixugo, da Pobra do Caramiñal, para a
organización de actividades con motivo do
Día Internacional das Aves, no ano 2003.
- Colaboracións semanais no programa
“Caderno de campo”, de Radio Voz
Barbanza.
- Exposición fotográfica “Un mar de vida”
no concello de Porto do Son.
- Colaboración có Centro Xubenil Don Bosco
no campamenteo urbano de Santiago de
Compostela.
Máis alá dun afán puramente naturalista e
de conservación ligado a fins pedagóxicos,
G.E.A.S. oriéntase ao estudo científico máis
rigoroso. Neste sentido, son varios os
proxectos de investigación que se están a
desenvolver en diferentes materias, tales
como os que se presentan a continuación:
- Estudo da mortaldade de vertebrados por
atropelos. Grupo Mamíferos Terrestres.
- Programa de control e monitorización de
escualos nas lonxas e dos seus parasitos.
Grupo de Bioloxía Mariña.
- Fotomonitorización de espazos litorais
afectados por hidrocarburos. Grupo de
Bioloxía Mariña.
- Estudio de alimentación da curuxa (Tyto
alba) mediante análise de egagrópilas en
dúas localidades de Galicia. Grupo Aves.
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- Estudio das poboacións de tritóns do río
Sarela. Grupo anfibios e réptiles.

GRUPOS DE TRABALLO

- Anuario dos Mamíferos de Galicia. Grupo
Mamíferos Terrestres.
Nunha liña de divulgación dos avances
neste terreo, estanse a organizar varios
cursos, xornadas e charlas, tales como:
- I Curso de Mamíferos Carnívoros: bioloxía,
ecoloxía e conservación.
- Curso de bioloxía e conservación de
anfibios e réptiles ibéricos.
- Curso de iniciación á ornitoloxía.
Así mesmo, traballamos arreo na nosa
publicación de divulgación científica,
Myotis, desde onde tentamos dar a coñecer
ao mundo os resultados das nosos
experiencias, actividades e proxectos.
En síntese, as actividades que polo de agora
G.E.A.S. vén realizando pódense englobar
en catro grandes puntos:
- Elaboración de proxectos científicos.
- Publicación da revista Myotis.
- Actividades de educación ambiental:
exposicións, saídas ao campo, charlas, etc.
- Organización de cursos, xornadas e
charlas.
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Conservación e Medio Ambiente
A INTRODUCIÓN DE ESPECIES INVASORAS, O CASO DAS “ILLAS
AFORTUNADAS”
Maria Rodríguez Gregori

Na historia do descubrimento de terras
inexploradas, o home deixou pegada de
moitas e diferentes maneiras. Ás ansias de
conquista, colonización e aproveitamento,
foi parella unha paulatina alteración de
ecosistemas anteriormente estables. A
antiga
falta
de
coñecementos
(lamentablemente, tamén tema de
actualidade) levou á introdución de moitas
especies foráneas e creou unha chea de
problemas en illas como Canarias, Madeira
ou Azores, coa conseguinte desaparición de
moitas especies autóctonas.
No caso de Azores e Madeira, non habitadas
por ningún ser humano, a “europeización”
foi levada a cabo sen resistencia e
cometéronse torpezas como a propagación
de coellos, producida en Porto Santo e que
constituíu unha praga no século XV a
consecuencia da ausencia de depredadores
e patóxenos para esta especie. As
repercusións disto son evidentes: a
esquilma da vexetación e das plantas
autóctonas levou á desaparición dos
animais propios da illa polo efecto da perda
de alimento e refuxio.

Azores e Canarias) fomentou a erosión e,
segundo datos históricos, reduciu as
precipitacións en Canarias. A crueldade
destas accións pasou tamén pola
introdución de abellas, trigo, vides e caña
de azucre, que propiciou a extensión das
levadas.
A conquista de Canarias estivo determinada
por un desgaste a longo prazo xerado por
unha progresiva desaparición dos indíxenas,
afectados por enfermidades como a
modorra, a disentería, a sífilis, as pestes,
etc., ocasionadas por microorganismos
foráneos. Estas “epidemias en terra virxe”,
devastadoras polas súas características,
xunto coa axuda inestimable de animais
como o cabalo (que proporcionaba unha
impresionante superioridade en batalla),
foron a pedra angular dos europeos quen,
insistentes nos seus empeños de vitoria,
conseguiron aniquilar á fin todo sinal de
insurrección e levar á desaparición tanto
desta fermosa raza como de moitas
especies indispensables para a estrutura
ecolóxica destas “afortunadas” illas.

Unha boa peneira producírona tamén os
colonos na Illa de Madeira ao queimaren
amplas extensións de bosque para
satisfacer os seus intereses. Esta acción foi,
se cadra, agravada pola introdución de
porcos e gando bovino que rematou por
negar a esperanza dunha recuperación da
riqueza vexetal.

É obvio o comentario ao respecto das
atrocidades ecolóxicas que se cometeron no
pasado e que, tristemente, aínda se
cometen hogano. Máis triste sería aínda que
non aprendésemos tanto dos erros pasados
como dos que aínda viven na nosa memoria
e non obteñamos unha intención de cambio
e, con iso, una mínima esperanza que
incitase unha mellora.

Esta deforestación (cometida tamén en

Este tipo de exemplos históricos traen
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consigo unha reflexión que debera entrar na
mente do xénero humano. Un maior
respecto, apreciación e vontade de
coñecemento para que a súa existencia
fose, cando menos, minimamente
harmónica co medio. A falta de
coñecementos e de concienciación son,
quizais, as causas que motivan estes actos
rexeitables. Quizais sexa unha utopía
pensar que eses dous factores deban e
poidan ser estendidos e arraigados na vida
humana, pero é “a esperanza” a que ten que
fomentarse para unha rápida viraxe do
destino da terra.
De todos estes erros cometidos a diario, a
introdución de especies é aquel que se pasa
máis por alto quizais por considerarse, pola
xente non informada (aínda que con boas
intencións), unha acción sen repercusión
visible e ás veces concomitante á propia
expansión humana. As tartarugas de Florida
(Trachemis scripta elegans) e, actualmente,
outras subespecies comercializadas, como
o visón americano (Mustela vison) ou
mexillón cebra (Dreissena polymorpha) son
exemplos claros e próximos do que pode
suceder por unha deficiente educación
ecolóxica ou mesmo por neglixencia propia.
É de interese resaltar o efecto destas
introducións en ecosistemas fráxiles e
illados como acontece coas illas xa que dan
lugar a uns graves desequilibrios incapaces
de sosterse, que desestruturan por completo
as delicadas relacións entre especies antes
viables e perfectas nas súas naturais
flutuacións.
O resultado: máis perdas de especies que
aínda
hoxe
descoñecemos
(e
probablemente máis necesarias do que
cremos). E unha nova ferida no planeta.
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PROGRAMAS DE ACCIÓN DA U.E. EN MATERIA AMBIENTAL. A
PROBLEMÁTICA DA XESTIÓN DE ZONAS COSTEIRAS
Juan José Santos
1. Introdución. O difícil camiño cara a
unha política común en materia
ambiental
Desde o Congreso de Xefes de Estado
celebrado en outubro de 1972 (París), a
protección do ambiente converteuse nun
aspecto específico da política comunitaria.
Isto significa un camiño obrigado cara á
creación de políticas únicas para a
protección ambiental dos estados membros.
Pero, como acontece con outras prioridades
comunitarias, a conservación do ambiente
na Europa dos quince enfróntase, desde a
data sinalada anteriormente, coa dificultade
que leva a unificación dos diferentes graos
de implicación, os diversos enfoques do
conservadorismo e o desnivel dos recursos
económicos dispoñibles por cada socio
membro. Os denominados actualmente
como “instrumentos de apoio horizontal” da
política ambiental europea (perfección das
bases de datos, investigación científica e
desenvolvemento tecnolóxico, mellora da
información e da formación), reflicten o
esforzo continuo da política europea de cara
á creación dunha base de datos común, á
adopción para tal efecto dunhas
metodoloxías e estándares científicos
compartidos e á mellora da circulación e
divulgación posterior dos datos acadados
para, en última instancia, asesorar dunha
maneira unificada a toma de decisións
políticas comunitarias cara a un novo grao
de integración.
A xestión para a conservación dos espazos
costeiros cobrou vital importancia na política
ambiental dos quince nos últimos tempos,
malia que existen tratados para a
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conservación destes espazos anteriores á
década dos noventa (Anexo I). Preto dun
85% da superficie costeira dos países que
conforman a Unión Europea encóntrase
actualmente ameazada por diversos
factores, entre os cales destacan con maior
notoriedade os desatados por actividades
humanas, desde actividades industriais que
dan lugar a procesos de contaminación e
eutrofización das augas, ata os procesos de
erosión e transformación provocados por un
constante crecemento do turismo.
Pero, ao mesmo tempo, é o hábitat costeiro
o que entraña maiores dificultades de cara
aos obxectivos de conservación marcados
pola UE. A dificultade técnica para a
representación
do
seu
estatus
(monitorización)
e
o
enramado
socioeconómico que adoita desenvolverse
na ribeira do continente son as causas
principais. Como exemplo significativo,
atopamos o Mar Mediterráneo, líder en
visitantes, que soporta anualmente un 30%
do turismo mundial, taxa que, segundo se
cre, vai incrementar desde os 130 millóns
de visitantes en 1990 ata os 235-240 millóns
no ano 2025. Sumando o continuo aumento
dos índices de contaminación e a entrada
accidental de especies alóctonas, podemos
definir o que acontece con este mar como
a máis dura proba para a actual política
ambiental dos quince; nela deberase levar
a cabo unha xestión coordinada e estándar
por parte dos países da ribeira Mediterránea
da UE., ademais dunha política común de
participación con terceiros países que
comparten as augas Mediterráneas cos
socios da comunidade.
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A dificultade intrínseca para a xestión dos
ecosistemas costeiros na Unión Europea
queda reflectida nos seguintes datos:
· Máis de 1/3 da poboación da U.E. vive en
poboacións costeiras.
· En 1983, das 25 zonas menos favorecidas,
23 eran de ámbito costeiro.
2. O V Programa de acción da UE,
introdución do termo “desenvolvemento
sostible”
O 18 de marzo de 1992, a Comisión
Europea aprobou o V Programa
Comunitario para o Ambiente. Con este
programa, logo dunha serie de programas
quinquenais cuxo primeiro expoñente se
redactou en outubro de 1972 (París), as
medidas ambientais eleváronse á categoría
de políticas. O Quinto Programa
Comunitario trata de introducir, na toma de
decisións futuras, o concepto de
desenvolvemento sostible, algo que se
traduce na procura de solucións para corrixir
procesos de desenvolvemento social que
afectan dunha maneira directa ou indirecta
ao legado natural dentro das fronteiras
comunitarias. Por medio dunhas accións
clave, o quinto programa é a ferramenta coa
que a comunidade pretende a participación
interestatal de cara á consecución dun
mesmo modelo de desenvolvemento
respectuoso. Enténdese como fin prioritario
a protección da biodiversidade como único
medio cara ao propio sostemento do
desenvolvemento social. A súa redacción
supuxo o comezo dunha nova participación
interestatal, ademais de implicar niveis
executivos menores (locais, rexionais…)
para o achegamento a un fin común.
O quinto programa da Unión Europea (19982002) asenta as prioridades da comunidade
en
materia
de
investigación,
desenvolvemento e actividades de

demostración (RTD), resumidos en catro
programas temáticos dos cales resalta, por
primeira vez, o programa EESD (Energy,
Environment
and
Sustainable
Development), conformado por unha serie
de accións clave:
· Xestión para o sostemento e a calidade
da auga
· Cambio global, clima e biodiversidade
· Ecosistemas mariños sostibles
· A cidade do mañá e a herdanza cultural
Cada acción clave do programa é un vínculo
temático e a filosofía do traballo baséase
na posta en marcha de proxectos de
investigación sobre problemas común aos
socios da U.E. Polo tanto, pretende a
participación conxunta de entidades
representantes dos distintos socios
comunitarios para, deste modo, incentivar
a creación de redes de traballo que complete
unha base de datos temática e fiable,
estándar, lexitimamente válida para o
asesoramento das decisións políticas a
escala comunitaria, concernentes aos
temas aos que se enfrontan as
mencionadas accións clave.
A medida que os programas marco se van
sucedendo, o ambiente incrementou
constantemente a súa importancia como
tema por tratar; ao mesmo tempo,
capitalízase a prioridade dos ecosistemas
costeiros ata o punto de formar por si soa
unha acción clave do programa V que
aumenta aínda máis a súa importancia no
VI programa (2002-2006). Este último
substitúe o V programa e mantén
basicamente o seu contido. A acción para o
estudo dos ecosistemas mariños sostibles
pretende:
· Mellorar o coñecemento dos procesos
mariños, os ecosistemas e as súas
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interaccións.
· Reducir o impacto antropoxénico na
biodiversidade mariña, e facilitar o
desenvolvemento seguro, económico e
sostible de tecnoloxías de explotación.
· Monitorización e xestión de procesos
costeiros.
Os proxectos específicos da acción clave
“Ecosistemas Marinos Sostenibles” están
agrupados en “clusters” (Anexo II).
3. A Axencia Europea do Medio (AEMA).
Propósitos
A Axencia Europea do Medio foi creada
baixo o regulamento 1210/90 do 7 de maio
de 1990 cos seguintes propósitos:
· Establecer e coordinar unha rede de
organismos que colaboren no subministro
da información de ámbito europeo para
tomar, deste modo, as medidas axeitadas
para a protección ambiental.
· Facilitar especialmente as informacións
técnicas, científicas e económicas
necesarias para o establecemento, a
preparación e a posta en práctica de accións
e disposicións xurídicas que concirnen ao
ambiente.
· Desenvolver as técnicas de previsión para
que poidan tomarse oportunamente
medidas de prevención adecuadas.
Polo tanto, a AEMA é un paso mais de cara
á consecución dun único modelo de xestión
ambiental para todos os socios da UE.
Serve como soporte físico e entidade
integradora das redes de investigación
creadas entre os socios da comunidade;
verifica e garante tanto o método de traballo
como os datos obtidos e facilita a súa libre
difusión e uso.
4. Rede Natura 2000: monitorización de
LICs costeiros. O caso británico.
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En 1992, a Unión Europea aprobou por
unanimidade a Directiva Hábitats (92/43/
CE), que se une á Directiva Aves (79/409/
CE) co obxectivo de incentivar un labor
común para protexer o patrimonio natural
comunitario. Nace así un novo modelo de
protección de hábitats e especies para cinco
rexións climáticas comunitarias concretas
(alpina, atlántica, boreal, continental,
macaronésica e mediterránea). As súas
directrices principais son as de identificar,
acoutar e protexer espazos de interese
biolóxico, tanto polo hábitat como polas
especies que conteñan. O método de
conservación de tal riqueza afástase dos
sistemas máis comúns de conservación
tratando de incentivar modelos de
desenvolvemento local adaptados ao hábitat
onde se dan tales actividades. Polo tanto, a
xestión dos espazos protexidos Natura 2000
segue as directrices marcadas na política
ambiental (desenvolvemento sostible)
deseñada co Quinto Programa da U.E.
O fin do proxecto Natura 2000 é o
establecemento dunha Rede Europea de
Zonas Especiais de Conservación para a cal
cada socio ten de realizar un arduo labor
de selección de espazos de interese baixo
un rigor e unha metodoloxía científica. Para
a designación de espazos de interese, non
só foron necesarios os inventarios
existentes de cada estado senón que tamén
foi necesario un grande esforzo para a
localización e valoración ambiental baseada
nos criterios científicos. A monitorización de
espazos naturais está a ser o método
estándar para a selección previa de espazos
por conservar. O derradeiro paso supón a
selección comunitaria dos LICs propostos
por cada país, que pasan en última instancia
a ser definidos como lugares ZEC. Sen
dúbida, á hora de valorar e analizar un
espazo natural (tanto a súa riqueza como o
seu estado e a dinámica de conservación
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que presenta en función do tempo, ou sexa,
a súa monitorización), atopamos nas zonas
costeiras o grao máximo de dificultade. A
Directiva Hábitat de 1992 para a
conservación de hábitats naturais de flora
e fauna parece estar redactada para a
conservación de espazos terrestres e
móstrase ambigua e obsoleta en tanto que
o hábitat terrestre e o hábitat costeiro
deberían ter unha lexislación adaptada aos
seus caracteres.
En 1996, ENGLISH NATURE inicia a
coordinación dun proxecto LIFE para a
selección de 12 LIC’s mariños ao longo da
costa do Reino Unido e proxecta a súa
monitorización e posterior xestión sostible.
Comeza así o proxecto UK marine SAC’s
cun montante económico de 4 millóns de
libras esterlinas. O proxecto UK Marine
SAC’s está contribuíndo en gran medida a
mellorar os coñecementos sobre a
monitorización mariña, tanto en termos
teóricos como prácticos, en técnicas de
censos e estudos. Grazas a estes esforzos
de conservación, desenvolvéronse uns
métodos de última xeración que se están a
extrapolar ao longo e largo dos países da
Unión Europea. Isto pode contribuír a un
novo concepto de conservación de espazos
costeiros baixo canons de control científico
e, polo tanto, adaptado aos estándares
serios e obxectivos que trata de impor a U.E.
para, en definitiva, levar a cabo unha política
común en materia ambiental, asentada nos
valores antes descritos.
Jarse.
Este articulo foi redactado no mes de
setembro de 2003, Plymouth U.K.
Dedicado a Miky Mazaris, por cederme o
seu código da rede de informática da
universidade, por ser o meu profesor de
inglés particular, sobrio… e borracho.

Anexo I
OMARC (Ocean Margin Deep-Water
Research Consortium).
COSTA (Continental Slope Stability).
STRATAGEM (Stratigraphical Development
of the Glaciated European Margin).
ECOMOUND (Environmental Controls on
Mound Formation along the European
Margin).
ACES (Atlantic Coral Ecosystem Study).
GEOMOUND (The Mound Factory-Internal
Controls).
DEEPBUG (Development and Assessment
of New Techniques and Approaches for
Detecting Deep Sub-Seafloor Bacteria and
their Interaction with Geosphere Processes).
HYDRATECH (Techniques for the
Quantification of Methane Hydrate in
European Continental Margins)
EURODELTA(Concerted action: European
coordination on Mediterranean prodeltas).
ANAXIMANDER
(Exploration
and
evaluation of the Eastern Mediterranean Sea
gas hydrates and the associated deep
biosphere).
METROL (Methane fluxes in ocean margin
sediments:
microbiological
and
geochemical)
EUROSTRATAFORM (European margin
strata formation).
PROMESS 1 (Profiles across Mediterranean
sedimentary systems - Part 1).
European Land-Ocean Interaction
Studies (ELOISE).
ELOISE 25 PROXECTOS ENFOCADOS Á
INTERACCION ENTRE OCEANO-TERRA.
IMPACTS on the marine environment.
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ENFOCADO AO REDOR DE IMPACTOS
PROVOCADOS POR CONTAMINANTES
DE NATUREZA ANTROPOXÉNICA E AS
SÚAS
CONSECUENCIAS
NOS
ECOSISTEMAS
COSTEIROS
EUROPEOS.
The EUROHAB Initiative and cluster.
CLÚSTER PARA O ESTUDO DOS
EFECTOS TOXICOLÓXICOS A PARTIR
DE BOOMS FITOPLANCTÓNICOS NAS
AUGAS COMUNITARIAS. 8 PROXECTOS
EN DESENVOLVEMENTO.
The Marine Biodiversity Cluster.
16 PROXECTOS, 166 INSTITUCIÓNS,
ASOCIACIONS IMPLICADAS.
EURAPP (Impact of Appendicularians in
European marine ecosystems).
PICODIV (Monitoring Biodiversity of PicoPhytoplankton in Marine Waters).
BIOMARE (Implementation and Networking
of Large-Scale Long-Term Marine
Biodiversity Research in Europe).
M@RBLE (Electronic conference on Marine
Biodiversity in Europe).
MARBENA (Creating a Long-Term Marine
Biodiversity Infrastructure in the EEA and
the NAS).
EUMAR (European Marine Genetic
Diversity).
EUROGEL (EUROpean GELatinous
zooplankton: Mechanisms Behind Jellyfish
Blooms and Their Ecological and SocioEconomical Effects).

Function in the Sea).
OASIS (Oceanic Seamounts: an Integrated
Study).
ACES (Atlantic Coral Ecosystem Study).
MIRACLE (Microbial Marine Communities
Stability: from Culture to Function).
BIOCOMBE (The Impact of Biodiversity
Changes in Coastal Marine Benthic
Communities).
EUROPHLUKES (Initiating a European
Network to Develop a European Cetacean
Photo-ID System and Database).
EUROCAT/SPECIES 2000 database.
Anexo II
1. 1973 Council of Europe - Resolution (73)
29 of the Committee of Ministers on the
protection of coastal zones.
2. 1973 Council Declaration on the European
Community
Environmental
Action
programme, recognising that conflicting
economic development activities in coastal
areas leads to the deterioration of resources
having economic and ecological value.
3. 1974 Helsinki Convention on the
Protection of the Marine Environment of the
Baltic Sea Area.
4. 1974 Oslo Convention for the Prevention
of Marine Pollution by Dumping from Ships
and Aircraft.
5. 1975 Council Directive 76/160/EEC
concerning the quality of bathing water.

MaBenE (Managing Benthic Ecosystems in
Relation to Physical Forcing and
Environmental Constraints).

6. 1975 Barcelona Convention for the
Protection of the Mediterranean Sea against
Pollution, and related protocols.

BASICS (Bacterial Single-cell Approaches
to the Relationship Between Diversity and

7. 1976 OECD Recommendation of the
Council on the principles relating to the
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administration of coastal zones.

Programme.

8. 1978 Paris Convention for Prevention of
Marine Pollution from Land-Based Sources.

21. 1992 Paris Convention for the Protection
of the Marine Environment of the North East
Atlantic (will upon entry into force supersede
the 1974 Oslo Convention and the 1978
Paris Convention).

9. 1979 Council Directive 79/923/EEC on
the quality required of shellfish waters.
10. 1979 Council Directive 79/409/EEC on
the conservation of wild birds.
11. 1981 European Coastal Charter, adopted
by the Conference of Peripheral Maritime
Regions of the EEC.
12. 1982 Signing of the joint declaration on
the Protection of the Wadden Sea by
Denmark, Germany and The Netherlands.
13. 1983 Council of Europe - Resolution of
Planning Ministers on coastal areas.
14. 1985 Council Directive 85/337/EEC on
the assessment of the effects of certain
public and private projects on the
environment (Environmental Impact
Assessment, EIA).
15. 1988 Establishment of the North Sea
Task Force (NSTF).
16. 1991 Arctic Monitoring and Assessment
Programme (AMAP) covering the
Norwegian, White and Barents seas.
17. 1991 Council Directive 91/271/EEC
concerning urban wastewater treatment.
18. 1991 Council Directive 91/676/EEC
concerning the protection of water against
pollution caused by nitrates from agricultural
sources.
19. 1992 Convention for the Protection of
the Black Sea.
20. 1992 Helsinki Convention on the
Protection of the Marine Environment of the
Baltic Sea Area (will upon entry into force
supersede the 1974 Helsinki Convention)
and the Baltic Sea Joint Comprehensive

22. 1992 Council Resolution on intergrated
management of coastal zones (OJ C 59,
6.3.1992).
23. 1992 OECD Recommendation of the
Council on the integrated management of
coastal zones.
24. 1992 Council Directive 92/43/EEC on
the conservation of natural habitats and of
wild fauna and flora.
25. 1993 Resolution of the Council and the
representatives of the Governments of the
Member States, meeting within the Council,
on a Community programme of policy and
action in relation to the environment and
sustainable development (EC Fifth Action
Programme, 93/C 138/01).
Bibliografia
Redes de información:
www.europa.eu.int/comm/environment/
iczm/comm2000.htm
www.comadrid.es/pres_cooperestado/
politicasue
www.cordis.lu/eesd
www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm#sustdev3.
www.itc.ufi.es
www.cordis.lu/fp5/management/particip/vparticipation2htm#libre
www.aema.org
o r g . e e a . e u . i n t / d o c u m e n ts / b r o c h u r e /
spanish/brochure_mission.html
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europa.eu.int/comm/environment/nature/
natura.htm
www.wwf.es/politica_natura2000.php
www.natura2000benefits.org/espana/
natu2000.htm
w w w. n o d o 5 0 . o r g / e c o l o g i s t a s / 2 0 0 0 /
natura.htm
europa.eu.int/comm/environment/nature/
brochure-es.pdf
w w w. j n c c . g o v. u k / m a r i n e / o f f n a t /
sac_offshore_waters.htm#
www.ukmarinesac.org.uk
www.solentforum.hants.org.uk/natconsv/
emsintro.html
U.K. SAC’s proyect handbook
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Herpetoloxía
SOBRE O XÉNERO PODARCIS NA PENÍNSULA E BALEARES
Fernando Martinez Freiría
O xénero Podarcis engloba a un conxunto
de lagartas de mediano e pequeno tamaño
e, actualmente, está en continua revisión
en tanto que se describen a cada pouco
tempo novas especies, antes consideradas
de menor rango. Este artigo é un intento de
esclarecer brevemente o panorama actual
sobre este grupo a nivel ibero-balear e por
reflectir tamén o seu estado de conservación
(segundo as novas categorías propostas
pola UICN, sinaladas en Pleguezuelos et al.,
2002 –ver anexo).
A familia Lacertidae posúe arredor de 250
especies, agrupadas en 27 xéneros,
distribuídas pola maior parte do territorio
eurasiático e africano (exceptuando
Madagascar). 6 xéneros aparecen
representados no territorio español: Lacerta,
Acanthodactylus,
Algyroides,
Psammodromus, Gallotia (grupo endémico
das Illas Canarias) e Podarcis.
O epíteto Podarcis nace con Wagler en
1830. Boulenger en 1920, aplícao como un
subxénero de Lacerta. Vai ser Arnold, en
1973, quen o eleve a rango xenérico
atribuíndolles aos membros deste grupo,
para el holofilético, 11 caracteres derivados,
dos que só unha proporción minoritaria son
compartidos por algúns membros de
Lacerta.
A súa orixe remóntase atrás uns 18 – 20
m.a., época en que se produce unha
cladoxénese que diferencia os grupos
Algyroides, parte de Lacerta e Podarcis.
Este xénero engloba unhas 18 especies

distribuídas pola rexión mediterránea, oito
das cales pertencen ao ámbito ibero-balear.
Podarcis sicula (Rafinesque, 1810), lagarta
italiana
Lagarta de mediano tamaño e robusta. É
unha especie introducida que presenta
ocorrencias das súas poboacións en
Menorca (especie abundante en toda a illa)
e, máis recentemente, en Santander e
Almería, malia que tamén aparece en partes
tan distantes do globo como Francia, Italia,
Suíza, Iugoslavia, Grecia, Turquía, Gran
Bretaña, Chipre, Israel, Tunisia, Libia, e
mesmo en Estados Unidos. As poboacións
menorquinas pertencen probablemente á
subespecie P. sicula cettii procedente de
Sardeña, que se cre que puido ser
introducida na Idade Media; as demais
introducións débense ao tráfico marítimo
durante os séculos XIX e XX.
É unha especie agresiva e oportunista que
despraza ás lagartas autóctonas como
ocorre con P. hispanica en Almería, P. lilfordi
en illotes de Menorca e P. muralis nas dunas
de Riss (Cantabria), e incluso, a xeconídeos
como Tarentola mauritanica en Almería.
Inclúese na categoría de preocupación
menor (LC) ao ser introducida e,
probablemente, en expansión.
Podarcis pityusensis (Boscá, 1883),
lagarta das Pitiusas
Lagarta robusta e de cabeza alta. Trátase
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dunha especie endémica (formación de
especies debida ao illamento das Baleares
trala crise do Messiniense) das Pitiusas
(Eivisa e Formentera), onde aparece
presente tanto nas illas principais como nos
illotes circundantes. Debido a un proceso
de diferenciación microevolutiva (o aumento
do nivel do mar durante o Plistoceno que
deu lugar á aparición de illotes costeiros)
foron descritas ata 23 subespecies,
actualmente válidas para algúns autores
(Salvador, 1986; Pérez-Mellado, 1998); para
outros, soamente 6 (Cirer, 1997). Existiu
unha poboación introducida cerca de
Barcelona, outra actualmente estable nas
Palmas e foi citada tamén en Biscaia.
O conxunto da especie considérase como
NT (case ameazada) debido ás densidades
relativamente altas, pero localizadas, en
Eivisa e Formentera. En moitos illotes
costeiros, as poboacións atópanse en
declive ou a piques de se extinguiren.
Podarcis lilfordi (Günther, 1874), lagarta
balear
É outra lagarta endémica das Baleares, de
constitución robusta, cabeza alta e pescozo
ancho. Ocupa, exclusivamente, os illotes
circundantes ás illas de Mallorca e Menorca,
así como o arquipélago de Cabreira.
Extinguiuse en época histórica de Mallorca
e Menorca, debido en maior medida aos
depredadores introducidos polo home: os
gatos (Felis catus), a martaraña (Martes
martes) e a donicela (Mustela nivalis); en
menor medida, outras introducións como a
cobra de cugula (Macroprotodon cucullatus)
e competidores como a lagarta italiana (P.
sicula). Comprende 28 subespecies con
ocorrencia, ao igual cá súa conxénere
endémica balear, durante o illamento de
illotes costeiros no Plistoceno.
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Podarcis muralis

Considérase especie de tipo EN (en perigo)
debido á fragmentación severa das súas
poboacións, ao declive continuo na área de
ocupación e na calidade do seu hábitat.
Podarcis atrata (Boscá, 1916), lagarta das
Columbretes
Ata hai pouco, non pasaba de ser unha
subespecie altamente diferenciada de P.
hispanica (P. hispanica atrata) que ocuparía
as Illas Columbretes (Castellón), pero
recentes estudos moleculares parecen
demostrar que se trata dunha especie ben
diferenciada das poboacións continentais.
Ocupa os catro illotes das Columbretes e o
lacértido europeo insular é o que ten menor
área de distribución (15 ha.).
Considérase como vulnerable (VU) polo seu
carácter endémico e reducida área de
distribución.
Podarcis muralis (Laurenti, 1768), lagarta
dos muros
Distribúese desde Holanda ata Grecia e
Italia, e desde a Turquía asiática e as costas
do Mar Negro ata a Península Ibérica, onde
ocupa toda a área europea e siberiana, a
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excepción de Galicia (hai algunha
poboación ao oeste da Ría de Ribadeo), e
penetra cara ao interior polo Sistema Ibérico
e o Sistema Central Oriental.

As poboacións peninsulares considéranse
como LC (preocupación menor), xa que
gozan dun estado satisfactorio, e P. muralis
rasquinetti como DD (datos insuficientes),
debido á súa validez taxonómica e estado
de conservación.
Podarcis hispanica (Steindachner, 1870),
lagarta dos penedos

Podarcis hispanica

Aínda sendo a especie menos polimórfica
da península (isto non acontece no resto
de Europa, onde se describiron ata 18
subespecies diferentes), o número de
subespecies varía segundo os distintos
autores:
Bedriaga (1878) describe P. muralis
rasquinetti.
Klemmer (1964) P. muralis sebastiani.
Gruschwitz e Böhme (1986) propoñen dúas
subespecies: P. muralis brogniardii na área
cantábrica, Perineos e sur de Francia, e P.
muralis merremia no centro e leste da
península. Consideran as subespecies
anteriores dentro da sinonimia P. muralis
brogniardii.
Pérez-Mellado e Galindo (1986) non
consideran xustificada a separación
subespecífica anterior de modo que, á
espera de máis información que resolva o
problema, manteñen P. muralis muralis en
toda a península e P. muralis rasquinetti nas
illas cantábricas asturianas de Castro
Ballota, Castro de Poo, Herbosa, Illa Cabo
de Peñas e Peña La Deva (Klemmer, 1964).

O complexo Podarcis hispanica está
presente na Península Ibérica, sur de
Francia e norte de África. É un grupo de
gran variabilidade, polo que a súa situación
taxonómica foi motivo de múltiples
interpretacións:
Klemmer (1959) e unha posterior revisión
de Mertens e Wermuth (1960) refírense a
tres subespecies: P. hispanica hispanica nos
dous terzos setentrionais da península, P.
hispanica vaucheri (Boulenger, 1905) no val
do Guadalquivir e Norte de África e P.
hispanica atrata (Boscá, 1906) endémica
das illas Columbretes (Castellón).
Blasco e Lucena (1975) e Blasco (1980)
rexeitan a existencia da subespecie P.
hispanica vaucheri en Andalucía.
Busack (1985) menciona a existencia de 4
subespecies na península pero non fai unha
publicación in extenso referente a este
tema.
Guillaume e Geniez (1986) refírense á
existencia na península de 8 “formas” e
subespecies. Así Guillaume (1987) sinala:
P. hispanica hispanica no suroeste
peninsular, P. hispanica vaucheri en
Andalucía e Norte de África, así como as
poboacións de Alxeria e Tunisia, P. hispanica
forma “lusitanica” no oeste ibérico, P.
hispanica forma “robusta” na Submeseta
Norte, P. hispanica forma “virescens” na
metade oriental da Submeseta Sur, P.
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con ocorrencia por riba dos 400 m. s.n.m.,
en clima atlántico ou continental; P.
hispanica tipo 2, con individuos robustos,
verdosos, de cabeza alta e costumes pouco
rupícolas, por debaixo dos 400 m. s.n.m.,
no oeste e sur de Portugal, Andalucía,
Estremadura e Madrid. Así, P. hispanica
vaucheri do sur de Iberia e Norte de África
sería sinónimo de P. hispanica tipo 2.

Podarcis bocagei

hispanica forma “liolepis” no Val do Ebro e
Cataluña, excepto Montseny, San Pedro de
Roda e algunha zona do Perineo catalán
onde aparece P. hispanica cabennensis.
Tamén se refíre á existencia de núcleos
illados en Andalucía e Levante onde habería
ocorrencias de P. hispanica forma
“lusitanica”. Non dá ningunha denominación
para as poboacións do País Vasco e a
Cornixa Cantábrica, Estremadura e oeste
da Submeseta Sur, e recolle a idea de Bea
et al. (1986) de designar ás poboacións do
Monte Urgull e illa de Santa Clara en San
Sebastián como P. hispanica sebastiani.
Pérez-Mellado e Galindo (1986) recoñecen
3 subespecies: P. hispanica vaucheri no
Norte de África, P. hispanica hispanica en
toda a península e P. hispanica atrata nas
Columbretes.
Vicente (1989) propón elevar a rango
específico P. hispanica vaucheri.
Castilla et al. (1998) elevan a subespecie
das Columbretes a rango de especie: P.
atrata.
Sá-Sousa (2000) e Sá-Sousa et al. (2002)
refírense á existencia de 2 formas en
Portugal, en aparente parapatría e con
probable rango específico: P. hispanica tipo
1, caracterizada por corpo e cabeza
achatados, ton pardo e costumes rupícolas,
18

Harris e Sá-Sousa (2001) comezaron a
análise molecular das lagartas ibéricas e
demostraron a existencia polo menos en
Portugal de 2 clados xeneticamente
distintos, ademais de que P. hispanica tipo
2 do sur de Portugal difire notablemente das
poboacións de lagarta ibérica do Norte de
África. Segundo estes autores, a lagarta
ibérica é un ente parafilético que engloba,
cando menos, 5 liñaxes monofiléticas.
Respecto á súa categoría de conservación,
sinalaremos que aínda que as poboacións
peninsulares
se
consideran
LC
(preocupación menor), as poboacións
insulares galegas necesitan protección
especial e son consideradas como DD
(datos insuficientes) (Galán, 1999).
Podarcis bocagei (Seoane, 1884), lagarta
galega
Situación endémica na Iberia do noroeste:
Portugal ao norte do Douro, Galicia, algúns
puntos do noroeste de Castela e León e
oeste, centro e sur de Asturias; ten unha
presenza notablemente baixa na zona
central da Cordilleira Cantábrica, onde
predomina P. muralis na zona media e na
vertente norte e P. hispanica na vertente sur.
O límite oriental non se coñece con precisión
pero foi citado no norte de Palencia. O seu
límite máis meridional sitúase no nordeste
de Zamora.
Antigamente, incluía dúas subespecies (P.
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bocagei carbonelli e P. bocagei berlengensis)
que foron elevadas a rango específico (P.
carbonelli). Así pois, a especie na súa actual
definición considerase monotípica.
Estudos recentes (Pinho et al., 2002)
revelan que se trata dunha especie cunha
variabilidade xenética notablemente baixa.
Ademais, a súa distribución actual revela
unha clara expansión postglacial cara ao
norte da península.
Relativamente abundante en Galicia, onde
non se considera ameazada, máis escasa
no resto da súa distribución peninsular.
Considérase de preocupación menor (LC)
e as poboacións insulares galegas son
pouco coñecidas (DD, datos insuficientes).

Considérase de preocupación menor (LC),
a súa conservación está intimamente ligada
ao mantemento de dous hábitats concretos:
as formacións de rebolo (Quercus
pyrenaica) e as dunas litorais.
Anexo
Novas categorías da U.I.C.N (versión 3.01
UICN, 2001) para os taxons de anfibios e
réptiles presentes en España.
1.- Taxons non avaliados (NE).
2.- Taxons avaliados
2.1.- Datos insuficientes (DD)
2.2.- Datos axeitados
2.2.1.- Extinguido ou extinto (EX).

Podarcis carbonelli (Pérez-Mellado, 1981),
lagarta de Carbonell
Nova situación endémica ibérica como
resultado da elevación a rango específico
da subespecie Podarcis bocagei carbonelli
descrita inicialmente para o Sistema Central
occidental. Os traballos de Harris e SáSousa (2002) e Sá-Sousa (1999, 2000 e
2002) demostran a súa diferenciación
xenética respecto a lagarta galega. Así, a
especie conta con dúas subespecies, P.
carbonelli carbonelli e P. carbonelli
berlengensis (inclusión, co correspondente
cambio de nomenclatura, da lagarta das
Berlengas P. bocagei berlengensis –Vicente,
1985-).
Cos seus límites xeográficos sen esclarecer
de todo, esta especie aparece distribuída
polo occidente ibérico ao sur do Douro:
centro-norte de Portugal, Sistema Central
occidental (Serra da Estrela –Portugal– ata
Serra de Gata e Pena de Francia –
Salamanca–) e núcleos illados na costa
occidental portuguesa. Cítase tamén nas
Marismas do Guadalquivir.

2.2.2.- Extinto en estado silvestre (EW).
2.2.3.- En perigo crítico (CR).
2.2.4.- En perigo (EN).
2.2.5.- Vulnerable (VU).
2.2.6.- Case ameazado (NT).
2.2.7.- Preocupación menor (LC).
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Bioloxía mariña
CRUSTÁCEOS MACROBÉNTICOS NA DIETA DO PEIXE DEMERSAL NA BAÍA
DE BISCAIA EN RELACIÓN COA ABUNDANCIA DO MEDIO
Macrobenthic crustaceans in the diet of demersal fish in the Bay of Biscay in
relation to abundance in the environment
Alberto Serrano, Francisco Velasco, Ignacio Olaso e Francisco Sánchez, Instituto Español
de Oceanografía, Laboratorio Oceanográfico de Santander, P.O. Box 240, ES-39080
Santander, Spain.
Compilado e resumido por Gonzalo R. Mucientes Sandoval.
1. Introdución
Moitas das especies de peixes de hábitos
demersais existentes no Mar Cantábrico,
máis concretamente no Golfo de Biscaia,
decántanse por unha dieta baseada nos
organismos bentónicos; por iso, estudando
os contidos estomacais destes, pódense
obter conclusións sobre a abundancia e
selección dos diferentes taxons bentónicos
que queriamos analizar, que no caso do
presente traballo son os crustáceos
macrobentónicos. A maioría dos estudos
publicados ata o de agora sobre esta
temática non consideraron a abundancia
das presas no medio nin tampouco foron
comparadas as mostras de contidos
estomacais coa abundancia dos
predadores, co que isto dá un enfoque de
maior precisión a esta publicación.
2. Material e métodos
O estudo levouse a cabo durante a campaña
“Demersales 2000” baixo a dirección do
Instituto Español de Oceanografía, ao longo
da costa da baía de Biscaia. Empregouse
unha rede cunha abertura horizontal de 3,45
m e unha abertura vertical de 0,60 m.
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Realizáronse
catro
transeptos
perpendiculares á liña de costa, dentro da
división ICES VIIIc, e cubríronse
profundidades desde os 30 m ata os 500
m. Todas as abundancias foron
transformadas a porcentaxes de cada
especie con respecto ao total por número e
biomasa.
As tallas dos peixes tomáronse ao
centímetro menor; o sexo e o estado de
maduración sexual de cada individuo foron
rexistrados. Os estómagos foron
clasificados en baleiros, cheos ou
regurxitados cando presentaban a vesícula
biliar baleira (Robb 1992). Nos estómagos
cheos, medíase volume grazas a un
trofómetro (Olaso 1990; Olaso et al. 1998).
Algunhas especies demersais como Lophius
spp. e Micromesistius poutassou foron
deliberadamente excluídas polo seu carácter
puramente ictiófago, e outras por
alimentarse de organismos de moi pequeno
tamaño e non bentónicos (Olaso e
Rodríguez-Marín 1995b; Velasco et al.
1996).
A especialización dos depredadores
analizouse mediante o índice de diversidade
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de Shannon-W iener, para os cales os
valores
grandes
denotan
baixa
especificidade do predador. Para
representar
as
relacións
entre
comportamento trófico e a abundancia
estimada dos crustáceos no medio a partir
da rede de captura, utilizouse o índice de
Ivlev (Ivlev 1961):
E = (ri – pi)/(ri + pi)

tal que ri é a abundancia relativa da presa

no estómago, e pi a abundancia da presa
no medio. Os valores oscilan entre –1 e 1;

os valores positivos de E significan
selección positiva do predador sobre esa
presa (é dicir, a presa é moito máis
abundante no estómago do peixe ca no
ambiente); finalmente, un valor de E = 1
quere dicir que a presa só foi atopada no
estómago e non no ambiente.

3. Resultados
Tralas mostraxes, constatouse que os
crustáceos son o grupo máis numeroso no
medio desde o punto de vista de biomasa.
En canto aos peixes, estes presentan un
amplo rango de dietas que oscilan entre os
máis piscívoros (Merluccius merluccius,
Conger conger) e os máis crustacívoros
(Chelidonichthys obscurus, Trisopterus
minutus, Chelidonichthys cuculus). Tan só
unha das especies mostradas se decanta
por outro taxon, o Pagellus acarne, que
prefire equinodermos (ver táboa 2).

Para comparar os contidos estomacais dos
peixes estudados coa composición do
epibentos, manexouse o número de
individuos por unidade de volume de contido
estomacal (ver figura 2) e a biomasa por
volume de contido estomacal (ver figura 3).
Con isto púxose de manifesto que o grupo
dos peixes como presas é o único que
presenta unha selección positiva se o
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observamos en biomasa/volume; pero, aínda
así, se nos fixamos no número polo volume
a cousa cambia en tanto que son os
crustáceos os que posúen un maior índice.
Ademais deles, tamén resultou positivo o
índice de Ivlev para os peixes e os
equinodermos. No lado oposto atopamos os
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moluscos e outros invertebrados para os
cales se demostra, segundo os datos con
respecto á biomasa, a súa pouca
importancia na dieta destes peixes tendo en
conta a súa abundancia no ambiente.
No caso dos crustáceos pódese ver, á luz
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dos resultados, que presentan unha
proporción baixa de biomasa nos
estómagos que contrasta coa súa alta
proporción en número.
As 28 categorías de presas estudadas
recolléronse dentro das redes de mostraxe,
agás Sergestes robustus, Pasiphaea sivado,
Rissoides desmaresti e Xanthidae. O taxon
dominante foi Paguridae.
Segundo a porcentaxe de crustáceos na
dieta de cada predador, pódense obter 7
grupos máis ou menos significativos; neles
agrúpanse os predadores. Desta maneira,
no Grupo I temos unha única especie,
Pagellus acarne, que se alimenta
exclusivamente de Portunidae e Galathea
spp. O grupo II está formado por
Chelidonichthys obscurus e Leucoraja
naevus, que se alimentan sobre todo a base
de anfípodos. No grupo III atopamos Mullus
surmuletus, que depreda sobre Processa
spp. O grupo IV inclúe Lepidorhombus
whiffiagonis e Merluccius merluccius, dúas
especies morfoloxicamente moi diferentes
e cunha dieta de crustáceos bentónicos moi
heteroxénea. O grupo V está composto
polas especies Helicolenus dactylopterus,
Conger conger e Lepidorhombus boscii,
Raja montagui, Chelidonichthys gunardus,
Trisopterus luscus, Trigla lyra, Raja clavata,
Trisopterus minutus; Chelidonichthys
cuculus. O grupo VI está constituído
unicamente por Galeus melastomus, que se
alimenta sobre todo a base de Pasiphaea
sivado. Finalmente, no grupo VII
atopámonos con Scyliorhinus canicula, que
presenta unha dieta bastante xeral.
As presas máis aparecidas nos estómagos
foron Processa spp. e Galathea spp. (en 15
das 18 especies). Pandalina brevirostris foi
atopada en 13, Alpheus glaber, Cangronidae
e Portunidae en 12, Amphipoda e Scyllarus
arctus en 11 (ver táboa 4).
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Nalgúns contidos estomacais dalgúns
peixes, atopouse unha gran variedade de
crustáceos. Por exemplo, en Scyliorhinus
canicula aparecen 19 especies, en
Lepidorhombus boscii e Raja clavata 16
diferentes, e 15 en Trigla lyra. Ademais,
Chelidonichthys obscurus presenta un moi
baixo índice de diversidade, feito que
permite intuír que é un especialista en
depredar sobre anfípodos (88%). Outras
especies tamén moi especializadas
resultaron ser Mullus sumurletus, que se
alimenta de Processa spp. No lado contrario
temos as especies máis xerais como Raja
clavata,
Lepidorhombus
boscii,
Chelidonichthys cuculus e Sciliorhinus
canicula.
As presas preferidas polos predadores
resultaron ser os camaróns, Processa spp.,
Pandalina brevirostris, e outros como
Amphipoda, Portunidae, Rissoides
desmaresti e Scyllarus arctus.
Finalmente, diremos que Scyliorhinus
canicula, Raja clavata, Lepidorhombus boscii
e Trisopterus luscus son os predadores con
maior número de presas diferentes
presentes na súa dieta, que prefiren
Galathea spp., Isopoda, Goneplax
romboides, Munida spp., Chlorotocus
crassicornis e Solenocera membranacea.
4. Discusión
Á vista dos resultados, podemos deducir que
os crustáceos son o grupo de organismos
máis abundante do bentos na área de
estudo.
O índice de biomasa de Ivlev pode ser
negativo para os crustáceos debido a que a
súa proporción é baixa con respecto aos
pesos dos peixes nos estómagos. Con todo,
isto non sucede se consideramos a
abundancia numérica. Esta alta presión
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afecta á dinámica de poboacións destas
presas. O alto índice de selección dos
equinodermos débese á dieta de tres
especies, que son Pagellus acarne, Trigla
lyra e Helicolenus dactylopterus.
Polo tanto, pódese concluír que as
diferentes especies de peixes adoptan
comportamentos tróficos claramente
diferenciables:
Predadores xerais sobre crustáceos
bentónicos. Dentro deste grupo inclúese a
Scyliorhinus canicula, que ten un amplo
espectro trófico (o maior dos estudados),
como reflectimos anteriormente, e depreda
principalmente peixes e crustáceos malia non
estar
especializado.
Outros
son
Lepidorhombus boscii, Trigla lyra,
Chelidonichthys cuculus e Conger conger.
Predadores especializados. Aquí preséntase
Mullus sumurletus xa que Processa spp.
representa o 60% da súa dieta.
Chelidonichthys obscurus e Leucoraja
naevus aliméntanse sobre todo de
anfípodos. Raja montagui está especializada
en pequenos crustáceos bentónicos
(Amphipoda
e
Crangonidae).
Chelidonichthys gurnardus, Trisopterus
luscus e Trisopterus minutes consumen con
maior predominio Amphipoda, Crangonidae,
Galathea spp. e Pandalina brevirostris.
Predadores non especializados sobre
crustáceos bentónicos. Merluccius
merluccius cambia a súa dieta a medida que
vai medrando. Cando nova, consume
maiormente Processa spp. e Lophogaster
typicus (Velasco e Olaso 1998a); o cambio
da dieta e da talla explica a baixa
importancia dos crustáceos na súa
alimentación. Algo semellante acontece con
Lepidorhombus whiffiagonis. Todo isto pode
reflectir o comportamento máis piscívoro
destas especies. Galeus melastomus
aliméntase fundamentalmente do camarón

Phasiphaea sivado, que é un crustáceo de
vida semipeláxica e leva a cabo migracións
verticais, e tamén inxire grandes cantidades
de eufasidáceos (non estudados neste
traballo). Helicolenus dactylopterus mantén
unha dieta a base de eufausidáceos, peixes
e equinodermos (60%). A especie que
presenta unha dieta totalmente distinta é
Pagellus acarne, cun predominio de
equinodermos e algúns peixes, polo que
parece ser o menos selectivo en canto a
crustáceos bentónicos se refire.
Polo que respecta aos crustáceos como
presas, son os camaróns de pequeno e
medio tamaño (novos de Processa spp.,
Pandalina brevirostris, Crangonidae) e
outros crustáceos de tamaño pequeno
(Processa spp., Portunidae, Scyllarus
arctus, Alpheus glaber) e medio
(Amphipoda, Lophogaster typicus) os máis
seleccionados. Todas estas especies citadas
teñen un índice de selección positivo, é dicir,
son preferidos por moitas peces.
Galathea spp. é a presa querida pola
maioría dos peces e a que maior presión
de predación sofre xunto con Processa spp.;
outros como Isopoda, Goneplax romboides,
Munida spp., Chlorotocus crassicornis,
Solenocera membranacea foron capturados
por un número considerable de predadores.
Dúas especies, Pasiphaea sivado e
Rissoides desmaresti, atopáronse só en
catro depredadores e, ademais, non
aparecen na rede xa que o primeiro é
bentopeláxico e o segundo endobentónico.
Pagurus prideaux e Paguridae son as
especies dominantes nas redes de captura;
de maneira paradoxal, só se consomen por
algúns tiburóns e congros. Isto pode ser
explicado grazas á asociación coas
anémonas que recubran o seu corpo.
Atopáronse especies que só aparecen nas
redes de mostraxe e non nos contidos
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estomacais, como por exemplo Nephrops
norvegicus, grazas ao seu comportamento
subterráneo. Por outro lado, especies de
gran porte como Maja squinado e mesmo
Nephrops norvegicus evitan a depredación
devido ao desenvolvemento dos seus
exoesqueletos.
Os crustáceos bentónicos forman unha
importante parte da dieta de todos os peixes
analizados. Os crustáceos, en particular,
forman parte da dieta das principais
especies explotables comercialmente:
Lepidorhombus boscii, Lepidorhombus
whiffiagonis, Mullus surmuletus. Para outras
especies comerciais, os crustáceos
bentónicos complementan unha dieta
piscívora, como en Merluccius merluccius e
Conger conger.
A predación é o principal factor de influencia
sobre as comunidades bentónicas. Os
estudos actuais móstrannos que os peixes
de hábitos bentónicos non empregan as
presas nas proporcións dispoñibles no
ambiente, o que está de acordo ca
selección. Por isto, os depredadores
controlan o número de individuos no sistema
e a abundancia relativa de especies (Frid e
Clark 2000). A pesca afecta ás poboacións
das especies obxectivo e, desta maneira,
ao resto de especies coas que existe
interacción, algo que afecta ao equilibrio
ecolóxico (Frid e al. 2000). Esta presión
pesqueira induce alteracións nas relacións
tróficas xa que os cambios nos predadores
que se encontran máis arriba cambia
fortemente a estrutura trófica dos niveis
inferiores, favorecendo ou desfavorecendo
a unhas ou outras especies-presa (Garrison
e Link 2000). Ademais, varios estudos
describen un incremento coa presión da
pesca na abundancia das especies de
crustáceos escavadores como os
caranguexos ermitáns (Kaiser e Spencer
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1994; Groenewold e Fonds 2000). Esta pode
ser a razón da dominancia dos Paguridae e
outras especies escavadoras na rede de
mostraxe.
O presente estudo pretende botar algo de
luz sobre a importancia dos crustáceos na
dieta dos peixes demersais e predadores
bentónicos desde un punto de vista
ecolóxico.
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Proxectos G.E.A.S.
PRESENTACIÓN DO ESTUDO DE MORTANDADE DE VERTEBRADOS POR
ATROPELOS: PROXECTO ATROPELOS
atropelos@lycos.es
Coordinador: Diego de Nóvoa Fernández
diegogeas@hotmail.com
Xustificación do estudio

Obxectivos

As estradas son a principal causa de perda
da biodiversidade na Península Ibérica,
tanto a nivel local como a nivel nacional.
Ditas infraestruturas provocan, cando
menos, tres consecuencias negativas sobre
a fauna salvaxe: perda de hábitat, efecto
barreira (impedimento da conexión entre
distintas poboacións da mesma especie) e,
por último, o efecto máis directo, a morte
de individuos por atropelos.

O principal fin de calquera estudo debe ser
ampliar o coñecemento do contorno que nos
rodea. Isto sérvenos para aplicar unha serie
de medidas encamiñadas a evitar, na
medida do posible, as interaccións
causadas polos seres humanos.

Calcúlase que en España morren
atropelados entre 30 e 64 millóns de
vertebrados (datos da Sociedad para la
Conservación de los Vertebrados) [EN QUE
PERIODO DE TEMPO?]. Segundo esta
organización, para o caso da cifra menor,
uns nove millóns corresponden a anfibios,
catro a réptiles, doce a aves e cinco millóns
a mamíferos.
O maior número de quilómetros de vía e o
aumento do número de automóbiles en
circulación fan prever un incremento
considerable de atropelos. Con todo, malia
que se están empezando a desenvolver
medidas correctoras, non pasan de ser
medidas a un nivel moi local ou en fase de
experimentación.

Este estudo serviranos para intentar cubrir
os seguintes obxectivos:
1. Diferenciar as especies máis afectadas
polos atropelos.
2. Comprobar se existe unha variación
estacional no número de atropelos, tanto a
nivel global como a nivel específico.
3. Sinalar o tipo de vía en que se produce
un maior número de mortes.
4. Coñecer puntos negros, é dicir, zonas
de paso de animais onde se producen a
maioría dos atropelos.
5. Influencia do contorno. É de supoñer que
en zonas de hábitat natural se produza un
maior número de atropelos de especies
salvaxes, feito que nos pode servir para
focalizar as actuacións que se deben realizar
nunha vía (pasos de fauna, barreiras,
medidas disuasorias, etc.).
6. Comprobar se as incorporacións aos
corredores rápidos, autopistas e autovías
son zonas permeables aos animais; nestas
zonas habería que maximizar o traballo.
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7. Examinar a influencia das curvas no
número de atropelos.
8. Intentar relacionar o número de animais
atropelados observados desde un automóbil
cos realmente atropelados.
Estes serían os obxectivos científicos deste
proxecto. Con todo, perséguense tamén
outros obxectivos:
Dar a coñecer o labor de G.E.A.S.
1. Crear unha base de datos de atropelos
que ha facilitar a colaboración con outras
persoas, organizacións, entidades, etc. que
puidesen estar interesadas.
2. Establecer relacións con outras
organizacións que realicen proxectos
semellantes ou complementarios. Neste
sentido, xa contactouse coa Universitat
Pompeu Fabra, que está a realizar un
estudo a nivel nacional consistente na
recollida de material xenético para
posteriores análises.
3. Servir como punto de partida a outros
proxectos. En anos posteriores, e se hai
interese neste asunto, poderanse realizar
estudos máis concretos que se baseen
nunha ou en diversas especies; estes novos
datos de atropelos poden contribuír ao
coñecemento de ditas especies.

servir para crear unha base de datos de
atropelos que dará información tanto de
valores absolutos como de valores relativos.
Ademais, serviranos para ter os datos
gardados e facilmente accesibles, en caso
de colaboración con algunha institución.
A outra ficha foi elaborada para recoller os
datos daqueles traxectos que se estipulen;
isto servirá para fornecer datos en valores
relativos, como poden ser índices
quilométricos de atropelos tanto totais como
por especie.
Para facilitar a entrega das fichas cubertas,
creouse
o
correo
electrónico
atropelos@lycos.es ao cal tamén se pode
enviar calquera inquietude, datos de
interese, preguntas, etc., relacionados con
este proxecto.
Ademais, intentaranse realizar percorridos
a pé (se os datos deste tipo de percorridos
no son suficientes) para intentar obter
coeficientes de detección ou mesmo saber
o número de atropelos daquelas especies
máis pequenas que non son detectables en
percorridos en coche. Intentarase comparar
os nosos datos con outros doutros estudos
similares.

Metodoloxía
Este proxecto non desenvolve unha
metodoloxía concreta porque se basea en
aproveitar os desprazamentos que os
colaboradores realizan en coche, moto,
bicicleta ou a pé, por exemplo. Con todo,
para a recollida de datos creáronse dúas
fichas diferentes coas súas respectivas
instrucións (Figuras 1 e 2). Unha das fichas
foi creada para apuntar os datos de atropelo
de maneira individualizada que nos vai
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INSTRUCIÓNS E CÓDIGOS DA FICHA
“atropelos”. PROXECTO “ATROPELO DE
VERTEBRADOS”
Unha vez cuberta,
atropelos@lycos.es.

enviarase

a

1. DATA: neste apartado solicítanse os datos
de día, mes e ano en que se observou o
animal atropelado, a poder ser no formato
de data corta, é dicir, dd/mm/aa. Este é un
dato imprescindible.
2. ESTRADA: o nome da vía en que ocorreu
o atropelo. Se non se coñece, en
observacións intentarase dar as suficientes
referencias para poder individualizar o
atropelo.
3. KM: Especificarase, se pode ser, o
quilómetro en que se produciu o atropelo e
non o seguinte sinal quilométrico observado,
por exemplo: se vemos un animal morto e
o seguinte punto quilométrico é o 34, hai
que observar se os quilómetros crecen ou
decrecen de tal maneira que, se o seguinte
punto quilométrico marca 33, o atropelo
ocorreu no quilómetro 35. Isto serviranos
para eliminar posibles erros de duplicidade
dun mesmo atropelo.
4. CURVA: para este apartado utilizaranse
os seguintes códigos:
c0- Recta.
c1- Curva.
c2- Outros. Neste caso, especificarase
no apartado de observacións.
5. INCORPORACIÓN: Este apartado foi
creado só para incorporacións ou saídas de
autovías, autoestradas e vías de alta
velocidade. Utilizaranse os seguintes
códigos:
a0- Nin incorporación nin saída.
a1- Incorporación ou saída.
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a2- Outros. Neste caso, especificarase
no apartado de observacións.
6. CONTORNO: Para este apartado
creáronse os seguintes códigos
e0- Casas.
e1- Cultivos.
e2- Prados.
e3- Ambiente natural.
e4- Outros. Neste caso, especificarase
no apartado de observacións.
7. NOME VULGAR: A poder ser, o máis
utilizado. En caso de non poder identificar
a especie, intentaríase describir especificar
o máximo posible. En caso extremo poríase
“animal atropelado”.
8. NOME CIENTÍFICO: En caso de
coñecelo.
9. CLASE: este proxecto inclúe as seguintes
clases: Mamíferos, aves, anfibios e
réptiles.
10. MOSTRA XENÉTICA: O encargado de
realizar a mostraxe proporcionaralle un
código. Entregarase un protocolo de
recollida de mostra xenética.
11. OBSERVACIÓNS: apuntaranse aquí
todos os datos que o observador considere
de interese para este proxecto, ademais da
categoría “outros” dos apartados 4, 5 e 6.
12. ENCARGADO DA MOSTRAXE: é
importante que cada observador mande o
seu nome e os seus apelidos para aparecer
como colaborador deste proxecto.
PROTOCOLO DE RECOLLIDA DE
MOSTRAS XENÉTICAS
Seguidamente, danse unhas instrucións
para a recolección de mostras segundo o
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seu tipo:
As mostras teñen que ser recollidas con
moito tino evitando que o instrumental
utilizado contacte con mostras diferentes
sen ser limpado.
Os envases que conteñan mostra teñen que
estar ben limpos e ben rotulados coa
especie á cal pertence, a data de recollida,
o nome do colaborador e o lugar de
recolección.
Mostras de tecido de animais mortos:
Cortar unha peza pequena de tecido.
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IINSTRUCIÓNS DA FICHA “percorridos”.
PROXECTO
“ATROPELO
DE
VERTEBRADOS”
Esta ficha está pensada para aqueles
percorridos en que de antemán se decida a
recollida de datos sobre atropelos de
animais.
Pódese parar ou empezar a toma de datos
en calquera punto dun traxecto; non
obstante, se se observa un animal
atropelado e se se quere empezar a tomar
datos, ese atropelo non formaría parte dese
percorrido e debe ser apuntado na ficha de
atropelos.
Unha vez cuberta,
atropelos@lycos.es.

enviarase

a

1. Data: neste apartado solicítanse os datos
de día, mes e ano en que se realizou o
percorrido, a poder ser no formato de data
corta, é dicir, dd/mm/aa.
2. Inicio de traXecto: lugar de comezo de
toma de datos. Pode ser unha cidade, unha
vila, un punto quilométrico, etc.
3. Final de traxecto: lugar onde se detén a
toma de datos.
4. KM: intentando especificar, na medida do
posible, os quilómetros percorridos en cada
tipo de vía. Fíxose unha clasificación en
catro grupos:
Autovías e autoestradas.
Vías rápidas.
Estradas nacionais.
Outras.
5. Nº de atropelos: número de animais
atropelados observados durante o traxecto.
6. Medio de transporte: especificarase o
medio de transporte utilizado (coche,
bicicleta, a pé, etc.)
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7. ObservaciÓns: introducirase calquera
dato que se considere de interese. Se é a
primeira vez que se fai ese percorrido, sería
interesante explicar por qué estradas e vilas
discorren.
8. Encargado da mostraxe: é importante que
cada encargado de realizar a mostraxe
mande o seu nome e apelidos para aparecer
como colaborador deste proxecto. Para
posibles colaboracións con outras
entidades, sería interesante enviar un
teléfono, un enderezo ou correo electrónico
de contacto por se desexan pórse en
contacto co observador.
Débese cubrir tamén a ficha de atropelos
para individualizar cada observación.
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ESTUDIO DE ALIMENTACIÓN DA CURUXA (Tyto alba) MEDIANTE ANÁLISE
DE EGAGRÓPILAS EN DÚAS LOCALIDADES DE GALICIA
geasmail@lycos.es
Coordinador: Xosé Pardavila Rodríguez
Xustificación do estudo
A sociedade actual está cada vez máis
concienciada coa conservación do medio
natural en que vive. Moitas veces, isto
débese ás consecuencias derivadas de
grandes desastres ecolóxicos (por exemplo,
incendios forestais ou accidentes como o
do Prestige) e esquecémonos moitas veces
de que a conservación da biodiversidade é
unha tarefa que podemos facer a diario e
no noso propio contorno.
Con este estudo pretendemos facernos
unha idea da estructura da alimentación da
curuxa (Tyto alba), así como da distribución
das súas presas. Tamén pretendemos darlle
énfase á importancia desta ave no control
das poboacións de roedores, especies tan
molestas e daniñas para os intereses
humanos.
As aves rapaces (e mesmo outras aves
como córvidos, láridos, etc.) non evacúan
a totalidade dos seus restos de comida non
dixerida por feces, senón que estes restos
se comprimen formando masas compactas
que se expulsan pola boca mediante
contraccións. Estas bólas son as
egagrópilas e adoitan conter os ósos, as
unllas, os peteiros ou os dentes de aves,
mamíferos, réptiles, anfibios, peixes,
insectos, mesmo restos identificables de
vermes e doutros invertebrados. Tales
despoxos duros soen estar recubertos
doutras substancias máis brandas, como
poden ser pelos, pel de mamíferos, plumas,

escamas, mesmo fibras vexetais. Por esta
razón, as egagrópilas empréganse desde
hai moitos anos para analizar o contido da
dieta das rapaces e, como consecuencia, a
distribución das presas que se atopan nelas.
Eliximos como zonas de mostraxe dous
dormitorios presentes en dúas localidades
da nosa comunidade. Tratamos de que
estivesen situados en áreas bioclimáticas
sensiblemente diferentes e puidemos
establecer, considerando o clima, as
posibles diferenzas de dieta e distribución
de presas.
O coñecemento da alimentación da curuxa,
así como o seu factor como controlador
biolóxico de pragas, pode ser fundamental
para establecer programas de xestión e
conservación desta especie e das súas
presas.
Obxectivos
1. Análise da variación de dieta da curuxa,
tanto entre as diferentes áreas como tamén
ao longo do ano.
2. Inventario e distribución aproximada das
presas.
3. Delimitación dos mellores hábitats para
a especie e aqueles onde exista unha maior
diversidade de presas.
4. Aproximación das características desta
especie e do seu modo de alimentación
tanto aos membros de G.E.A.S. como a
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outros sectores sociais como, por exemplo,
o escolar.
5. Maior coñecemento
biodiversidade de Galicia.

sobre

a

Duración do estudo
O estudo contará con 24 campañas de
traballo de campo durante os anos 2005 e
2006 comprendidas en 12 campañas anuais
(unha mensual por dormitorio).
Cada campaña durará entre un e dous días.
Metodoloxía
Recolección de mostras:
Decidimos buscar egagrópilas en lugares
susceptibles de ser pousadoiro para rapaces
nocturnas, postes de valados, cables de
teléfono, atalaias, casas abandonadas,
campanarios. Nas dúas localidades obxecto
de mostraxe obtivemos resultados nos
diferentes tipos de pousadoiros. Cada un
dos elixidos será xeorreferenciados coa
axuda dun GPS.
Débese ter en conta que, durante a época
de cría, a alimentación dos polos, e por tanto
o tipo de presas capturadas, diferirá ao
doutra época do ano (SÁNCHEZ, 1991).
O número mínimo de mostras que debemos
analizar por localidade é de 25-30
egagrópilas (DE CASTRO, 1998) para
asegurar que os valores de diversidade non
se vexan influenciados polo tamaño da
mostra. Trataremos de recoller a totalidade
de egagrópilas presentes en cada visita para
evitar a súa mestura coas de períodos tanto
anteriores como posteriores.
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Conservación dos restos:
Cada egagrópila debe gardarse nun
recipiente individual (bolsas de plástico,
botes, envoltas en papel de aluminio, etc.).
Nós gardarémola nun sobre de papel no cal
debe figurar unha etiqueta cos seguintes
datos:
Data, lugar da recollida (pousadoiro, enriba
do niño, etc.), hora da recollida, clima do
día e, se se pode, o desa semana, número
de restos e ou de egagrópilas atopadas,
estado de conservación das mesmas (moi
deterioradas, recentes, etc.).
Posteriormente, cada egagrópila ou grupos
delas (segundo conveña) mediranse,
debuxaranse e fotografaranse se se
considera oportuno.
Posteriormente almacenaranse nun lugar
seco, de forma que poidan secarse para o
seu posterior pesado e análise.
Material necesario para a identificación dos
restos:
1. Lupa de grande aumento (recomendamos
unha lupa binocular).
2. Pinzas de disección e bisturí.
3. Agullas grandes e tesoiras.
4. Un pincel e cepillo pequenos.
5. Recipientes para a auga e papel secante
(nós usamos papel de periódico,
principalmente)
6. Claves de identificación (ver Chaline, J.
et al., 1.974; Moreno, 1.985, 1.986 e 1.987)
7. Calibre de precisión.
8. Material de comparación.
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Identificación dos restos:
Para a identificación dos
recorreremos a dous métodos:

restos

1. Método húmido: consiste en somerxer
a egagrópila nun recipiente con auga
durante 10 minutos e, unha vez branda,
esfarelala coas pinzas e agullas. É o método
máis empregado pola facilidade coa que se
extraen os restos sen perigo a rompelos.
NON USAR auga osixenada nin lixivia
rebaixada porque os ósos se poden
esmigallar moi facilmente e os ósos do
cranio pódense disgregar e provocar a caída
dos dentes.
2. Método seco: a egagrópila esmiúzase
en seco. Os restos óseos sácanse con
axuda de pinzas, agullas e pinceis; presenta
o problema de que tanto as plumas como
os pelos están moi adheridos aos osos e
na manipulación podemos estragar o óso.
Nós atendemos para este estudo
principalmente os restos de mamíferos, pero
nas egagrópilas poden aparecer restos
doutros grupos animais:
Mamíferos: Cranios e mandíbulas.
Utilizarase, ademais, para as medidas
craneométricas.
Aves: Cranios, mandíbulas, úmero, esterno
e coxa.
Réptiles: Cranios, mandíbulas, columnas,
restos de escamas.
Arácnidos: Cascas, pinzas.
Insectos: Élitros, articulacións e cascas.
Resultados:
Creación dunha base de datos coas
especies encontradas nas egagróplias de
cada dormitorio, en cada visita.

a presenza dunha presa nas mostras dun
determinado dormitorio.
Integración da base de datos cos mapas
creados mediante SIG.
Bibliografía
Blanco, J. C. Guía de campo de los
mamíferos de España. Tomo I y II. 1998.
Ed. Geoplaneta.
De Castro, A. Contribución al
conocimiento del régimen alimenticio de
la lechuza común (Tyto alba) en Galicia.
1978, tesiña de licenciatura. Universidade
de Santiago.
Delany, M.L. Ecología de los
micromamíferos.1981, Edicións Omega,
S.A., Barcelona
EMMA. The atlas of the europeans
mammals. 2000, Ed. Perfils
Guitián Ojea, F. Recuperación de las
escombreras de la mina de Lignitos de
Meirama (A Coruña). 1995, Universidade
de Santiago de Compostela, Lignitos de
Meirama.
Mikkola, H. Rapaces nocturnas de Europa.
1995, Perfils.
Nores Quesada, C. Clave para la
identificación de cráneos de los
mamíferos ibéricos (excluídos los
marinos). 1978, Servizo de publicacións
Universidade de Oviedo.
Peris Alvarez, S.J. e Dueñas Santero, Mª.
E. Clave para los micromamíferos
(insectívora y rodentia) del Centro y Sur
de la Península Ibérica. 1985, Edicións
Universidade de Salamanca.
Saint-Girons, M.C. e outros. Les prois des
rapaces. 1974, Doin, París.

Análise dos posibles factores que favorecen
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Varios autores. Atlas de vertebrados de
Galicia. Tomo I. Colección do Patrimonio
Ecolóxico. 1995, Sociedade de Historia
Natural.
Varios autores. Manual de técnicas de
gestión de vida silvestre.1980, The Wildlife
Society, Inc.
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ESTUDIO DAS POBOACIÓNS DE LIMPAFONTRES DO RÍO SARELA
geasmail@lycos.es
Coordinador: Xosé Pardavila Rodríguez
1. Xustificación do estudo
Na actualidade, debido ao gran crecemento
e expansión da sociedade e os parellos
fenómenos de industrialización, urbanismo
ou abandono do medio rural (coas súas
prácticas tradicionais que respectaban o
ambiente), estanse a perder zonas de gran
valor natural.

Observación dos hábitats negativos;
causas.
Listado completo das especies de anfibios
e réptiles atopados.
Estado e conservación da área de estudo.
3. Duración do estudo

En consecuencia, moitas comunidades
animais perden o seu hábitat natural e,
debido a isto, a maioría desaparecen de
zonas nas que antes eran habituais aínda
que existen especies que conseguen
adaptarse ás novas condicións do medio.

O estudo realizarase entre os meses de
setembro e maio, xa que é nesta época
cando estes anfibios se reproducen. Isto
implica o desprazamento de todos os
individuos adultos (que acadaron a madurez
sexual) aos “estanques” (fase acuática).

Neste traballo preténdese estudar as
poboacións de anfibios que se adaptaron a
novos hábitats (estanques, fontes,
lavadoiros abandonados…) debido á perda
dos mananciais naturais nos que subsistían.

En total, realizaranse 9 mostraxes.
4. Metodoloxía

A zona escollida de estudo é un tramo do
río Sarela, afluente do Sar, onde se poden
atopar algúns destes novos hábitats
“adoptados” polos anfibios.

En cada mostraxe, realizarase unha
recollida de todos os animais atopados para,
posteriormente, proceder á súa solta logo
de facer unha previa e completa toma de
datos de cada individuo:

O estudo centrarase en dúas especies de
tritóns: limpafontes ou cichafontes verde
(Triturus marmoratus) e limpafontes ou
cichafontes común (Triturus boscai).

-medida lonxitudinal, con axuda dun
calibrador de precisión, xa que as diferenzas
entre individuos poden ser moi sutís.

2. Obxectivos
Localización dos hábitats favorables (2 ou
3 interconectados).
Mostraxe completa de todos os individuos
atopados.

-pesado, para unha maior discriminación
entre pesos similares deberemos empregar
unha báscula de precisión (0,5 - 1g).
-sexado, observando o avultamento da
cloaca, moi conspicuo nos machos e pouco
marcado nas femias.
-fotografado do ventre de cada individuo,
para a súa posterior identificación. Isto é
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posible polo patrón de coloración que
presentan estes animais, único en cada
individuo. Para isto empregaremos unha
cámara de fotografía dixital e unha estrutura
onde poidamos limitar o movemento de
cada individuo para homoxeneizar o
tamaño, a forma e a orientación dos
individuos nas fotos.
Tamén caracterizaremos cada hábitat:
Profundidade.
Volume.
Superficie.
Condicións fisicoquímicas da auga.
Fauna e flora presentes.
Orixe, natural ou humano.
Observarase a posible relación tanto entre
os hábitats positivos (en que se atopen estes
limpafontes) como as características e as
causas dos medios negativos.
Constatarase tamén a entrada na zona de
estudo de novos individuos non fichados.
Unha vez que se teñan todos os datos,
farase unha análise completa procurando a
realización
dunha
dinámica
de
poboacións, ademais de tratar de elaborar
estratexias de conservación e protección
dos hábitats e das especies presentes
neles.
5. Bibliografía
Barbadillo L.J., Lacomba J.I., PérezMellado V., Sancho V. & López-Jurado
L.F. (1999). Anfibios y reptiles de la
península Ibérica, Baleares y Canarias.
Editorial Geoplaneta, Barcelona.
Pleguezuelos, J.M.; Márquez, R. & Lizana,
M. (eds.) (2002). Atlas y libro rojo de los
anfibios y reptiles de España. Dirección
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general de Conservación de la Naturaleza
(MMA)- Asociación Herpetológica Española,
584 pp. Madrid.
Salvador, A. (coord.) (1998). “Fauna
Ibérica. Volumen 10. Reptiles.” Museo
Nacional de Ciencias Naturales. CSIC.
Salvador, A., M. García París (2001).
Anfibios Españoles. Editorial Esfagnos.
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ANUARIO DE MAMÍFEROS
anuariomamiferos@lycos.es
Coordinador: Eduardo Díaz Tomé
Desde a asociación GEAS, e ante o deserto
coñecemento que existe en Galicia en
materia naturalista, propuxémonos
acometer a redacción e edición do Anuario
dos Mamíferos de Galicia. Para iso,
seguimos a liña xa marcada polo Anuario
das Aves de Galicia (AAG) que actualmente
edita a SGO.
O primeiro número, que chamaremos Año
0, recompilará todas as citas interesantes
recollidas ata o 31 de decembro de 2004 co
obxecto de facer unha compilación de datos
históricos que poidan servir como punto de
partida.
O formato de cita será similar ao do AAG :
Data / nome científico / nome vernáculo.
Lugar, concello, provincia.
Datos sobre a observación e observadores,
por exemplo:

senón tamén os de indicios claros deixados
polos animais, os cadáveres, as pegadas,
os excrementos, os tobos, encames,
vocalizacións (ouveos, reclamos), etc.
O enderezo en que se recollerán as citas é
anuariomamiferos@lycos.es, e o prazo de
recepción de citas para o anuario número 0
é o 31 de decembro de 2005.
Desde GEAS pedímosvos a todos
colaboración con citas, suxestións,
comentarios, criticas, experiencias en
traballos similares ou calquera outra
cuestión que poida servir dalgunha axuda,
mesmo coa difusión desta iniciativa entre o
maior número posible de persoas que tamén
poidan proporcionar datos. Os comentarios
ou suxestións que se vos ocorran enviádeos
ao correo spretus@hotmail.com.

23/06/2003 Mustela erminea. Armiño.
Lamas de Abade,Santiago, (CO)
Un exemplar atropelado na estrada que une
Lamas de Abade con Santiago.
Obs: EDT, BAP, XPR
Obsevadores:
EDT- Eduardo Díaz Tomé
BAP- Bruno Almón Pazos
XPR- Xosé Pardavila Rodríguez
Teranse en conta, dado o caracter esquivo
e pouco conspicuo da maioría das especies
de mamíferos, non só os datos de
observacións directas de animais vivos,
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Para ser soci@ de G.E.A.S. só tes que enviar este
boletín de inscripción, debidamente cuberto, a:

Rúa Ponte do Sar, nº 56-58, 1º esquerda
15702 Santiago de Compostela

Datos persoais
Nome:
Apelidos:
DNI:
Enderezo:
CP:

Localidade:

Provincia:

e-mail:
tlf:

Cota
Cota: 10 € . Grupo do que quere formar parte:
o

Grupo Mamíferos Terrestres

o

Grupo Aves

o

Grupo Anfibios e Réptiles

o

Grupo Bioloxía Mariña

o

Grupo Invertebrados

o

Grupo Botánica

Forma de pago
Ingreso en conta nº 2091-0348-11-3000069486 de Caixa Galicia. Razón: Socio G.E.A.S.
(enviar fotocopia do resgardo)
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