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Humidal do Alligal de Codesido (Vilalba, Lugo)
En la extensa vega que media entre Villalba y Cabreiros abunaa la Betula
verrucosa, Ehrh. (Abedul), en los campos inmediatos á la carretera. Como á una
legua de Villalba, ó quizás antes, comienza una serie de praderías naturales, cuyo
defecto principal consiste en quedar medio inundadas gran parte del año,
convirtiéndose en un inmenso pantano intransitable. En el corto rato que me
interné en una de ellas, y nótese que era el mes de julio, sólo podía caminarse por
algunas sendas que serpeaban sobre un terreno algo más elevado y firme por
entre pozos, charcos, manantiales y riachuelos; el suelo es un verdadero tremedal.
Allí vi al Myriophyllum alternifolium, DC.; la rara Sanguisorba offinalis, L., y una
Urticularia sin flor, probablemente la U. vulgaris, L., la Nymphaea alba, L.,
empezaba a abrir sus primeros botones asociada al Menyanthes trifoliata L.
(trébolo acuático), el Senecio Jacobea, L. y la Veronica scutellata, L., aparecen en
crecido número. No me cabe la menor duda de que en aquellas tierras
encharcadas han de vivir interesantes plantas acuáticas, las cuales están todavía,
y de ello se lamenta Willkomm, muy poco estudiadas en España.
Viajes de Herborización por Galicia, año 1900
R.P. Baltasar Merino Román, S.J.

Limiar

finais do Século XVIII, Francisco Cónsul Jove i Tineo, erudito e profesor de física, publicaba grazas aos
auspicios da Sociedade de Amigos do País da Cidade de Santiago, a súa célebre Memoria sobre el
conocimiento de las tierras verdadero, i económico método de cultivarlas adaptado al clima, i
circunstancias de Galicia, i Asturias (1786), na que describe a abundancia de humidais nos territorios galegos e
asturianos: “se hallan muchas lagunas, i terrenos cenagosos, sin que jámas se huviesen emprendido en ellos
mejoro alguno, o por desidia, o por ignorancia del remedio, son conocidos en Galicia con el nombre de Brañales,
i en Asturias con el de humedales, buelgas, i charcas”. O parágrafo inclúe talvez a cita máis antiga na Península
do termo “humidais” para referirse aos distintos ecosistemas acuáticos. Pero o parágrafo tamén nos mostra
unha política territorial irracional na que os humidais, como tamén acontecía con outros tipos de hábitats
naturais, pasasen a engordar a xenocida lista de terreos abandonos ou terreos mellorables, abríndose todas as
portas para a súa degradación e eliminación.

A

Esta política destrutiva será intensificada en épocas posteriores a través dun aglomerado normativo que
propiciase o desecamento e transformación dos humidais, e o referente máis daniño da cal foron as leis
promovidas polo Ministro de Fomento, Francisco Cambó; Lei sobre paseos mariños (1918) e Lei sobre
desecamento de marismas (1918). A segunda ofrecía concesións vantaxosas e auxilios para acabar cos humidais
de máis de cen hectáreas. A relación concesional remataba coa execución das obras saneadoras. A República e
o Franquismo mantiveron en vigor ambas as dúas normas , así como a promoción e actuacións que supoñían a
destrución de todo tipo de humidais. Durante esta longa etapa, producirase a alteración, cando non a perda de
grandes superficies de humedales en Galicia. As accións máis dramáticas evócannos o desecamento da Lagoa
de Antela e a de Cospeito, pero a elas habería que unir a doma e canalización das canles do Miño e Sil, así como
todo un elenco de pequenos humidais, que a pesar da súa menor extensión eran pezas clave para a
conservación da paisaxe e da biodiversidade de Galicia.
O 18 de xaneiro de 1971 asinábase na cidade de Ramsar (Irán) a Convención Relativa aos Humidais de
Importancia internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, coñecida en forma abreviada como
Convenio de Ramsar, entrando en vigor o 21 de decembro de 1975. España, non se adheriu á Convención ata
o ano 1982, mantendo vixente a deostada Lei sobre desecamento de Marismas ata o ano 1985. A protección
efectiva dos humidais virá da man da DC 92/43/CEE e a creación da Rede Natura 2000. No novo marco
ambiental os diversos tipos de humidais da clasificación Ramsar aparecen designados como hábitats de interese
comunitario ou mesmo como acontece con distintos ecosistemas de turbeiras, queirogais e bosques húmidos
como hábitats prioritarios. O primeiro inventario de Humidais de Galicia (2003), engloba máis de 1.100
humidais, cunha superficie de máis de 70.000 ha, da que case un 65% está incluído dentro da Rede Natura
2000.
Vinte e cinco anos despois da creación da Rede Natura 2000, a situación dos humidais de Galicia segue sendo
preocupante. O número de espazos declarados como humidais importancia internacional queda reducido a 5
espazos, aos que probablemente se una un sexto, o Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. A porcentaxe
resulta moi inferior en relación con outras Comunidades Autónomas, con outros territorios da Unión Europea.

A maiores os humidais galegos, independente da súa inclusión ou non nunha figura de espazo natural
protexido, seguen a rexistrar importantes afeccións (rozas, sangrados, plantacións de eucaliptos, expansión de
especies exóticas, contaminación difusa, uso de munición con chumbo, actividades de ocio e recreo insostibles,
etc), na maioría dos casos contrarios ás normas de xestión que rexen estes espazos.
O proxecto LIFE+ Tremedal (Inland wetlands of Northern Iberian Peninsula: management and restoration of
mires and wet environments, LIFE11 NAT/ES/000707) quere contribuír á protección dos humidais de Galicia,
dando a coñecer distintos aspectos sobre a súa biodiversidade, así como problemáticas sobre a súa
conservación, xestión e aproveitamento, contando para iso coa participación de distintos especialistas nos
campos da ecoloxía, a botánica e a zooloxía dos humidais. A análise aquí formulada deberá servir como
revulsivo á sociedade e especialmente aos xestores territoriais na necesidade de abandonar as vellas políticas
irracionais de explotación do territorio, promovendo un cambio de paradigma na súa xestión acorde cos
obxectivos establecidos no Convenio da Diversidade Biolóxica e nos Obxectivos do Desenvolvemento Sostible.

No país dos mil ríos e os mil humedais
Os Editores.

Socios:
Arabako Foru Aldundia
Gestión Ambiental de Navarra
Grupo Tragsa
Hazi
IBADER (Universidade de Santiago de Comopstela)
Parque Nacional Picos de Europa
Universidad de Oviedo
Colaboradores:
Deputación de Lugo
Eusko Jaurlaritza
Gipuzkoako Foru Aldundia
Gobierno del Principado de Asturias
Jardín Botánico Atlántico
Junta de Castilla y León
Nafarroa Gobernua
Ur Agentzia
Xunta de Galicia

Índice
Humidais de Galicia: Inventario e valoración ambiental no periodo 2001‐2016
Pablo Ramil‐Rego; Javier Ferreiro da Costa; Luis Gómez‐Orellana; Manuel A. Rodríguez Guitián

9

Diversidad edáfica en diferentes hábitats turbosos de la serra do Xistral
Rodrigo Rodríguez Granjel; Raquel Juan Ovejero; María Jesús Iglesias Briones

31

La situación de los anfibios amenazados de Galicia y su relación con el estado de conservación
de los humedales
Pedro Galán

49

Biodiversidad acuática continental de Galicia (NW España)
Fernado Cobo

67

Abundancia de aves invernantes en ríos de Galicia
Yaiza Iglesias; Natalia Rebolo‐Ifrán; María Vidal; Jesús Domínguez

81

Importancia dos bosques na conservación dos humidais
Adolfo Cordero Rivera

91

Actuacións de restauración ambiental desenvolvidas por SGHN no complexo húmido Limia‐
Antela (Ourense, NW España)
Serafín González; SGHN‐Sección Antela

101

Los bosques higrófilos en la fachada ibero atlántica: diversidad y conservación en la transición
hacia la aridez
Patricia María Rodríguez González

111

Perdas e alteración da biodiversidade nos humidais de Galicia

127

Pablo Ramil‐Rego; Javier Ferreiro da Costa; Manuel A. Rodríguez Guitián; Hugo López Castro;
Luis Gómez‐Orellana

Adolfo Cordero Rivera
Grupo ECOEVO, Escola de Enxeñería Forestal, Universidade de Vigo, Campus Universitario, 36005 Pontevedra.
e‐mail:adolfo.cordero@uvigo.es

Importancia dos bosques na
conservación dos humidais
Resumo O termo humidal fai referencia a calquera área terrestre que está
temporal ou permanentemente cuberta por auga, e inclúe algúns
ecosistemas costeiros, coma as marismas e os manglares. Moitos humidais
están en íntima relación con bosques, e algúns son parte substancial dos
sistemas forestais, coma os regatos. As árbores afectan ao funcionamento
dos humidais de forma directa pola toma de nutrientes da auga, e polas
adicións de follas e outros materiais, que son a base da ecoloxía trófica de
moitos sistemas lóticos. Ademais as árbores teñen un efecto indirecto no
funcionamento dos humidais pola interceptación da radiación solar, e polo
consumo de auga mediante a evapotranspiración. Bosques e humidais
forman un sistema integrado, e polo tanto non se poden xestionar coma
unidades independentes. Os regatos forestais son sistemas onde esta
integración se pon claramente de manifesto, ata o punto de que moitos dos
compoñentes da súa fauna son habitantes exclusivos dos bosques, coma
moitas familias de libeliñas, grupo empregado como exemplo neste
contexto. Para algúns organismos a presencia de árbores é indispensable.
Para outros, as árbores representan un problema de supervivencia. O
importante é entender que as árbores son moito mais ca madeira.

Abstract The term wetland refers to any land area that is temporarily or
permanently covered by water, and includes some coastal ecosystems, such
as salt marshes and mangroves. Many wetlands are closely related to
forests, and some are a substantial part of forest ecosystems, such as
streams. Trees affect the functioning of wetlands directly by taking
nutrients from the water, and by adding leaves and other materials, which
are the basis of the trophic ecology of many lotic systems. In addition, trees
have an indirect effect on the functioning of wetlands by the interception of
solar radiation, and by their water consumption by evapotranspiration.
Forests and wetlands form an integrated system, and therefore cannot be
managed as independent units. Forest streams are systems where this
integration is evident, to the point that many of the components of their
wildlife are unique to forests, like many families damselflies, a group used
as an example in this context. For some organisms, the presence of trees is
essential. For others, trees are a survival problem. The important thing is to
understand that trees are much more than wood.

Palabras clave Ecosistemas forestais, regatos, interaccións, Odonata

Key words Forest ecosystems, streams, interactions, Odonata

Dedicado a Norman W. Moore (1923‐2015), polas súas contribucións para a conservación da biodiversidade, no ano do seu pasamento. RIP.

Introdución
No ano 2002 foi publicado un libro cun título sorprendente:
“Oaks, dragonflies and people” (literalmente: Carballos,
libélulas e xente) (Moore, 2002). O seu autor, Norman W.
Moore, traballou durante décadas na conservación da
biodiversidade no Reino Unido, usando os odonatos como
exemplo, e foi un pioneiro en alertar dos problemas
causados polos biocidas organo‐clorados, coma o DDT. O
libro narra os esforzos de Moore por reinstalar un bosque
nunha zona do Reino Unido que perdeu os seus bosques hai
moitos centos de anos, e a creación dunha pequena lagoa

para as especies ligadas aos humidais. De feito, o subtítulo
do libro é explicativo: “Creando unha pequena reserva
natural e relacionando a súa historia con amplos problemas
de conservación”. A mensaxe principal é que a restauración
ecolóxica, ou sexa, a recuperación de ecosistemas perdidos,
coa ensamblaxe das súas especies para produciren un
sistema funcional e estruturalmente semellante ao natural,
require moito tempo, aínda que algúns sistemas pódense
recuperar rapidamente.
A experiencia indica que non se debe chegar ao extremo da
destrución dos ecosistemas, porque a súa recuperación é
difícil, custosa e lenta, e os esforzos actuais na conservación

Ramil‐Rego, P, Gómez‐Orellana, L., Ferreiro da Costa, J: (Eds.) (2017). Conservación y gestión de humedales de Galicia.
Horreum‐Ibader, Lugo.

van nesa liña: mitigar os efectos da actividade
transformadora do medio natural, compatibilizando o
desenvolvemento coa conservación, unha tarefa que
semella titánica, e, posiblemente, inalcanzable. Os medios
acuáticos continentais son precisamente un dos tipos de
ecosistemas mais ameazados, pola sobre‐explotación dos
acuíferos, a contaminación e a destrución dos bosques
asociados (Revenga et al., 2005). É importante subliñar que
estes ecosistemas sustentan o 6% da diversidade do
planeta, aínda que só ocupan o 0.8% da superficie
(Dudgeon et al., 2006), o que da unha idea da súa
relevancia.
Mais a conservación dos humidais non se pode facer de
forma illada, xa que actividades realizadas a decenas ou
incluso centenas de quilómetros poden ter un efecto
drástico, como ilustra a rotura da presa da mina de
Aznalcóllar, que afectou ao Parque Nacional de Doñana, a
pesares de que a mina está situada a mais de 60 km en liña
recta do Parque. Unha aproximación integradora da xestión
dos humidais debe polo tanto ter presente aos ecosistemas
que están en contacto con eles, e os bosques son
precisamente os mais importantes dende este punto de
vista. O obxectivo deste ensaio é facer unha revisión das
múltiples conexións bosques‐humidais, e resaltar aqueles
aspectos de maior transcendencia na xestión para a súa
conservación.

Tipos de humidais
O termo humidal fai referencia a calquera área terrestre que
está temporal ou permanentemente cuberta por auga. O
convenio de Ramsar, enfocado precisamente á
conservación dos humidais, no seu artigo 1 define os
humidais como as zonas de pantanais, xunqueiras, turbeiras
ou superficies cubertas de augas naturais ou artificiais,
permanentes ou temporais, con auga estancada corrente,
ben sexa doce, salobre o salgada, incluídas as extensións de
auga mariña con profundidade con marea baixa que non
exceda de 6 m. Este convenio utiliza as aves acuáticas como
obxectivo prioritario da xestión, e por iso é comprensible
que as zonas de marismas e fondos de ría se consideren na
definición. Habitualmente, no uso mais estendido do termo,
os humidais circunscríbense a augas doces e salobres. Sen
embargo, se usamos unha perspectiva global, debemos
considerar tamén humidais aos bosques costeiros
(manglares), ausentes nas nosas latitudes, mais moi
importantes en zonas tropicais (Figura 1D).
Podemos caracterizar os humidais en función de tres tipos
de variables básicas. Pola súa transcendencia no
funcionamento destes sistemas, o grado de permanencia
das augas é posiblemente o gradiente máis importante.
Algúns humidais son permanentes, como os lagos (Figura
1A; aínda que obviamente a superficie cuberta polas augas
oscile estacionalmente) e outros son temporais, durando
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dende uns días ata uns meses (Figura 1C), ou incluso
permanecendo secos moitos anos ata que se dan as
condicións apropiadas de precipitación. En segundo lugar, a
presenza ou non de correntes unidireccionais, divide aos
humidais en medios de tipo léntico, e medios de tipo lótico.
Os lagos, lagoas, charcas e marismas pertencen ao primeiro
tipo (Figura 1A‐D). Os ríos, regatos e torrentes, son
exemplos do segundo tipo (Figura 1D‐E). Finalmente, a
concentración de sales é o terceiro gradiente de variación
que permite unha clasificación dos humidais. Na fala
coloquial usamos o termo “augas doces” para referirmos a
tódalas augas epicontinentais, sen reparar a miúdo que
moitas destas augas son efectivamente salgadas, as veces
incluso mais salgadas que o propio océano (Margalef, 1983),
pero con proporcións de ións diferentes: no mar o cloruro
sódico é o sal mais importante, mais nas augas
epicontinentais éo habitualmente o carbonato cálcico.
Na Galicia, os tipos de humidais mais comúns son lóticos
con baixo contido de sal e permanentes, os típicos “mil ríos”
que cobren a nosa xeografía. Non temos ningún lago, que é
un ecosistema extremadamente raro na península Ibérica
(só existen os lagos de Sanabria (Figura 1A) e Banyoles), e
temos poucas lagoas, agás na costa, onde a forza do
Atlántico pecha a saída aos regatos, formando ecosistemas
de grande importancia paisaxística, mais tamén ecolóxica e
económica (Figura 1B). Certamente houbo moitas mais
lagoas nun pasado recente, como o testemuña a toponimia,
mais desapareceron de forma natural ou antrópica (caso da
Lagoa de Antela).
No último século a interrupción dos cursos dos ríos
mediante unha sucesión interminable de barreiras, deu
lugar á formación de moitos encoros (Figura 1G),
ecosistemas difíciles de clasificar ecoloxicamente, e que en
certa medida poden ser os nosos “lagos”. A maioría dos
encoros teñen aproveitamento hidroeléctrico, e polo tanto
“caprichoso”, facendo moi difícil para os organismos o
adaptarse aos seus ritmos. A beleza de moitos ríos
desapareceu (para sempre?) sucumbindo ao imperio do
enriquecemento duns poucos, que se reparten os
beneficios, mentres os custes da destrución dos ríos son
repartidos entre toda a sociedade. Para entender que é o
que perdemos compre ver as poucas ilustracións que nos
quedan dos ríos “naturais”, coma a fotografía do Sil no libro
de viaxes pola Galicia dos inicios do século XX, onde se nos
compara coa “Suiza da España” (Meakin, 1909).

O concepto de cascada trófica e a
integración bosque‐humidal
A idea de que os organismos están relacionados mediante
as interaccións ecolóxicas é moi antiga. O propio Darwin, no
libro sobre a orixe das especies fala das interaccións entre
abellóns, o trébol, os ratos de campo, e os gatos, indicando

que como os abellóns son o único polinizador efectivo do
trébol vermello, a abundancia de ratos de campo, que
atacan e destrúen os niños de abellón na procura do mel,
incide negativamente sobre a abundancia do trébol. Pola
súa banda, preto dos pobos, a abundancia de gatos, que
diminúen a densidade dos ratos, afecta positivamente aos
abellóns, e polo tanto tamén ao trébol (Darwin, 1859). Estes
efectos indirectos dun nivel trófico sobre outros, que se

transmiten nas cadeas tróficas, é o que se coñece
actualmente como cascada trófica (Pace et al., 1999). Aldo
Leopold, enxeñeiro forestal norteamericano, pon un vivo
exemplo de cascada trófica relatando os efectos
devastadores que a desaparición dos lobos ten sobre a
vexetación, debido ao aumento das poboacións de
ungulados, agora sen control:

A

B

C

D

E

F

Figura 1.‐ Os humidais son ambientes cubertos por auga polo menos durante parte do ano, e agrupan a ecosistemas moi diversos. A) Lago de Sanabria,
un dos dous lagos naturais da península Ibérica; B) Lagoa de Louro en Muros, exemplo típico de humidal costeiro, con clara influencia mariña; C) Unha
“vereda”, zona encharcada típica da sabana tropical de América, na Chapada dos Guimarães, Brasil; D) Detalle dun manglar da illa de Naingani, en Fiji,
humidal costeiro de auga mariña, un ecosistema moi relevante nos trópicos; E) Un río de grandes dimensións, o Napo, na Amazonía do Ecuador,
mostrando o bosque ripícola; F) O encoro de Albarellos en Avión, Ourense, exemplo de sistema antrópico. Fotografías do autor.
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“[…] I have lived to see state after state extirpate its wolves.
I have watched the face of many new wolfless mountains,
and seen the south‐facing slopes wrinkle with a maze of
new deer trails. I have seen every edible bush and seedling
browsed, first to anemic desuetude, and then to death. I
have seen every edible tree defoliated to the height of a
saddle horn.” Leopold (1949)
Tendo en conta esta idea, ¿é posible que os bosques e os
humidais estean relacionados intimamente, de tal xeito que
a modificación dos bosques afecte aos humidais? É obvio
que os bosques ripícolas (Figuras 1E e 2A), e aqueles
temporalmente inundados, coma os bosques de moitas
zonas da Amazonía (Figura 2B), forman parte da mesma
unidade que o humidal, mais non é tan obvio para bosques
que non están en contacto directo coas augas.
Neste contexto é útil introduciren o concepto integrativo en
ecoloxía (Ford & Ishii, 2001), que se basea na síntese de
moitos traballos científicos para o desenvolvemento dunha
hipótese sobre o funcionamento dunha parte do
ecosistema. Ford (2000) propón que os conceptos
científicos forman parte dunha xerarquía. Os conceptos
naturais, serían aqueles que describen elementos do
ecosistema, coma unha árbore, un penedo, unha especie de
insecto. A función de moitos destes elementos require
dunha descrición das súas propiedades, entrando entón no
eido dos conceptos funcionais, como a depredación dos
lobos sobre os cervos, ou a fotosíntese. Finalmente a
definición de conceptos de terceiro nivel, que inclúe tanto
conceptos naturais coma funcionais, e as relacións entre
eles, require o desenvolvemento de novos conceptos
integrativos, que son moito máis difíciles de caracterizar, e
que usualmente xurden da síntese de ideas a partires de
moitas investigacións. O propio concepto de ecosistema
(Tansley, 1935), con tódalas súas facetas (O’Neill, 2001), é

A

un claro exemplo de concepto integrativo. O bosque tamén
o é (Cordero Rivera, 2012).
No caso que nos ocupa, a miña proposta é que precisamos
pensar tamén no complexo bosque‐humidal coma un
concepto integrativo. Consideremos o caso dun sistema
bosque ripícola‐río (Figura 3). As árbores e outros
elementos do sistema son os conceptos naturais. As súas
follas son a fonte principal de funcionamento do río,
aportando os materiais e a enerxía que precisan os
organismos detritívoros, como as larvas de efemerópteros,
que son un exemplo de concepto funcional (detritivoría).
Estes macroinvertebrados son a base da alimentación dos
organismos depredadores, ilustrados aquí pola especie de
libeliña Mnesarete drepane, que vive nos regatos da
Amazonía do Parque Nacional Yasuní en Ecuador. A relación
entre estes elementos forma o sistema bosque‐humidal, un
concepto integrativo. Existen múltiples relacións funcionais
a diferentes escalas, algunhas delas representadas na figura
3, que ilustran a interdependencia dos elementos, unha das
características do concepto de ecosistema (Kimmins, 1997).
Así, as árbores afectan directamente aos detritívoros
mediante o aporte de follas, mais afectan tamén de forma
indirecta aos depredadores destes, porque son as árbores
as que controlan a cantidade e calidade dos nutrientes
presentes nas follas. Se cambia a composición do bosque,
cambia o tipo de follas, e isto pode dar lugar a cambios na
diversidade de todo o sistema (isto é, cascada trófica). Do
mesmo xeito os depredadores cambian a densidade dos
detritívoros, os cuais afectan ao proceso ecosistémico de
mineralización (concepto funcional), que pon dispoñibles os
nutrientes de novo para as árbores. De forma tamén
indirecta, os depredadores poden cambiar a densidade dos
polinizadores (ao depredaren sobre eles), o que se pode
trasladar como un efecto negativo sobre as plantas
dependentes de insectos para a polinización, algo que se
ten demostrado experimentalmente (Knight et al., 2005).

B

Figura 2.‐ Os bosques ripícolas e os inundables estacionalmente son casos claros de complexo bosque‐humidal, onde a separación do ecosistema forestal
do humidal non é posible. A) Bosque ripícola do río Lérez en Pontebora, Pontevedra; B) Bosque inundable da Amazonía de Perú, en San Martín de
Tipishca. Fotografías do autor.
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Figura 3.‐ O complexo bosque‐humidal coma un concepto integrativo. A figura mostra algunhas das múltiples vías de conexión entre os elementos do
sistema (conceptos naturais) mediante relacións funcionais (conceptos funcionais), así como mecanismos de interacción e control. Fotografías do autor.

A figura 4 resume o ciclo de elementos nun ecosistema
forestal, que é a base das interaccións que determinan a
integración bosque‐humidal. Os nutrientes entran no
sistema ou ben pola deposición de polvo atmosférico (nas
áreas industrializadas pode producirse unha importante
adición de Nitróxeno pola contaminación do ar), ou pola
fixación do nitróxeno atmosférico polas leguminosas e
outras árbores (incluíndo os ameneiros, Alnus glutinosa).
Temos tamén un aporte subterráneo que depende da
descomposición e mineralización dos restos orgánicos no
solo, e da descomposición das rochas (desgaste dos
minerais), que pasan nutrientes á solución de auga do solo
(Figura 4). As perdas de nutrientes do sistema se efectúan
por perda de gases (desnitrificación) e por arrastre coas
augas cara horizontes profundos do solo ou fora do sistema
(lixiviación).
Se pensamos na interacción bosques‐humidais, dous dos
factores ilustrados na figura 5 son os mais relevantes. As
árbores afectan directamente ao funcionamento dos
humidais polo aporte de follas, e por actuaren como filtro
das augas subterráneas, pola toma e asimilación de
nutrientes (Lowrance, 1998). Mais teñen outro efecto
importante indirecto: a sombra (Figura 6). A presenza de
árbores modifica completamente o balance enerxético dos
humidais: cambian a temperatura da auga, a luminosidade,
e con elas as especies de plantas e animais que poden vivir
no humidal. Este efecto tense detectado por exemplo nos
lagos de Escandinavia. Un estudio de 34 lagos demostrou

que aqueles que están en zonas onde as árbores son taladas
perden parte das súas especies de odonatos (libélulas), cun
retardo duns cinco anos (Sahlén, 1999). As especies que
desaparecen non son unha mostra aleatoria, se non que
afecta ás especies con ciclo partivoltino (aquelas que
precisan de mais de un ano para o seu desenvolvemento).
Isto suxire que o efecto principal é debido á temperatura.

Regatos e bosques
Os odonatos son animais cun ciclo de vida complexo, que
inclúe o desenvolvemento larvario nos humidais, e unha
vida adulta no medio aéreo. Son polo tanto insectos de
grande interese como indicadores da calidade ambiental
dos dous ecosistemas, o acuático e o terrestre (Smith,
Samways, & Taylor, 2007). Por esta razón serán o noso taxon
modelo nesta discusión. Pois ben, a diferencia principal na
composición das comunidades de odonatos de regatos
tropicais ten que ver cos bosques. Algunhas familias son
exclusivamente habitantes dos bosques, sendo incapaces
de manterse en áreas agrícolas ou que perderon os seus
bosques. Nas selvas amazónicas moitos Mega‐
podagrionidae, Heteragrionidae, e todos os Perilestidae,
Polythoridae e Pseudostigmatidae, son especies
estritamente forestais, e algúns só de bosques primarios
(Fincke, 2007). Algúns exemplos destas especies se
presentan na Figura 7.
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Figura 4.‐ Esquema da ciclaxe de elementos nun ecosistema forestal, mostrando os mecanismos de entrada, saída e reutilización de nutrientes. Fonte:
baseado en Barnes et al. (1998).

Figura 5.‐ O complexo bosque
ripícola‐humidal nun río de
Xamaica, en Reach Falls.
Dous dos mecanismos mais
importantes de interacción
teñen que ver coa ciclaxe de
elementos, mediante a toma
de nutrientes da auga e a
adición de nutrientes coas
follas. Ademais, o bosque
modifica substancialmente o
funcionamento do humidal
polos efectos de sombreado.
Fotografía do autor
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A

B

Figura 6.‐ As árbores afectan ao balance enerxético dos humidais de forma directa debido á sombra. A) Lagoa do Pico da Lagoa en São Miguel, Azores,
despois da tala da plantación de Cryptomeria japonica que a rodea. Cando as árbores crecen o humidal tórnase escuro; B) Lagoa na reserva do río Tiputini,
Amazonía de Ecuador, con bosque ben desenvolvido. Fotografías do autor.

As árbores modifican tamén o ciclo hidrolóxico, cambiando
a cantidade de auga que transcorre en superficie, mediante
o procesos de absorción e intercepción da auga, e a súa
posterior evapotranspiración. De feito, un estudio que
revisou máis de 600 observacións de campo, atopou perdas
substanciais de fluxo nos regatos, e un incremento na
salinización e acidificación do solo ao comparar áreas sen
árbores e áreas plantadas con árbores de crecemento
rápido (fundamentalmente piñeiros e eucaliptos) (Jackson
et al., 2005). Ese estudio demostrou unha perda media de
227 mm por ano (52%), e detectou a seca do 13% dos
regatos polo menos durante un ano. Este é un exemplo moi
elocuente do que as árbores poden facer coa auga
superficial, e ilustra que as estratexias de mitigación do
cambio climático mediante as plantacións industriais,
esquecen que en moitas zonas é mais importante a auga
que o secuestro de carbono, polo menos para o benestar
das comunidades locais. Por exemplo, estudios
experimentais, medindo a evapotranspiración e o uso da
auga do solo en plantacións de Pinus ponderosa
comparadas con bosques nativos da Patagonia de
Arxentina, mostran que as plantacións consumen moita
mais auga que os bosques nativos (Licata et al., 2008). Unha
discusión detallada deste problema pódese atopar en
Cordero Rivera (2012).
Existen varios estudios que demostran o efecto das
plantacións industriais nas comunidades de odonatos de
regatos forestais. En Sudáfrica a diversidade de odonatos
diminúe dramaticamente nos regatos completamente
sombreados, tanto por bosques ripícolas nativos como
plantacións (Kinvig & Samways, 2000). O lugar con menos
diversidade só tiña dúas especies, ambas claramente
heliofóbicas. A recomendación dos autores é non permitir
plantacións a menos de 30 m dos regatos. Precisamente no
Brasil (Lei 12.651 de 25 de maio de 2012) a lexislación

prohibía a plantación industrial a menos de 30 m dos
regatos, mais ese valor mudou para 20 m como
consecuencia da presión do lobby agropecuario. Outro
estudio fixo unha comparación de regatos con vexetación
natural, con especies exóticas invasoras e zonas onde se
eliminaron as especies exóticas invasoras. Atoparon que a
eliminación das especies exóticas provoca un aumento moi
notable da diversidade de odonatos (Magoba & Samways,
2010). Resultados similares atopamos nun estudio feito na
bacía do río Lérez en Pontevedra, onde se examinou a
relación entre a proporción de bosque nativo e a
diversidade de macroinvertebrados en 16 regatos. Nese
caso, as bacías con proporción de bosque superior ao 25%
da superficie total da bacía (o que implica poucos
eucaliptos) da lugar a un incremento notable da diversidade
(Cordero‐Rivera, Martínez Álvarez & álvarez, 2017).

Conclusión: a importancia das zonas
ripícolas
Na xestión dun territorio, as bacías hidrográficas son unha
unidade natural. Se os ecosistemas dunha bacía están a
funcionar de forma correcta, iso se detecta na composición
química do río (Margalef, 1983). Do mesmo xeito, as
alteracións producen aumentos de erosión e cambios nas
condicións de base das augas (Figura 8).
Dende hai moito tempo sábese que os bosques ripícolas
actúan como filtros, mediante os seus mecanismos
fisiolóxicos de absorción e utilización da auga do solo. Son
filtros moi eficientes para eliminar aportes excesivos de
nitróxeno que se utilizan para aboar os campos agrícolas,
evitando así o empeoramento das augas dos ríos
(Lowrance, 1998). O mantemento destes bosques é polo
tanto de importancia prioritaria na conservación.
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Figura 7.‐ Exemplos de familias de odonatos completamente dependentes
dos bosques, e que non se poden atopar fóra deles. A) Heteragrion
albifrons, de Rara Avis (Costa Rica) (Familia Heteragrionidae); B)
Chalcopteryx cf rutilans, da Chapada dos Guimarães, Brasil (Familia
Polythoridae); C) Microstigma rotundatum unha das libeliñas de maior
tamaño do mundo, de Tiputini, Ecuador (Familia Pseudostigmatidae).
Fotografías do autor.

Estes efectos tamén se poden trasladar ao problema de
eutrofización, que ocorre nas augas lénticas. Os aportes de
materia orgánica, notablemente de fosfatos, eliminan as
limitacións naturais para o crecemento das algas
planctónicas, e dan lugar a lagos e lagoas eutrofizadas, cun
crecemento desmesurado das algas e o empobrecemento
do resto do ecosistema (Schindler, 1974).
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Figura 8.‐ Tala dunha plantación de piñeiros mostrando unha bacía
destruída e a erosión provocada. Avión, Ourense. Fotografía do autor.

A discusión anterior resume algúns dos múltiples
mecanismos de interacción entre os humidais e os bosques,
resaltando os efectos do consumo de auga polas árbores, o
efecto de sombreamento e os aportes de materia orgánica,
base do funcionamento do ecosistema fluvial. Para algúns
organismos a presencia de árbores é indispensable. Para
outros, as árbores representan un problema de
supervivencia. A cuestión crucial é, como se pode intuír, se
as árbores constitúen bosques ou son plantacións
industriais que poden incluso chegar a secar os regatos e
pequenos humidais (Cordero Rivera, 2011, 2012). E dicir, as
árbores son moito mais ca madeira (Figura 9).

Figura 9.‐ Esqueletes de árbores (incluíndo castiñeiros centenarios) mortas
pola construción dun encoro (Albarellos, Avión). Fotografía do autor.
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