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PRESENTACIÓN

UN COMPROMISO DE FUTURO

A expresión “natureza ameazada” é unha chamada de aten-
ción sobre a necesidade dunha maior sensibilidade individual e
social en relación co noso medio, co territorio que herdamos, com-
partimos, usufrutuamos e legamos aos que nos suceden. Unha
alerta xeral sobre a preservación da saúde e, xa que logo, sobre o
futuro desta nosa “casa común”.

Dende hai varias décadas os científicos veñen achegando
datos acerca dos impactos negativos que sobre o medio natural
proxectan o crecemento urbano, o desenvolvemento industrial e
a explotación dos recursos naturais. Procesos as máis das veces
desordenados e descontrolados, que deixan ver xa os seus efec-
tos perniciosos para a natureza e a vida en diferentes lugares do
planeta.

Coñecemos eses efectos negativos da man da divulgación
científica e dos chamamentos do movemento ecoloxista; tamén
pola contribución dos medios de comunicación e, dende logo,
polo que vemos no noso contorno cada día. 

Galicia non é unha excepción e abonda con facer memoria
de desgraciados sucesos recentes na terra e, nomeadamente, no
mar para caermos na conta de que todas as medidas preventivas
son poucas e, aínda, dos altísimos custos sociais e económicos das
agresións e da deterioración do noso medio.



Nas últimas décadas do século XX puidemos constatar feliz-
mente un progresivo aumento da conciencia ecoloxista, da preo-
cupación pola saúde da natureza, polo compromiso ecolóxico, que
insiste na necesidade de manter os equilibrios precisos como con-
dición para preservar a imprescindible biodiversidade.

Hoxe contamos con medios económicos e tecnolóxicos
para afrontar estes desafíos, pero non sempre eses recursos se
empregan nesa dirección, senón que ceden ás presións de conxun-
turais intereses económicos e políticos afastados da mellor saúde
da natureza e dos obxectivos dun desenvolvemento controlado,
sostible e posible.

Por todo iso resultan necesarias chamadas de atención
como esta publicación que agora presenta o Consello da Cultura
Galega a través da súa Sección de Patrimonio Natural, coordinada
polo profesor Ernesto Viéitez Cortizo.

A natureza ameazada 2004 vén a ser unha chamada dunha
ducia de científicos sobre a necesidade de xestionar razoablemen-
te os recursos naturais, sempre escasos, conservando en boas con-
dicións un hábitat que nos pertence a todos. Unha chamada dende
Galicia, que desexamos ver proxectada en forma de compromiso
social e político, científico e humanístico. Unha chamada feita
dende o Consello da Cultura Galega, ao que non é alleo nada que
teña que ver coas diferentes expresións culturais ou coas inte-
raccións entre a actividade humana e a natureza. Trátase dunha
aposta pola defensa e a protección da natureza, certamente amea-
zada; polo tanto, dun estratéxico compromiso de futuro.

Alfonso Zulueta de Haz

Presidente do Consello da Cultura Galega



PRÓLOGO

Como editores, comprácenos presentar esta segunda edi-
ción de A natureza ameazada: xea, flora e fauna de Galicia en perigo
publicada en 1989. Esta obra representa en realidade unha nova
versión, remodelada en profundidade, na que se actualizaron os
contidos, se ampliou con novos capítulos á vez que o tratamento
informativo referente aos taxons se estruturou máis acorde coas
obras dedicadas á conservación e actualizáronse as categorías de
protección ou conservación adaptándoas ás vixentes da “Unión
Internacional para a Conservación da Natureza” (UICN). Así, pasa-
ron case 15 anos, durante os cales o coñecemento do medio natu-
ral, realizado por investigadores galegos dende distintas aproxima-
cións, foi cuantioso. Polas devanditas razóns modificouse o título,
dándolle un sentido temporal, como A natureza ameazada 2004.
Tamén parte da iconografía referida aos taxons se actualizou na
maioría das especies consideradas.

Por outra parte, hai que considerar que a Península Ibérica
constitúe unha unidade xeográfica cun patrimonio natural rico e
diversificado, onde Galicia por diversas circunstancias históricas
constituíu un dos territorios mellor conservados en termos com-
parativos. Non obstante, a natureza galega está a sufrir nos últimos
anos de “desenvolvemento socioeconómico” importantes cambios
desfavorables derivados do desenvolvemento urbano e industrial,
a dispersión da poboación rural, a construción de grandes infraes-
truturas viarias, a modernización do sector agroforestal, entre



outras, que afectaron á singularidade da súa diversidade. Durante
este período asistimos ao declive previo á extinción ou á desapari-
ción dalgunhas das máis emblemáticas das nosas aves reproduto-
ras, por citar algúns exemplos entre as máis conspicuas, como
acontece coa pita do monte, Tetrao urogallus, co voitre branco,
Neophron percnopterus, e co lagarteiro buxarelo, Falco naumanni,
entre outras (Atlas de las aves reproductoras de España, 2001). Máis
recentemente a comunidade científica manifestou unha fonda pre-
ocupación pola viabilidade futura da xa escasa poboación ibérica
do arao como consecuencia do desastre do Prestige.

A Sección de Patrimonio Natural do Consello da Cultura
Galega, sensible a esta realidade do detrimento e perda do patri-
monio natural e na convicción de que a conservación da biodiver-
sidade constitúe unha prioridade a nivel mundial ao representar un
compoñente fundamental do desenvolvemento sostible, impulsou
e materializou esta nova edición. Esta obra é importante, non só
por ser o produto dun grande esforzo colectivo de especialistas, na
súa maior parte vinculados ás universidades galegas, que fixeron
posible a súa realidade; senón porque tratou de proporcionar, con
información actualizada, o mellor diagnóstico posible do estado de
conservación do patrimonio natural de Galicia.

Pero esta obra aspira ir máis alá de ser un mero diagnósti-
co da xea e dos taxons da flora e fauna silvestre, xa que pretende
ademais constituír un marco de referencia que axude ao xestor a
establecer as prioridades da conservación. Debe, pois, entenderse
como un reflexo da nosa decisión de avanzar na consolidación
dunha política conservacionista apoiada en coñecementos científi-
cos rigorosos.

Os editores, membros da Sección de Patrimonio Natural do
Consello da Cultura Galega, manifestamos o noso agradecemento
a todos os colaboradores e esperamos que esta, a obra de todos,
sexa unha ferramenta útil para a conservación da natureza galega.

Ernesto Viéitez Cortizo

José Miguel Rey Salgado



PUNTOS DE INTERESE XEOLÓXICO

Juan Ramón Vidal Romaní
Fernando López González

INTRODUCIÓN

A relación que se fixo de puntos de interese xeolóxico e
xeomorfolóxico de Galicia é unha escolma, ao non poder abran-
guer, por razóns lóxicas, a súa totalidade porque, por unha banda,
son miles os que existen e, por outra, só entra dentro dos obxec-
tivos deste inventario unha selección mínima daqueles máis
importantes ou máis en perigo de todos os coñecidos por quen
isto subscribe.

O desenvolvemento cultural de Galicia deberá permitirnos
no futuro o incremento de accións de protección do noso medio
natural, e sería entón, nese momento, cando virían non só xustifi-
cadas, que xa o están dabondo agora, senón apoiadas polo pobo,
quen viría a reforzar coa súa conduta todas as accións que se fixe-
ran para protexer o noso patrimonio científico contido nese medio
natural.

É pois esta a razón do criterio de puntos escolmados, e nin-
gunha máis.

Polo que se refire aos puntos seleccionados, aínda que
algúns veñen a coincidir con localizacións xeográficas concretas,
como é o caso dalgunha lagoa, p. e., outros, pola propia natureza
do trazo que protexer (p. e. fósiles), non teñen unha única locali-
zación, podendo ser atopados en moitos puntos de Galicia. Nos
casos como este último darase xunto ao trazo que protexer as loca-
lidades de maior importancia onde poida ser atopado.

En canto aos temas seleccionados, foi descrito un amplo
abano que abranguese todos aqueles suxeitos de interese dende o
punto de vista da súa conservación ou protección.

Neles a situación de perigo, como o grao de protección, son
variables. Nalgún caso (fósiles) a mellor protección que cómpre é
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a de non precisar a localización exacta do xacemento en cuestión,
xa que se demostrou amplamente en casos semellantes que, sendo
lugares illados, de non doada vixilancia, pechados con valados,
casopas, etc., corren un maior perigo que sen protección nin-
gunha, contando só coa ignorancia da súa localización.

Noutros casos (grandes formas, paisaxes, etc.), pola contra,
a mellor protección é a súa perfecta definición e localización.

Tendo, pois, en conta todo o precedente imos ir definindo
para cada un dos puntos nomeados os lugares ou obxectos que
protexer e o xeito e as medidas aconselladas que en cada caso se
deberían tomar.
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PRAIAS DE CANTOS

Depósitos mariños actuais formados por acumulacións de can-
tos ou bloques redondeados. Son característicos de praias de
alta enerxía.

■ NOME COMÚN

Coído.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Alta.

■ DISTRIBUCIÓN

Ao longo de toda a costa galega.

■ HÁBITAT

Zonas de enerxía mariña elevada.

■ REPRESENTACIÓN

Limitada.

■ AMEAZAS

Destrución dos xacementos por actividades extractivas (explo-
tacións de áridos) e construcións de obras litorais (camiños,
portos, vivendas, etc.).

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Sinalización e protección dos accesos para evitar o seu espolio.



14 J.R. Vidal Romaní / F. López González



Puntos de interese xeolóxico 15

BIBLIOGRAFÍA

ARPS, C.E.S; KLUYVER, H.M. (1960). “Sedimentology of the
Northwestern shores of the ria de Arosa (N.W. Spain)”. Leidse
Geologische Mededelingen. 37: 135-145.

ASENSIO AMOR, I. (1955). “Investigación por rayos X de algunos
fosfatos de origen secundario hallados en Puerto del Son
(Coruña)”. Est. Geol. 25: 43-51.

ASENSIO AMOR, I. (1959a). “Materiales sedimentarios sobre la
rasa cantábrica. Tramo comprendido entre las Rías del Eo y Foz”.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.). 57: 75-100.

ASENSIO AMOR, I. (1959b). “Observaciones geológicas sobre la
naturaleza de cantos rodados en la Ría de Ribadeo”. Est. Geol. 15:
25-30.

ASENSIO AMOR, I. (1960a). “Datos granulométricos de las arenas
de la Ría del Eo”. Est. Geol. 16: 93-97.

ASENSIO AMOR, I. (1960b). “Facies morfoscópicas de las arenas
actuales de la Ría del Eo”. Est. Geol. 16: 187-189.

ASENSIO AMOR, I. (1960c). “Primeros resultados de la aplicación
del método ‘riviere’ al estudio de la evolución de sedimentos are-
nosos actuales de la Ría del Eo”. Est. Geol. 16: 191-194.

ASENSIO AMOR, I. (1967). “Nivel cuaternario a 80 m en la mar-
gen occidental de la Ría de Eo (Zona Galaico-Asturiana)”. Bol. R.
Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.). 65: 299-315.

ASENSIO AMOR, I. (1969). “Erosión marina y formación de can-
tos rodados en la Ría del Eo (Zona Galaico-Asturiana)”. Est.
Geográficos. 75: 251-262.

ASENSIO AMOR, I. (1970a). “Remaniements de formations qua-
ternaires fluviatiles par action marine dans la region littorale
Galicio-Asturienne (NW de l’Espagne)”. Quaternaria. 12: 219-221.



16 J.R. Vidal Romaní / F. López González

ASENSIO AMOR, I. (1970b). “Rasgos geomorfológicos de la zona
litoral galaico-asturica en relación con las oscilaciones glacio-eus-
táticas”. Est. Geol. 26: 29-91.

ASENSIO AMOR, I. (1971a). “El fenómeno geomorfológico de
‘sustitución’ de carga en cuencas fluviales (Cuenca del Masma,
Lugo)”. Primer Centenario Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. 43-46.

ASENSIO AMOR, I. (1971b). “Fenómenos periglaciares en la zona
litoral Galaico-Asturiana”. Est. Geográficos. 32 (112): 113-119.

ASENSIO AMOR, I. (1974a). “Contribución al estudio de acciones
periglaciares en el límite galaico-astur”. Bol. Inst. Estud. Asturianos.
83: 805-809.

ASENSIO AMOR, I. (1974b). “Evolución morfológica de ‘tesos’ o
bancos de arenas en la Ría del Eo (Zona Galaico-Asturiana)”. Est.
Geol. 30: 599-602.

ASENSIO AMOR, I. (1975). “Morfología del frente costero en el
límite galaico-astur”. Bol. Inst. Estud. Asturianos. 84-85: 347-357.

ASENSIO AMOR, I. (1979). Ríos, estuarios y bahías del litoral cantá-
brico en relación con los mecanismos de relleno. Primer Curso de
Geomorfología Litoral Aplicada. Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Valencia.

ASENSIO AMOR, I. (1983). “Fenómenos litorales en la costa
oriental lucense: su incidencia en la defensa de costas”. Cuad. Lab.
Xeol. Laxe. 6: 203-218.

ASENSIO AMOR, I. (1984). “Los dominios marinos y fluviales en
las rías gallegas”. Cuad. Área de Ciencias Mariñas. 1: 27-32.

ASENSIO AMOR, I. (1985a). “Conexión entre terrazas prelitorales
y litorales en las proximidades del límite galaico-astur”. Cuad. Lab.
Xeol. Laxe. 9: 321-328.

ASENSIO AMOR, I. (1985b). “Formas de alteración en materiales
antiguos”. Cuad. Lab. Xeol. Laxe. 9: 495-504.



Puntos de interese xeolóxico 17

ASENSIO AMOR, I.; CARABALLO MUZIOTTI, L.F. (1968a).
“Condiciones de sedimentación en la Ría de Cedeira”. Bol. R. Soc.
Esp. Hist. Nat. (Geol.). 66: 5-19.

ASENSIO AMOR, I.; CARABALLO MUZIOTTI, L.F. (1968b).
“Contribución al estudio de sedimentos detríticos en la ensenada
de Cariño y Ría de Ortigueira”. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.).
66: 91-104

ASENSIO AMOR, I.; CATOIRA GÓMEZ, J.L. (1985).
“Contribución al estudio de sedimentos de la ría de Ribadeo”.
Cuad. Lab. Xeol. Laxe. 9: 307-319.

ASENSIO AMOR, I.; CATOIRA GÓMEZ, J.L. (1986). “Condiciones
hidrodinámicas y de sedimentación en el estuario del Eo (Límite
galaico-astur)”. Cuad. Lab. Xeol. Laxe. 10: 11-27.

ASENSIO AMOR, I.; GÓMEZ MIRANDA, M.J. (1980).
“Acumulaciones detríticas periglaciares del occidente asturiano”.
Col. Ib. Geografia. Comunicações. Lisboa. 1: 229-239.

ASENSIO AMOR, I.; GÓMEZ MIRANDA, M.J. (1984).
“Oceanografía física: Factores que condicionan la dinámica litoral
en la Ría del Eo”. Cuad. Área de Ciencias Mariñas. 1: 79-90.

ASENSIO AMOR, I.; GONZÁLEZ MARTÍN, J.A. (1987). “Síntesis
de procesos geomorfológicos en el límite galaico-astur”. Cuad. Lab.
Xeol. Laxe. 11: 103-111.

ASENSIO AMOR, I.; GRAJAL BLANCO, M. (1981). “Rasgos mor-
fológicos y sedimentológicos de la Ría de Betanzos (A Coruña,
Galicia, España)”. Cuad. Lab. Xeol. Laxe. 2 (1): 197-208.

ASENSIO AMOR, I.; GRAJAL BLANCO, M. (1982). “Morfología
litoral y sedimentación actual de la Ría de Ares”. Cuad. Lab. Xeol.
Laxe. 3: 247-264.

ASENSIO AMOR, I.; GRAJAL BLANCO, M. (1983). “La dinámica
fluviomarina en los estuarios del Mandeo y Eume”. Cuad. Lab. Xeol.
Laxe. 6: 219-236.



18 J.R. Vidal Romaní / F. López González

ASENSIO AMOR, I.; MARTÍ YENDERROZOS, J.M. (1982).
“Morfología litoral y acumulaciones detríticas costeras del occiden-
te asturiano (Ensenada Navia-Cabo Busto)”. Bol. Cien. Nat. I.D.E.A.
30: 173-191.

ASENSIO AMOR, I.; NONN, H. (1964). “Materiales sedimentarios
de terrazas fluviales”. Est. Geográficos. 96: 319-366.

ASENSIO AMOR, I.; SUÁREZ ACEVEDO, J. (1962). “Caracteres
climáticos y fenómenos físicos que condicionan el tiempo en la
zona litoral del Eo”. Est. Geográficos. 89: 535-552.

ASENSIO AMOR, I.; TEVES RIVAS, N. (1965a). “El proceso de
relleno con materiales arenoso y fangoso-arenosos en la Ría de
Foz”. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.). 63: 17-34.

ASENSIO AMOR, I.; TEVES RIVAS, N. (1965b). “Erosión marina
y formación de canturrales en la Ría de Vivero”. Bol. R. Soc. Esp.
Hist. Nat. (Geol.). 63: 49-62.

TEVES RIVAS, N. (1964a). “Estudio fisiográfico-sedimentológico
de las Rías Altas gallegas. l.- Ría del Barquero. Proceso erosivo
marino y formación de canturrales en la Ría de Foz”. Bol. R. Soc.
Esp. Hist. Nat. (Geol.). 62: 347-359.

TEVES RIVAS, N. (1964b). “Estudio fisiográfico-sedimentológico
de las Rías Altas de la Prov. de Lugo: Rías del Barquero, Vivero,
Fazouro, Foz y Eo”. Revista de la Univ. de Madrid. Facultad de
Ciencias. 62: 163-185.

VIDAL BOIX, C. (1933). “La península del Grove”. Bol. Soc. Esp.
Hist. Nat. (Geol.). 32: 45-51. Madrid.

VILAS MARTÍN, F. (1981). “Evolución sedimentaria de la llanura
intermareal de A Ramallosa (Pontevedra)”. Cuad. Lab. Xeol. Laxe. 2
(1): 209-217.

VILAS MARTÍN, F. (1982a). “Desplazamiento lateral de los canales
de drenaje de las llanuras de marea: consideraciones sedimentoló-
gicas”. Cuad. Lab. Xeol. Laxe. 3: 315-322.



Puntos de interese xeolóxico 19

VILAS MARTÍN, F. (1982b). “Las zonas intermareales: algunos
mecanismos sobre la formación de estructuras sedimentarias inter-
mareales”. Cuad. Lab. Xeol. Laxe. 3: 305-314.

VILAS MARTÍN, F. (1983). “Medios sedimentarios de transición en
la Ría de Vigo: Secuencias progradantes”. Thalassas. 1: 49-55.

VILAS MARTÍN, F. (1986a). “Ejemplo de aplicación de un modelo
sedimentológico en la evolución de un medio costero”. Cuad. Lab.
Xeol. Laxe. 10: 51-63.

VILAS MARTÍN, F. (1986b). “Activity of amphipods in beach sedi-
ments and nearshore environments, Playa Ladeira, NW Spain”.
Journal of Coastal Research. 2 (3): 285-295.

VILAS MARTÍN, F.; NOMBELA, M.A. (1985). “Las zonas estuarinas
de las costas de Galicia y sus medios asociados. NW de la
Península Ibérica”. Thalassas. 3 (1): 7-15.

VILAS MARTÍN, F.; NOMBELA, M.A. (1986). “The evolution of
Corrubedo beach-lagoon complex and evidence of human occupa-
tion (1045-695 BP), Galicia, NW Spain”. Thalassas. 6 (1): 29-35.

VILAS MARTÍN, F.; SOPEÑA, A.; REY, L.; RAMOS, A.; NOMBELA
M.A.; ARCHE, A. (1988). “The Corrubedo tidal inlet, Galicia, NW
Spain: Sedimentary processes and facies”. In P.L. de Boer et al.
(eds.), Tide-influenced sedimentary environments and facies. Reidel
Publishing. 183-200.



20 J.R. Vidal Romaní / F. López González

PRAIAS DE AREA

Sedimentos mariños actuais en zonas de baixa enerxía ou ener-
xía media.

■ NOME COMÚN

Praia.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Alta.

■ DISTRIBUCIÓN

Ao longo de toda a costa galega.

■ HÁBITAT

Liña de costa.

■ REPRESENTACIÓN

Limitada e dificilmente recuperable.

■ AMEAZAS

Destrución dos xacementos por actividades extractivas (explo-
tacións de áridos para a construción). Construcións antrópicas
no bordo da costa. Alteracións nas correntes litorais de deriva
ou desvío das ondas.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Nulas.
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ACANTILADOS ROCHOSOS

Acantilados mariños.

■ NOME COMÚN

Cantís.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Baixa.

■ DISTRIBUCIÓN

Ao longo de toda a liña de costa galega, con predominio na
parte norte e na Costa da Morte.

■ HÁBITAT

Beiramar en zonas de elevacións recentes, rochas duras...

■ REPRESENTACIÓN

Ampla.

■ AMEAZAS

Ataque pola acción erosiva do mar e construcións que limitan a
súa observación ou acceso.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Protexer as vistas evitando construír grandes edificios, paredes
de peche de leiras...
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RASAS DE ABRASIÓN

Rasas mariñas ou formas creadas pola erosión mariña que ás
veces levan asociados depósitos de praia ou acantilado.

■ NOME COMÚN

Bordos mariños.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Alta.

■ DISTRIBUCIÓN

En toda a costa de Galicia, con predominio na marxe norte pero
con bos exemplos nas zonas de ría.

■ HÁBITAT

Na liña de costa actual.

■ REPRESENTACIÓN

Limitada.

■ AMEAZAS

Perigo de se veren falseados por construcións elevadas ou cons-
trución de paredes de límite de predios.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Evitar a construción de edificios con grandes alturas. Evitar as
grandes escavacións e terrapléns.
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PAISAXES GRANÍTICAS

Paisaxes graníticas.

■ NOME COMÚN

Penedías, rochedos, etc.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Alta.

■ DISTRIBUCIÓN

No interior da provincia de Ourense e en grandes zonas das
provincias da Coruña e Pontevedra. Menos abundantes na pro-
vincia de Lugo.

■ HÁBITAT

Moi variado.

■ REPRESENTACIÓN

Abundante.

■ AMEAZAS

Destrución dos xacementos por actividades extractivas (explo-
tacións de áridos), canteiras de rochas ornamentais, etc.
Construcións elevadas e plantacións de árbores de medra rápi-
da e con grandes alturas.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Limitar as construcións elevadas ou as plantacións de árbores que
medren en altura (eucaliptos). Rexenerar as zonas explotadas evi-
tando os vertedoiros e reducindo as zonas de explotación.
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PAISAXES GLACIARES

Paisaxes glaciares.

■ NOME COMÚN

Paisaxes glaciares.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Baixa.

■ DISTRIBUCIÓN

Serras do Courel, Queixa, Invernadeiro, Ancares, Xurés, Pena
Trevinca.

■ HÁBITAT

Zonas montañosas por riba dos 700 m.

■ REPRESENTACIÓN

Reducida.

■ AMEAZAS

Explotacións de áridos, escavacións para as repoboacións fores-
tais, construción de pistas forestais, asolagamento para facer
encoros, etc. 

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Adaptar as modificacións antrópicas ás zonas de menor intere-
se científico-didáctico.
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PAISAXES FLUVIAIS

Veigas.

■ NOME COMÚN

Veigas e vales fluviais.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Media-alta.

■ DISTRIBUCIÓN

Ao longo dos principais cursos fluviais.

■ HÁBITAT

Zonas interiores de Galicia.

■ REPRESENTACIÓN

Reducida.

■ AMEAZAS

Construcións diversas e escavacións. Plantacións de árbores de
moita medra en vertical.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Axeitar as modificacións antrópicas para non se perder a mor-
foloxía do conxunto.
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DUNAS COSTEIRAS

Acumulacións de area ligadas a liñas de costa e producidas ben
agora ben en momentos pasados a consecuencia das oscilacións
do nivel do mar.

■ NOME COMÚN

Dunas.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Alta.

■ DISTRIBUCIÓN

Ao longo de toda a costa oeste coincidindo coas áreas de máis
vento (Costa da Morte) ou zonas topográficas de aceleración do
vento (portelas).

■ HÁBITAT

Monte Branco, Praia do Trece, Praia de Laxe, Praia de Soesto,
Costa da Vela, Illas Cíes, Monte Louro, Corrubedo, Xuño,
Doniños, etc.

■ REPRESENTACIÓN

Reducida.

■ AMEAZAS

Extraccións de area para a construción. Destrución das estrutu-
ras por motocrós e pegadas dos excursionistas.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Limitación do acceso a esas zonas.
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COVAS EN PEDRA CALCARIA

COVA CALCARIA

Modelado cárstico, espeleotemas e depósitos dende o último
período glaciar. Xacementos de fósiles cuaternarios.

■ NOME COMÚN

Cova, pala, espenuca.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Alta.

■ DISTRIBUCIÓN

Nos xacementos das zonas cársticas da marxe oriental de
Galicia (provincias de Lugo e Ourense).

■ HÁBITAT

Zona oriental de Galicia adaptada ás estructuras do Arco
Astúrico.

■ REPRESENTACIÓN

Moi reducida.

■ AMEAZAS

Destrución dos xacementos por actividades extractivas (explo-
tacións mineiras) nos macizos cársticos e, en menor medida, o
espolio dos xacementos ou a súa deterioración polas actividades
deportivas.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Restrinxir as explotacións e o acceso a estas zonas.
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FORMAS GRANÍTICAS (TAFFONI, PÍAS, ETC.)

FORMAS GRANÍTICAS

Trátase de formas típicas asociadas á meteorización de rochas
ácidas e que son moi típicas do NW da Península Ibérica.
Algunhas destas formas foron definidas en Galicia por primeira
vez no mundo.

■ NOME COMÚN

Cachola, pías, inselbergs, domos, etc.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Alta.

■ DISTRIBUCIÓN

Nas zonas graníticas de Galicia. Nomeadamente na provincia de
Pontevedra, A Coruña, Ourense e, subordinadamente, en Lugo.

■ HÁBITAT

Afloramentos rochosos, ladeiras, vales fluviais, acantilados
mariños.

■ REPRESENTACIÓN

Restrinxida.

■ AMEAZAS

Destrución dos xacementos por actividades extractivas (explo-
tacións mineiras) nos macizos graníticos e, en menor medida,
o seu espolio para utilizar as formas con fins decorativos en
xardíns.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Selección e protección das mellores concentracións e exemplares.
Restrición do acceso e das explotacións nas áreas protexidas.
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RÍAS

Trátase de vales fluviais asolagados pola transgresión mariña
posglacial ou transgresión flandriense. Son grandes formas que
convén que sexan tratadas de xeito que nin a vexetación desa-
xeitada nin construcións (edificios, pontes, portos, estradas,
autovías, etc.) destrúan o seu carácter paisaxístico unitario.

■ NOME COMÚN

Rías.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Media.

■ DISTRIBUCIÓN

Zonas costeiras do oeste de Galicia.

■ HÁBITAT

Beiramar.

■ REPRESENTACIÓN

Moi reducida: Muros, Arousa, Pontevedra e Vigo. Tamén
Camariñas, Laxe-Ponteceso, Corcubión, Ares, Betanzos, A
Coruña, Ferrol e Cedeira.

■ AMEAZAS

Construcións costeiras, urbanizacións.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Selección e protección das mellores zonas coidando a constru-
ción ou efectos antrópicos nelas.
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BARRAS E FRECHAS LITORAIS

Trátase de construcións litorais nas desembocaduras dalgúns
ríos.

■ NOME COMÚN

Barras e frechas litorais.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Grande.

■ DISTRIBUCIÓN

Zonas costeiras e estuarinas.

■ HÁBITAT

Liña de costa nas grandes desembocaduras fluviais.

■ REPRESENTACIÓN

Reducida.

■ AMEAZAS

Destrución dos xacementos por actividades extractivas (explo-
tacións de area, por extracción de area, debilitamento do corpo
areoso a consecuencia da suba actual no nivel do mar.
Construción de espigóns, portos, recheos que producen o des-
vío das correntes mariñas e das ondas).

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Restrición do acceso e control das obras realizadas na súa veci-
ñanza.
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CADOIROS E RÁPIDOS

Cambios bruscos no perfil lonxitudinal dos ríos asociados a
zonas de rápidos e aínda caídas de auga.

■ NOME COMÚN

Cadoiro ou fervenza.

■ DISTRIBUCIÓN

Ríos atlánticos de Galicia.

■ HÁBITAT

Afloramentos rochosos, ladeiras, vales fluviais, acantilados
mariños.

■ REPRESENTACIÓN

Escasa.

■ AMEAZAS

Destrución por construción de encoros hidroeléctricos e sub-
tracción do caudal normal dos ríos. Modificacións mesmo na
canle do río.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Selección e protección das mellores concentracións e exempla-
res. Rexeneración dos que foron destruídos (Ézaro, Cenza) e
protección dos aínda activos (Toxa).
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CANÓNS

Encaixamentos fortes e fondos dos cursos de auga no terreo.

■ NOME COMÚN

Canóns fluviais, gorxas, encaixamentos do río.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Alta.

■ DISTRIBUCIÓN

Ligados aos principais cursos fluviais (Miño, Eume, Tambre,
Verdugo, Oitavén, Ulla, etc.), ben na parte terminal preto do
mar ben nas zonas continentais (Sil e Cabe na zona de Monforte
de Lemos).

■ HÁBITAT

Ao longo dos principais sistemas fluviais galegos.

■ REPRESENTACIÓN

Escasa, aínda que con grandes dimensións e desenvolvemento
lonxitudinal. Combinada con rías e cadoiros.

■ AMEAZAS

Destrución por construción de barraxes, encoros, vexetación
non axeitada, estradas, pontes, etc.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Selección das actuacións que se realicen nesas zonas (vexeta-
ción, obras civís, desmontes, etc.).
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FOSAS TECTÓNICAS

Depresións de orixe tectónica xeralmente asociadas aos rexis-
tros máis completos do Cenozoico en Galicia.

■ NOME COMÚN

Foxos ou bacías tectónicas.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Alta.

■ DISTRIBUCIÓN

Ao longo das principais estructuras hercinianas reactivadas na
Oroxenia Alpina.

■ HÁBITAT

Provincia de Lugo (Vilalba, Monforte de Lemos), A Coruña (As
Pontes e Meirama), Ourense (Maceda e Xinzo de Limia).

■ REPRESENTACIÓN

Moi abundante.

■ AMEAZAS

Destrución dos xacementos por actividades extractivas (explo-
tacións mineiras de lignitos, arxilas e areas). Espolio dos xace-
mentos de fósiles. Modificacións do relevo por movementos de
terra (escavación e recheo), modificación das liñas de drenaxe.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Selección e protección de rexistros completos. Rexeneración da
paisaxe o máis semellante posible á forma orixinal. Revexe-
tación con especies forestais ou vexetais que permitan a obser-
vación da paisaxe da bacía.
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LAGOAS LITORAIS

Masas de auga doce ou salobre limitadas por construcións areosas
mariñas formadas logo do ascenso posglacial do mar.

■ NOME COMÚN

Lagoa.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Alta.

■ DISTRIBUCIÓN

Nas zonas costeiras de Galicia.

■ HÁBITAT

Provincias da Coruña e Pontevedra.

■ REPRESENTACIÓN

Moi reducida.

■ AMEAZAS

Destrución da barra litoral ou de area. Vertidos de augas resi-
duais. Extracción de area para a construción. Recheos para a
súa utilización con fins urbanísticos e outros.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Limitación do acceso e prohibición dos vertidos de augas resi-
duais e recheos.
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SERIES SEDIMENTARIAS: TERCIARIO

Rexistro sedimentario xeolóxico correspondente ao período ter-
ciario.

■ NOME COMÚN

Sedimentos.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Alta.

■ DISTRIBUCIÓN

Nas zonas de bacías ou foxos tectónicos.

■ HÁBITAT

Fondos de vales pechados con masas de auga endorreicas ou
ben coincidindo con veigas fluviais.

■ REPRESENTACIÓN

Reducida.

■ AMEAZAS

Destrución dos xacementos por actividades extractivas (explo-
tacións mineiras de lignitos, areas e arxilas).

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Selección e protección dunha representación completa do
rexistro sedimentario, aínda soterrado, para podelo estudar no
futuro.
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SERIES FLUVIAIS: TERRAZAS

Depósitos sedimentarios de orixe fluvial. Despois das series ter-
ciarias constitúen o rexistro máis completo da historia xeolóxi-
ca do Cenozoico galego.

■ NOME COMÚN

Sedimentos fluviais ou de terraza.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Alta.

■ DISTRIBUCIÓN

Ao longo dos principais leitos fluviais de Galicia (Miño, Mero,
Tambre, Sil, etc.).

■ HÁBITAT

Ao longo dos vales fluviais.

■ REPRESENTACIÓN

Reducida.

■ AMEAZAS

Destrución dos xacementos por actividades extractivas (explo-
tacións como áridos de construción), como grixo e base para a
construción de estradas e camiños.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Selección e protección de partes dos mellores afloramentos,
aínda que estean soterradas, para o seu estudo no futuro.
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ESPELEOTEMAS SILÍCEOS

Trátase de depósitos de solución-precipitación asociados aos
terreos graníticos, de interese xa que é en Galicia onde mellor
se poden observar. Foi a primeira zona de España onde se defi-
niron estes depósitos.

■ NOME COMÚN

Espeleotemas silíceos.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Alta.

■ DISTRIBUCIÓN

Asociados aos sistemas fisurais dos macizos graníticos.

■ HÁBITAT

Provincias de Pontevedra, A Coruña e Ourense. Algo na de
Lugo.

■ REPRESENTACIÓN

Abundante en localizacións pero moi cativa en volume.

■ AMEAZAS

Destrución dos xacementos por actividades extractivas (explo-
tacións nos macizos graníticos) e, en menor medida, o seu
espolio para outras utilidades que destrúen os espeleotemas silí-
ceos.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Selección e protección das mellores concentracións e exempla-
res de espeleotemas.
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MAMMALIA, CERVIDAE
Rangifer tarandus Linnaeus, 1758

■ NOME COMÚN

Reno.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Alta.

■ DISTRIBUCIÓN

Nos xacementos das zonas cársticas da marxe oriental de
Galicia.

■ HÁBITAT

Segundo as razas poden vivir en zonas de alta montaña, tundra
e taiga ou en zonas arborizadas máis ou menos claras e incluso
paisaxe aberta adxacente. É unha especie que cambia periodi-
camente de hábitat, pero sempre ligada a condicións climáticas
frías. Durante as glaciacións plistocénicas foi a especie domi-
nante na maior parte de Europa e chegou á Península Ibérica
pola vertente norte da Cadea Cantábrica.

■ REPRESENTACIÓN

Un resto na Furada dos Cas (Mondoñedo, Lugo).

■ AMEAZAS

Destrución dos xacementos por actividades extractivas (explo-
tacións mineiras) nos macizos cársticos e, en menor medida, o
seu espolio.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Nulas.
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MAMMALIA, CERVIDAE
Cervus elaphus Linnaeus, 1758

■ NOME COMÚN

Cervo.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Alta.

■ DISTRIBUCIÓN

Nos xacementos das zonas cársticas da marxe oriental de
Galicia.

■ HÁBITAT

Orixinariamente de bosques caducifolios abertos, aínda que
tamén podían estar presentes en bosques de coníferas e incluso
chegaban a poboar tamén grandes espazos abertos. Eran moi
resistentes ás inclemencias do tempo e existiron en toda Europa
a pesar das glaciacións. En xeral, a súa presenza é indicadora de
climas pouco fríos; durante o temperamento climático substi-
tuíu aos renos e ocupou a maior parte dos seus hábitats.

■ REPRESENTACIÓN

A súa presenza é abondosa, pódense atopar numerosos restos
tanto en xacementos arqueolóxicos como paleontolóxicos ao
longo da nosa xeografía. Tamén aparece recollida a súa presen-
za a través de manifestacións artísticas prehistóricas na marxe
occidental de Galicia; trátase de gravados nas rochas ao aire
libre ou petroglifos.

■ AMEAZAS

Destrución dos xacementos por actividades extractivas (explo-
tacións mineiras) nos macizos cársticos e, en menor medida, o
seu espolio. En canto aos gravados rupestres pódense ver afec-
tados por numerosos factores: polo trazado de pistas, por todo
tipo de construcións e pola actuación indebida de visitantes.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Nulas no que se refire á protección de restos paleontolóxicos.
Os gravados están protexidos por lei debido á súa importancia
no noso Patrimonio Histórico.
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MAMMALIA, EQUIDAE
Equus caballus Linnaeus, 1758

■ NOME COMÚN

Cabalo.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Alta.

■ DISTRIBUCIÓN

Nos xacementos das zonas cársticas da marxe oriental de
Galicia.

■ HÁBITAT

En grandes espazos abertos: medios de carácter estepario e pra-
derías.

■ REPRESENTACIÓN

Numerosos restos que se poden atopar tanto en xacementos
arqueolóxicos coma paleontolóxicos. Tamén en representacións
de arte rupestre en forma de petroglifos, tal e como se comen-
tou no caso do cervo.

■ AMEAZAS

Destrución dos xacementos por actividades extractivas (explo-
tacións mineiras) nos macizos cársticos e, en menor medida, o
seu espolio.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Nulas.
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MAMMALIA, EQUIDAE
Equus cf. hydruntinus Regalia, 1905

■ NOME COMÚN

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Alta.

■ DISTRIBUCIÓN

Nos xacementos das zonas cársticas da marxe oriental de
Galicia.

■ HÁBITAT

En medios de carácter estepario. Foi desaparecendo a medida
que se temperaba o clima logo das glaciacións.

■ REPRESENTACIÓN

Atopáronse algúns restos nunhas brañas en Carballo (A
Coruña).

■ AMEAZAS

Destrución dos xacementos por actividades extractivas (explo-
tacións mineiras) nos macizos cársticos e, en menor medida, o
seu espolio.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Nulas.
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MAMMALIA, RHINOCEROTIDAE
Dicerorhinus merckii Jäger & Kaup, 1839

■ NOME COMÚN

Rinoceronte de Merck.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Alta.

■ DISTRIBUCIÓN

Nos xacementos das zonas cársticas da marxe oriental de
Galicia.

■ HÁBITAT

En bosques de coníferas onde as follas formaban gran parte da
súa nutrición. Tamén en zonas abertas de caracter estepario. É
moi frecuente que nos xacementos plistocénicos europeos apa-
reza esta especie xunto co mamut, pero non é tan bo indicador
de clima frío coma el.

■ REPRESENTACIÓN

Un resto atopado na Valiña (Castroverde, Lugo).

■ AMEAZAS

Destrución dos xacementos por actividades extractivas (explo-
tacións mineiras) nos macizos cársticos e, en menor medida, o
seu espolio.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Nulas.
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MAMMALIA, ELEPHANTIDAE
Elephas primigenius Blumenbach, 1799

■ NOME COMÚN

Mamut laúdo.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Alta.

■ DISTRIBUCIÓN

Nos xacementos das zonas cársticas da marxe oriental de
Galicia. É o punto máis occidental onde se atopou un xace-
mento con restos de mamut. Tamén se ten constancia da súa
presenza, ademais de na rexión cantábrica, en varios xacemen-
tos da beira mediterránea.

■ HÁBITAT

Zonas esteparias ou planicies máis ou menos turbosas, sempre
asociado a ambientes de condicións climáticas frías.

■ REPRESENTACIÓN

Restos dun individuo atopados nunha canteira de Buxán
(Lugo).

■ AMEAZAS

Destrución dos xacementos por actividades extractivas (explo-
tacións mineiras) nos macizos cársticos e, en menor medida, o
seu espolio.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Nulas.
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MAMMALIA, URSIDAE
Ursus arctos Linnaeus, 1758

■ NOME COMÚN

Oso pardo.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Alta.

■ DISTRIBUCIÓN

Nos xacementos das zonas cársticas da marxe oriental de
Galicia.

■ HÁBITAT

Principalmente en bosques, pero tamén en tundras abertas e
pastos de montaña. En todo caso, zonas onde existan cavidades
cársticas. Son omnívoros aínda que a base da súa alimentación
é fundamentalmente de carácter herbívoro (froitos, bagas e her-
báceas).

■ REPRESENTACIÓN

Atópase en numerosos xacementos cavernícolas.

■ AMEAZAS

Destrución dos xacementos por actividades extractivas (explo-
tacións mineiras) nos macizos cársticos e, en menor medida, o
seu espolio.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Nulas.
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MAMMALIA, URSIDAE
Ursus spelaeus Rosenmüller-Heinroth, 1795

■ NOME COMÚN

Oso das cavernas.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Alta.

■ DISTRIBUCIÓN

Nos xacementos das zonas cársticas da marxe oriental de
Galicia. Galicia constitúe a zona máis occidental da súa distri-
bución bioxeográfica.

■ HÁBITAT

Non está moi delimitado, pero trátase de zonas onde existan
cavidades cársticas.

■ REPRESENTACIÓN

Atópase en numerosos xacementos cavernícolas.

■ AMEAZAS

Destrución dos xacementos por actividades extractivas (explo-
tacións mineiras) nos macizos cársticos e, en menor medida, o
seu espolio.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Nulas.
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MAMMALIA, HYAENIDAE
Crocuta crocuta Erxleben, 1777

■ NOME COMÚN

Hiena.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Alta.

■ DISTRIBUCIÓN

Nos xacementos das zonas cársticas da marxe oriental de
Galicia.

■ HÁBITAT

Pouco definido. Non é moi esixente en canto ás condicións cli-
máticas se refire, pode aparecer tanto en períodos fríos coma
noutros máis cálidos.

■ REPRESENTACIÓN

Atopáronse sete restos no xacemento cavernícola da Valiña
(Castroverde, Lugo).

■ AMEAZAS

Destrución dos xacementos por actividades extractivas (explo-
tacións mineiras) nos macizos cársticos e, en menor medida, o
seu espolio.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Nulas.
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MAMMALIA, CASTORIDAE
Castor fiber Linnaeus, 1758

■ NOME COMÚN

Castor.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Alta.

■ DISTRIBUCIÓN

Nos xacementos das zonas cársticas da marxe oriental de
Galicia.

■ HÁBITAT

Xunto a ríos e lagos rodeados de zonas boscosas.

■ REPRESENTACIÓN

Atopouse un resto na Valiña (Castroverde, Lugo).

■ AMEAZAS

Destrución dos xacementos por actividades extractivas (explo-
tacións mineiras) nos macizos cársticos e, en menor medida, o
seu espolio.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Nulas.
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ALGAS MARIÑAS

José Luis Pérez-Cirera López-Niño

INTRODUCIÓN

A situación xeográfica de Galicia no continente europeo
xunto cos seus diferentes tipos de clima, coas súas condicións ocea-
nográficas e hidrográficas e coa súa peculiar topografía litoral son
factores que favorecen a existencia dunha rica flora de algas bentó-
nicas mariñas, moitas das cales se presentan en densas poboacións
que determinan tipos de vexetación moi característicos.

Entre as numerosas especies que habitan nas costas gale-
gas, algunhas das cales xa foron tratadas nunha edición anterior
desta obra, hai varias de indubidable interese, non só dende o
punto de vista científico no que respecta á súa bioloxía, hábitat e
distribución, senón tamén no tocante á súa utilidade desde o punto
de vista do seu aproveitamento como ben natural primario ou ben
como determinante da existencia e supervivencia doutros recursos
importantes, fundamentalmente pesqueiros. Con todo, hai outras
especies que se caracterizan pola súa escaseza en Galicia, por esta-
ren no límite extremo da súa distribución xeográfica ou ben por
desenvolvérense en hábitats moi concretos e localizados suscepti-
bles de alteración ou destrución, non só por mor do home senón
tamén por motivos “naturais”. Este é o caso, por exemplo, da alga
parda Sargassum muticum (Yendo) Fensholt, que, despois de ser
introducida en Galicia co cultivo da ostra xaponesa, está despra-
zando algunhas especies autóctonas, reducindo as poboacións
doutras e alterando a estrutura e a función de varias comunidades
bentónicas.

Daquela, cómpre dar a coñecer un conxunto de algas
mariñas identificables a simple vista, de interese científico ou
comercial, que, polas causas antes expostas, están suxeitas a dife-
rentes graos de perigo no tocante á súa posible extinción, á dimi-
nución das súas poboacións ou á alteración dos hábitats en que se
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desenvolven. Os criterios que se seguiron nesta selección de algas
mariñas sometidas a un perigo real ou potencial –e que, por con-
seguinte, deben ser protexidas e utilizadas dunha maneira axeita-
da– son os seguintes:

1. Especies de interese agrícola ou alimentario, ou ben de
interese industrial, médico ou farmacéutico, que poden
resultar afectadas por unha explotación irracional.

2. Especies escasas ou restrinxidas a medios moi localizados
que poden desaparecer por unha alteración do seu hábitat.

3. Especies raras ou escasas debido a que Galicia constitúe o
seu límite meridional ou setentrional de distribución (moi-
tas delas atopadas recentemente), algunha delas descrita
por primeira vez nas nosas costas e con distribución case
restrinxida a Galicia.
O grao de perigo en que se atopan ou se poden atopar

todas as especies relacionadas a seguir aplicouse de acordo coas
categorías que figuran no Libro Rojo de datos da UICN (Unión
Internacional para a Conservación da Natureza e os Recursos
Naturais), referidas fundamentalmente ao ámbito das costas de
Galicia, e segundo os criterios que se tiveron en conta para a selec-
ción das especies aquí tratadas.
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CHLOROPHYTA, CODIACEAE
Codium decorticatum (Woodward) M. Howe, 1911
= Codium elongatum (Turner) C. Agardh, 1923 [1822-1823]

■ DESCRICIÓN

Talo constituído por eixes cilíndricos ou comprimidos que poden
exceder os 40 cm de lonxitude, de textura esponxosa e de cor
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verde escura, que parten dunha base incrustante e se ramifican
dicotomicamente, e que logo anchean de forma neta nas bifurca-
cións, ás veces de xeito importante (2-3 cm de anchura).
CABIOCH & al. (1992), GAYRAL (1966), HAMEL (1931).

■ HÁBITAT

Preséntase fundamentalmente sobre substrato rochoso (normal-
mente en primavera, aínda que posiblemente tamén no verán)
e en cubetas profundas da zona litoral inferior de localidades
semiexpostas ou algo protexidas.

■ DISTRIBUCIÓN

Atopouse na costa norte de Galicia e, case con total seguridade,
debe atoparse máis ao sur, de onde xa existían algunhas citas
antigas non confirmadas, algunhas delas erróneas e referibles a
Codium tomentosum var. mucronatum (Hamel) F. Ardré, tamén
con bifurcacións aplanadas.
Atlántico oriental (da costa vasca ata o sur da Península Ibérica,
África occidental ata Namibia), Atlántico occidental (dende
Carolina do Norte ata Uruguai), Mediterráneo, Índico occiden-
tal (dende Sri Lanka ata Tanzania).

■ CATEGORÍA DE RISCO

Rara.

■ OBSERVACIÓNS

Especie pouco citada, difícil de atopar e de localización moi
puntual na costa galega, moi achegada ao seu límite setentrio-
nal de distribución.
Algunhas especies deste xénero foron utilizadas como alimento
en Xapón e Corea; outras foron analizadas e descubríronselles
propiedades antivirais, e tamén antibacterianas e antifungosas
(debido ao seu contido en ácido acrílico); algunhas mostraron
propiedades anticoagulantes, e outras unha acción antitumoral.
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PHAEOPHYTA, PUNCTARIACEAE
Asperococcus fistulosus (Hudson) W. J. Hooker, 1833
= Asperococcus echinatus (Mertens in Roth) Greville, 1830

■ DESCRICIÓN

Talos tubulares, simples, erectos, gregarios, de cor pardo-ama-
relada ou olivácea; poden exceder os 20 cm de lonxitude e ter
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unha anchura de 1-1,5 cm, con inchazóns pouco pronunciadas
e ápices obtusos que van diminuíndo progresivamente cara á
base, nun estípite filiforme que parte dun disco basal. Case
sempre fértil, a súa superficie está completamente cuberta de
puntos pardos escuros, que son as estruturas reprodutoras.
CABIOCH & al. (1992), FLETCHER (1987), HAMEL (1931-
1939).

■ HÁBITAT

Especie anual e efémera que aparece no verán na zona infralitoral
de localidades protexidas, case sempre epífita (sobre todo de Fucus
serratus Linnaeus), e tamén en cubetas da zona litoral inferior.

■ DISTRIBUCIÓN

Atopada puntualmente na costa norte de Galicia e tamén nas
Rías Baixas.
Atlántico oriental (Islandia, do Ártico e Báltico ata Galicia,
Madeira) e occidental (de Canadá a Carolina do Norte nos
Estados Unidos), Mediterráneo.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Indeterminada.

■ OBSERVACIÓNS

Non é frecuente encontrar esta especie, da que hai escasísimas
citas; pódese atopar, fundamentalmente, naquelas zonas onde hai
vexetación de Fucus serratus. O límite meridional de distribución
desta especie, no Atlántico europeo, atópase nas Rías Baixas.
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PHAEOPHYTA, DESMARESTIACEAE
Desmarestia dresnayi J. V. Lamouroux ex Leman, 1819

■ DESCRICIÓN

Talos constituídos por láminas solitarias, erectas, membranosas,
algo translúcidas, amareladas ou pardo-amareladas, de ata 55
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cm de longo e 10 cm de ancho no seu terzo inferior. Forma lan-
ceolada, coas marxes algo sinuosas ou onduladas, e cunha ner-
vación pinnada, cun nervio medio moi aparente e uns nervios
laterais patentes (en ángulo recto na súa parte inferior); estas
láminas atenúanse na súa parte basal (lixeiramente cuneiforme),
nun estípite de ata 1,5 cm de longo, que remata nun disco de
fixación de 3 mm de diámetro.
FLETCHER (1987), HAMEL (1931-1939).

■ HÁBITAT

Sobre fondos rochosos, na zona infralitoral de localidades
moderadamente expostas ás ondas, ata uns 15 m de profundi-
dade. Aínda que só se atopou no verán, posiblemente poida
encontrarse tamén no outono. Raramente aparece solta.

■ DISTRIBUCIÓN

Pola costa norte de Galicia e, posiblemente, tamén pola costa
occidental.
Atlántico oriental (das illas Británicas ata o noroeste de España),
Mediterráneo.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Indeterminada.

■ OBSERVACIÓNS

O seu límite meridional atlántico de distribución atópase
actualmente en Galicia. Contén ácido alxínico. Outras especies
deste xénero mostraron propiedades antivirais, antimicrobianas
ou antifungosas.
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PHAEOPHYTA, SPOROCHNACEAE
Carpomitra costata (Stackhouse) Batters, 1902
= Carpomitra cabrerae (Clemente e Rubio) Kützing, 1843

■ DESCRICIÓN

Talo constituído por eixes erectos, solitarios, aplanados, un
pouco cartilaxinosos, cun nervio medio ben marcado, moi
ramificados, que poden exceder os 20 cm de lonxitude e cunha
anchura de 2-3 mm. Ramificación alterna e pseudodicotómica,
ás veces tamén trirradiada, con ápices obtusos ou truncados,
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coroados por unha mecha de pelos coloreados de ata 7 mm de
lonxitude. Corpos “frutíferos” (receptáculos) terminais, aparen-
tes cando se desprende o penacho de pelos coloreados, cilín-
drico-cónicos, de ata 2 mm de longo, bordeados na parte infe-
rior por unha especie de colar, que é o que lles dá o aspecto de
pequenas mitras, ás que alude o seu nome xenérico.
CABIOCH & al. (1992), FLETCHER (1987), HAMEL (1931-
1939), NEWTON (1931).

■ HÁBITAT

Presente durante case todo o ano, sobre rocha (ás veces cun
pouco de area), algunha vez sobre ascidias, na zona infralitoral
de localidades parcialmente expostas e protexidas, ata uns 20 m
de profundidade.

■ DISTRIBUCIÓN

Atópase na costa norte de Galicia e seguramente tamén máis ao
sur, polo menos na costa noroccidental.
Atlántico oriental (das illas Británicas ata Marrocos, con grandes
lagoas na súa distribución na Península Ibérica, Azores e
Sudáfrica), Mediterráneo e Pacífico (Xapón e Nova Zelandia).

■ CATEGORÍA DE RISCO

Indeterminada.

■ OBSERVACIÓNS

Trátase dunha especie máis ben rara (unicamente citada na
costa norte de Galicia). Non se atopou ata agora botada na
costa.
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PHAEOPHYTA, CHORDACEAE
Chorda filum (Linnaeus), Stackhouse, 1797

■ DESCRICIÓN

Talo cilíndrico, oco, fixado por un pequeno disco, pardo-ane-
grazado, en forma de cordón non ramificado, de 3 a 4 (5) mm
de diámetro en toda a súa lonxitude, afiado nos extremos e de
ata 4 (5) m de longo (normalmente varios decímetros). De con-
sistencia coriácea e cartilaxinosa, presenta toda a súa superficie
revestida de longos pelos incoloros, sobre todo no verán, que
forman unha especie de auréola de cor branca sucia.
COPPEJANS (1995), CABIOCH (1992), GAYRAL (1966),
NEWTON (1931), HAMEL (1931-1939).

■ HÁBITAT

É unha alga anual que se presenta na primavera e no verán sobre
substratos móbiles (pequenas rochas e cunchas), case sempre
formando grupos en fondos areosos infralitorais de localidades
semiexpostas ou un pouco protexidas. Pode aparecer tamén en
pozas areosas do litoral inferior de lugares protexidos.

■ DISTRIBUCIÓN

Atópase nalgunhas rías de Galicia, en hábitats limitados e de
distribución bastante localizada, formando poboacións escasas.
Atlántico nororiental (dende as Illas Spitzberg e o Báltico ata o
noroeste da Península Ibérica), Atlántico noroccidental
(Islandia e costa oriental de Grenlandia, do Ártico ata Estados
Unidos), Mediterráneo occidental (introducida), Pacífico noro-
riental (Alasca) e occidental (Xapón e China).

■ CATEGORÍA DE RISCO

Vulnerable.

■ OBSERVACIÓNS

Esta alga, de carácter marcadamente setentrional, foi citada en
Portugal, aínda que sempre apareceu solta na costa. Dado que
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nunca se atopou fixada ao substrato ao sur da ría de Vigo, a costa
sur de Galicia pode ser considerada o seu límite meridional de
distribución.
Nalgúns países utilízase na alimentación humana e tamén na
fabricación dalgún tipo de cordas. Contén ácido acrílico e mos-
trou propiedades antivirais e antibacterianas.
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PHAEOPHYTA, PHYLLARIACEAE
Phyllariopsis brevipes subsp. pseudopurpurascens Pérez-Cirera,
Cremades, Bárbara et López, 1991

■ DESCRICIÓN

Alga laminar, con estípite, de cor parda ou pardo-amarelada
(sobre todo os individuos novos) e de consistencia coriácea.
Fronde oblongo-lanceolada, enteira ou, máis raramente, fendida
lonxitudinalmente ou mesmo dixitada, que pode acadar os 40
cm de lonxitude e que se atenúa na base, a cal pode ter forma
redondeada nas frondes anchas ou en cuña nas estreitas. Estípite
de (2) 4-9 (13) cm de lonxitude, comprimido na súa parte supe-
rior e rematado, na súa parte inferior, nuns pequenos hapterios
de fixación ao substrato. Soro (“frutificación”) obovado que deli-
mita unha marxe lateral estéril, de anchura crecente cara ao
ápice da lámina, e cunha marxe estéril inferior estreita ou nula.
PÉREZ-CIRERA, J. L.; CREMADES, J.; BÁRBARA, I. & LÓPEZ,
M. C. (1991).

■ HÁBITAT

Preséntase no litoral inferior e infralitoral (ata uns 5 m de pro-
fundidade) de localidades expostas ou parcialmente expostas (ás
veces areosas), ben iluminadas e de augas limpas, sempre sobre
a alga vermella calcaria Mesophyllum lichenoides (Ellis) Lemoine,
en comunidades de grandes algas pardas como Saccorhiza polys-
chides (Lightfoot) Batters e Cystoseira baccata (Gmelin) P. C. Silva.

■ DISTRIBUCIÓN

Atópase por toda a costa galega.
Atlántico nororiental (dende a costa vasca francesa ata a desem-
bocadura do Texo, en Portugal) e quizais no Mediterráneo.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Indeterminada.
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■ OBSERVACIÓNS

Esta alga, ata o de agora tipicamente galega, constitúe unha
nova subespecie que se describiu en 1991, polo que case non
hai citas bibliográficas dela. Si existen, con todo, pregos de her-
bario, antigos, que nos permitiron coñecer algo sobre a súa dis-
tribución xeográfica e constatar que só en dúas ocasións se ato-
pou fixada ao substrato fóra de Galicia. Con toda seguridade,
futuras exploracións ampliarán a súa distribución un pouco
cara ao norte e bastante máis cara ao sur, e confirmarana, qui-
zais, como un elemento florístico lusitano-mediterráneo.
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RHODOPHYTA, LIAGORACEAE
Helminthora divaricata (C. Agardh) J. Agardh, 1852

■ DESCRICIÓN

Talo erecto, de ata 20 cm de lonxitude e de cor vermella-rosada
pálida, mucilaxinoso cando é novo, cun disco basal do que
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parte un eixe cilíndrico, macizo, de ata 2 mm de diámetro, máis
ou menos ramificado, con ramas desiguais, opostas ou alternas,
case perpendiculares ao eixe. Ramiñas curtas, de ata 1 cm de
lonxitude, perpendiculares ás ramas principais, con ramiñas de
última orde moi pequenas e igualmente perpendiculares ás
anteriores.
DIXON & IRVINE (1977), NEWTON (1931), HAMEL (1930).

■ HÁBITAT

Sobre rocha e sobre algas calcarias incrustantes, en cubetas do
litoral inferior de localidades protexidas.

■ DISTRIBUCIÓN

Atopada nunha soa localidade da costa galega.
Atlántico oriental (illas Británicas, Báltico, Bretaña francesa,
noroeste de Galicia, Cádiz e Madeira), Mediterráneo occidental.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Rara.

■ OBSERVACIÓNS

Os espécimes atopados en Galicia son morfoloxicamente moi
diferentes aos atopados nas demais localidades europeas, onde
os individuos teñen un porte claramente piramidal e son ex-
traordinariamente ramificados.
É unha especie rarísima en Galicia, as localidades máis próxi-
mas son a Bretaña francesa ao norte e Cádiz ao sur. Só dúas
citas, pois, desta especie en toda a Península Ibérica.
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RHODOPHYTA, LIAGORACEAE 
Liagora distenta (Mertens ex Roth) J. V. Lamouroux, 1816

■ DESCRICIÓN

Alga de cor vermella, con incrustacións calcarias, de ata 15 cm
de lonxitude. Fíxase ao substrato mediante un disco basal do
que sae un eixe de 1,5-2 mm de ancho, que se ramifica profu-
samente de forma dicotómica. É moi característico desta espe-
cie a presenza ao longo de todo o talo de numerosas ramas late-
rais, patentes, de ata 3 cm de lonxitude, ramificadas tamén
dicotomicamente, que presentan, pola súa vez, numerosas e
pequenas ramiñas (de ata 2 mm de lonxitude), cun inicio de
ramificación igualmente dicotómica.
CABIOCH & al. (1992), HAMEL (1930).
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■ HÁBITAT

Atopada en cubetas do litoral inferior de localidades expostas ás
ondas, no período primavera-verán, na compaña da súa especie
“irmá” Liagora viscida (Forsskal) C. Agardh.

■ DISTRIBUCIÓN

Coñecida nunha soa localidade de Galicia.
Atlántico oriental (Galicia, Cádiz, Marrocos, as illas Azores,
Madeira, Salvaxes e Canarias), Mediterráneo occidental e Índico
occidental (India, Kuwait e as illas Mauricio).

■ CATEGORÍA DE RISCO

Rara.

■ OBSERVACIÓNS

Especie rarísima en Galicia (atopada nunha soa ocasión), a súa
presenza na costa norte marca o seu límite setentrional de dis-
tribución no océano Atlántico. Aínda que a localidade máis
achegada é Cádiz, podería atoparse na costa noroccidental
galega.
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RHODOPHYTA, CORALLINACEAE
Phymatolithon calcareum (Pallas) W. H. Adey et D. L.
McKibbin, 1970
= Lithothamnion calcareum (Pallas) Areschoug, 1852

■ DESCRICIÓN

Talos calcarios soltos (inicialmente fixos sobre grava ou cun-
chas), globulares (con forma de árbore arredondada) ou apla-
nados, de ata 2,5-3 (4) cm de diámetro nas nosas costas, co
aspecto de pequenos corais de cor azul violeta ou pardo-liliá-
ceos (azul agrisado en seco), máis ou menos profusamente
ramificados dicotómica, pseudodicotómica ou irregularmente.
Ramas cilíndricas, comprimidas ou aplanadas, de 2,5 a 3 mm
de diámetro, cos ápices arredondados ou aplanados.
IRVINE & CHAMBERLAIN (1994), CABIOCH & al. (1992),
NEWTON (1931).

■ HÁBITAT

Especie perenne de crecemento lento (1 a 2 mm ao ano); o seu
hábitat ideal son os biótopos detríticos de enseadas, estuarios e
entradas das rías. Preséntase sempre acompañada de Litho-
thamnion corallioides (P. et H. Crouan) P. et H. Crouan (especie
tamén calcaria e moi parecida coa que se confunde frecuente-
mente, aínda que esta última é de cor vermella algo alaranxada
e anatomicamente distinta), sobre fondos areosos ou areoso-
-lamacentos, na zona infralitoral de localidades moderadamen-
te expostas ou protexidas, onde existen correntes, aínda que
non o suficientemente fortes como para que se produza unha
sedimentación areosa que a recubriría e impediría o seu desen-
volvemento. Atópase mesturada con cascallo (grava miúda e
areas grosas con anacos de cunchas e restos doutros animais),
formando bancos sedimentarios coñecidos co nome de maërl
(palabra bretona), ás veces de varios metros de grosor e moi
antigos (centenares e ata milleiros de anos), no que só a parte
superficial permanece viva. A estrutura aberta destas dúas algas
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calcarias constitúe un habitáculo ideal para pequenos crustá-
ceos e sustenta, igualmente, unha abundante epifauna. En
Galicia pódese atopar maërl ata os 60 m de profundidade.

■ DISTRIBUCIÓN

Atópase por toda a costa galega, fundamentalmente na súa parte
occidental. 
Atlántico oriental (do sur de Noruega e Báltico occidental a Ga-
licia, quizais Portugal, Azores, Madeira e Canarias), Mediterrá-
neo, Pacífico noroccidental (Rusia).

■ CATEGORÍA DE RISCO

Vulnerable.

■ OBSERVACIÓNS

Esta alga é moi rica en carbonato cálcico (80%), carbonato mag-
nésico (10-12%) e elementos-traza, utilízase (moída e deshi-
dratada) en agricultura e horticultura para emendar (corrixir)
chans excesivamente ácidos e estabilizar o seu pH. Emprégase,
ademais, en nutrición animal (xa que constitúe unha achega
importante de calcio, magnesio e oligoelementos), na filtración
de augas para eliminar elementos tóxicos, substancias radioac-
tivas, etc., e en cosmética. O maërl extráese (mediante dragaxes)
no Reino Unido e na Bretaña francesa, aínda que dun xeito tan
intensivo que estes bancos naturais, tan antigos e de tan lento
crecemento, estanse a reducir considerablemente e encamíñan-
se de maneira inexorable cara á súa extinción.
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RHODOPHYTA, FURCELLARIACEAE
Furcellaria lumbricalis (Hudson) J. V. Lamouroux, 1813
= Furcellaria fastigiata (Turner) J. V. Lamouroux, 1813

■ DESCRICIÓN

Talo pardo-avermellado ou pardo-verdoso, moi escuro e cartila-
xinoso (ennegrecendo por desecamento), normalmente de ata
20 cm de lonxitude (ás veces ata preto dos 30 cm), perenne,
sobre todo pola súa parte inferior. Da parte basal, constituída
por hapterios prostrados, ramificados e entrelazados, xorden un
ou varios eixes cilíndricos, longos, sen ramificar durante un
longo treito, que logo se dividen varias veces de forma regular-
mente dicotómica en ramas, tamén cilíndricas, de ata 2 mm de
diámetro. As dicotomías, que son comprimidas, prodúcense ao
mesmo nivel nas diferentes ramas, son de ángulos agudos, e os
ápices (tamén agudos) chegan todos á mesma altura, o que lle
dá á planta un aspecto fastixiado. Os talos fértiles rematan en
ramiñas longamente fusiformes, todas da mesma lonxitude.
COPPEJANS (1995), DIXON & IRVINE (1977), GAYRAL
(1966), NEWTON (1931).

■ HÁBITAT

Preséntase na zona litoral media e inferior de localidades par-
cialmente expostas ou protexidas (tamén na infralitoral), en
lugares areosos ou areoso-lamacentos, sobre rocha e en cubetas,
tolerando ser cuberta pola area. Nos lameiros os ápices enró-
lanse a xeito de zarcillo.

■ DISTRIBUCIÓN

Escasísima, atopouse, puntualmente, só na costa norte de
Galicia.
Atlántico norte (do Ártico e do Báltico ata Galicia e o sur de
España, Islandia, Grenlandia e, en Canadá, do Ártico ata Nova
Escocia), Mediterráneo occidental, Mar Negro e océano Índico
(India e Paquistán).



Algas mariñas 167



168 J.L. Pérez-Cirera López-Niño

■ CATEGORÍA DE RISCO

Rara.

■ OBSERVACIÓNS

Esta especie, difícil de atopar, ten en Galicia o seu límite meri-
dional atlántico de distribución. Nas illas Británicas e en
Dinamarca, non obstante, chega a formar masas flotantes de
vida libre e de varios metros de grosor que se reproducen só
vexetativamente. De interese industrial polo seu contido en fur-
celarina (polisacárido próximo ás carraxeninas), é utilizada en
Dinamarca (onde se sobreexplotan os grandes bancos que alí se
forman), así como en Rusia e Canadá, e utilízase na elaboración
de produtos lácteos e xeados, en preparacións dietéticas (en
particular en alimentos para nenos e diabéticos) e, en cosméti-
ca, na manufactura de pastas dentífricas. Contén tamén manitol
(polo que se utilizou na elaboración de gomas de mascar, etc.)
e ácido acrílico (propiedades antibacterianas e antifungosas).
Mostrou, igualmente, propiedades anticoagulantes.
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RHODOPHYTA, SOLIERIACEAE
Solieria chordalis (C. Agardh) J. Agardh, 1842

■ DESCRICIÓN

Talo de cor entre o vermello intenso e o vermello rosado de ata
20 cm de lonxitude, constituído por eixes cilíndricos, firmes, de
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ata 1,5 mm de diámetro, irregularmente ramificados, con rami-
ñas espiñentas de ata 2 cm de lonxitude. Os eixes (e sobre todo
as ramas) son frecuentemente arqueados, e as frondes poden
chegar a ser quebradizas e fragmentables.
CABIOCH & al. (1992).

■ HÁBITAT

Especie perenne que vive na zona infralitoral de localidades
parcialmente expostas ou protexidas, sobre rochas con sedi-
mentación de gravas ou areas, e tamén sobre o maërl.

■ DISTRIBUCIÓN

Atopada, ata o de agora, nun único punto da costa norocciden-
tal galega.
Atlántico oriental (do sudoeste de Inglaterra ata Marrocos),
Mediterráneo e Índico (Paquistán).

■ CATEGORÍA DO RISCO

Rara.

■ OBSERVACIÓNS

Esta especie é rarísima en Galicia e só se atopou nunha locali-
dade parcialmente exposta, sobre rochas recubertas de grava e
area, no verán e no outono. De distribución moi dispersa, no
Atlántico europeo só se coñece no sudoeste de Inglaterra,
Bretaña francesa, A Coruña, sur de Portugal (Faro) e Cádiz. Esta
planta é un agarófito potencial.
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RHODOPHYTA, DELESSERIACEAE
Drachiella spectabilis J. Ernst et J. Feldmann, 1957

■ DESCRICIÓN

Talo flabelado, de 2 a 8 cm de ancho, suxeito por un disco basal
lobulado de 2-3 mm de diámetro, con rizoides que producen
novas láminas; estípite erecto, cilíndrico ou algo comprimido,
duro e cartilaxinoso, de 5 a 8 mm de longo e 1-2 mm de grosor,
con ramas laterais de diferente idade. Os estípites (principal e
laterais) rematan nunha ou máis láminas flabeladas de marxe
enteira, profundamente fendidas en varios segmentos cuneifor-
mes que se expanden e se dividen irregularmente en segmentos
con ápices afiados; estas láminas, de cor púrpura-avermellada,
son membranosas, translúcidas e bastante ríxidas, aínda que
poden esgazar e engurrarse facilmente. As láminas vellas amó-
sanse case completamente cubertas por briozoos, que comezan
a epifitalas xa ao final do verán.
MAGGS & HOMMERSAND (1993).

■ HÁBITAT

Preséntase na zona infralitoral de localidades semiexpostas ou
expostas, sobre rochas nunca moi inclinadas, no bosque de
Laminaria hyperborea (Gunnerus), Foslie (ás veces sobre os seus
estípites) e máis abaixo. Pódese atopar tamén sobre maërl e
sobre cascallo.

■ DISTRIBUCIÓN

En Galicia atópase nas Rías Altas e nas Baixas.
Atlántico oriental (das illas Británicas ata Galicia).

■ CATEGORÍA DE RISCO

Indeterminada.
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■ OBSERVACIÓNS

Aínda que só se sabe dunhas poucas localidades de Galicia
(onde ten o seu límite meridional de distribución), é probable
–polo seu hábitat– que estea distribuída por toda a costa.
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RHODOPHYTA, RHODOMELACEAE
Rhodomela confervoides (Hudson) P. C. Silva, 1952
= Rhodomela subfusca (Woodward) C. Agardh, 1822

■ DESCRICIÓN

Alga perenne de cor vermella escura e ata 20 cm de altura,
suxeita por un disco basal de 1-4 mm, do que parten eixes cilín-
dricos de 1-1,5 mm de diámetro, profusamente ramificados en
todos os planos, con ramas de igual grosor, dispostas de xeito
helicoidal; estas pólas ramifícanse, pola súa vez, tamén de
maneira helicoidal, en ramiñas de varios niveis, as máis novas
afiadas e formando densos glomérulos terminais. Ao longo de
eixes e ramas xorden outras, adventicias, simples, esparexidas,
subuladas, de ata 1 cm de lonxitude.
MAGGS & HOMMERSAND (1993), CABIOCH & al. (1992),
NEWTON (1931).

■ HÁBITAT

No litoral inferior de localidades moderadamente expostas ás
ondas, sobre rochas con sedimentación de areas, nas comuni-
dades de Fucus serratus.

■ DISTRIBUCIÓN

Atopada na costa norte de Galicia. Atlántico nororiental (das
illas Spitzberg ao noroeste da Península Ibérica), Atlántico
noroccidental (Islandia, Grenlandia, Canadá e Estados Unidos)
e Pacífico occidental (China).

■ CATEGORÍA DE RISCO

Rara.

■ OBSERVACIÓNS

Esta alga apareceu nunha soa localidade da costa norte de
Galicia e, no resto da Península Ibérica, só se atopou nalgunha
localidade do Cantábrico. Nas costas galegas, pois, está o lími-
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te meridional de distribución desta especie, non infrecuente en
latitudes máis nórdicas pero rara nas nosas costas.
Polo seu contido en ácido acrílico ten propiedades antimicro-
bianas e antifungosas, o que se demostrou experimentalmente.
Contén tamén vitamina B1.
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ÁREA E CATEGORÍA DE RISCO DAS ALGAS MARIÑAS DO INVENTARIO

ÁREA CATEGORÍA DE RISCO
(UICN)

GALICIA XERAL

Codium decorticatum  . . . . . . . . . . .O  . . . . . . . . . . .R  . . . . . . . . .I
Asperococcus fistulosus  . . . . . . . . . .A  . . . . . . . . . . .I  . . . . . . . . .I
Desmarestia dresnayi  . . . . . . . . . . .A  . . . . . . . . . . .I  . . . . . . . . .I
Carpomitra costata  . . . . . . . . . . . .O  . . . . . . . . . . .I  . . . . . . . . .NT
Chorda filum  . . . . . . . . . . . . . . . .A  . . . . . . . . . . .V  . . . . . . . . .V
Phyllariopsis purpurascens
subsp. pseudopurpurascens  . . . . . . .L . . . . . . . . . . . .I  . . . . . . . . .K
Helminthora divaricata  . . . . . . . . .A  . . . . . . . . . . .R  . . . . . . . . .I
Liagora distenta  . . . . . . . . . . . . . .L . . . . . . . . . . . .R  . . . . . . . . .NT
Phymatolithon calcareum  . . . . . . . .O  . . . . . . . . . . .V  . . . . . . . . .V
Furcellaria lumbricalis  . . . . . . . . . .A  . . . . . . . . . . .R  . . . . . . . . .I
Solieria chordalis  . . . . . . . . . . . . . .O  . . . . . . . . . . .R  . . . . . . . . .I
Drachiella spectabilis  . . . . . . . . . . .A  . . . . . . . . . . .I  . . . . . . . . .NT
Rhodomela confervoides  . . . . . . . . .A  . . . . . . . . . . .R  . . . . . . . . .NT

Transcritores:
Área:

Gal: endémica de Galicia.
Hs: endémica da Península Ibérica.
A: Bóreo-Atlántica.
L: Lusitano-Mediterránea.
O: Ampla distribución.

Categoría de risco: As letras teñen o mesmo significado que para a UICN.
*: descrita con posterioridade á lista da UICN.
—: non figura na lista da UICN.

Ex = extinta R = rara
E = en perigo I = indeterminada
V = vulnerable k = insuficientemente coñecida

nt= non ameazada



BRIÓFITOS

Montserrat Brugués Domenech
Cecília Sérgio

INTRODUCIÓN

Das máis de 500 especies de briófitos que se coñecen de
Galicia, 24 figuran no Red Data Book of European Bryophytes (1995).
Destas escollemos as dúas consideradas ameazadas (Frullania voge-
siaca e Bruchia vogesiaca), unha vulnerable (Sphagnum pylaesii) e
dúas raras (Andreaea megistospora e Schizimenium pontevedrensis).
As dúas restantes (Splachnum ampullaceum e Schistostega pennata)
constan unha como ameazada e outra como vulnerable no Red List
of Bryophytes of the Iberian Peninsula (1994).

A maioría destas especies forman parte de comunidades
vexetais asociadas a hábitats naturais que xa de seu son importan-
tes desde o punto de vista da conservación. Preséntanse tamén
algúns datos corolóxicos xerais, ameazas, hábitat e bibliografía
sobre as especies de briófitos en cuestión. Como resultado final
ofrécense algunhas anotacións sobre a distribución destas especies
en Galicia.

Algúns briófitos ameazados de Galicia:

Andreaea megistospora Murray; Bruchia vogesiaca Schwaegr;
Schistostega pennata (Hedw.) Web. & Mohr; Schizymenium ponteve-
drensis (Luisier) Casas, Sérgio, Cros & Brugués; Sphagnum pylaesii
Brid.; Splachnum ampullaceum Hedw.; Frullania oakesiana Aust.
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Andreaea megistospora Murray

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE AMEAZAS

Na Península Ibérica está considerada unha especie rara (Sérgio
et al., 1994), igual ca en Europa (ECCB, 1995).

■ DISTRIBUCIÓN

Especie cunha distribución restrinxida en Europa occidental,
con referencias só da Península Ibérica, Inglaterra, Irlanda e
Noruega. En Norteamérica existe en áreas da costa occidental
dos Estados Unidos e Canadá. Esta especie de Andreaea foi
recentemente atopada no norte de Portugal e en Galicia.

■ HÁBITAT

Exclusivamente en rochas graníticas de zonas montañosas con
climas hiperoceánicos.

■ POBOACIÓN

Carriza que forma céspedes densos e ríxidos, de cor marrón ou
verde escura, case negra. Moitas veces asociada a outras espe-
cies de Andreaea. Presenta esporas bastante grandes para o
xénero, pero sempre fértiles.

■ AMEAZAS

As principais ameazas están ligadas a alteracións no hábitat e na
cobertura vexetal. As alteracións microambientais e climáticas
poden ser importantes.
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Andreaea megistospora
Aspecto da planta en seco con dous esporófitos. Filidios. Detalle das
células da parte superior do filidio e das da marxe basal
Fonte da ilustración: Murray, B. (1987).
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Bruchia vogesiaca Schwaegr.

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE AMEAZAS

Na Península Ibérica está considerada unha especie vulnerable
(Sérgio et al., 1994), pero en Europa (ECCB, 1995) foi incluída
nas especies ameazadas (Endengered).

■ DISTRIBUCIÓN

Carriza cunha distribución bastante restrinxida e rara en
Europa, onde se pode considerar endémica. A especie máis pró-
xima existe no norte de América e ten unha distribución bas-
tante reducida. No continente europeo só se cita para preto de
20 localidades (Sérgio et al., 1998): Portugal, España, Francia,
Austria e Alemaña. A maioría das localidades corresponden a
referencias antigas e, por este feito, pola súa distribución e pola
súa ecoloxía é unha das especies de briófitos integrada no anexo
II da Directiva dos Hábitats 92/43/CEE. En Galicia foi unica-
mente recollida por Merino en 1916 e no monte Ames por
Allorge en 1928. Posteriormente en España foi atopada na Pena
de Francia, na provincia de Salamanca.

■ HÁBITAT

Noiros e claros de breixeiras turbosas, onde forma pequenos
céspedes pouco compactos de cor amarela-verdosa.

■ POBOACIÓN

As poboacións están restrinxidas a pequenas zonas abertas na
vexetación dos prados.

■ AMEAZAS

A intensificación das prácticas agrícolas, incluíndo o exceso de
fertilizantes e o desecamento. Coma outras especies de chans
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turbosos e brañas atlánticas, é unha especie seriamente afectada
polos incendios, as drenaxes e as alteracións nos prados de
montaña.

Bruchia vogesiaca
Planta masculina con protonema persistente. Planta feminina
cun esporófito
Fonte da ilustración: Sérgio, C.; Jansen, J. & Séneca, A. (1998). 
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Schistostega pennata (Hedw.) Web. & Mohr

■ NOME VERNÁCULO

Por extensión e debido a que reflicte a luz de cor verde coñéce-
se como “musgo luminoso”.

■ CATEGORÍA DE AMEAZAS

Na Península Ibérica está considerada unha especie vulnerable
(Sérgio et al., 1994), aínda que en Europa (ECCB, 1995) foi
integrada nas especies non ameazadas (NT).

■ DISTRIBUCIÓN

Pode ser considerada unha especie suboceánica que en Europa
se dá preferentemente en zonas de montaña. En España está
restrinxida ao norte: Galicia, Asturias e País Vasco, onde se reco-
lle en preto de oito cuadrículas UTM (10 km) segundo Casas et
al. (1989). En Galicia atopouse nalgunhas localidades, a máis
recente, a serra do Xistral (Casas et al., 1998). Existen varias
citas do norte de Portugal. 

■ HÁBITAT

Xeralmente localizada en pequenas grutas, minas, ribazos moi
sombríos e xunto a fontes. Xeralmente sobre rochas graníticas
ou noutros substratos ácidos.

■ POBOACIÓN

Debido á súa ecoloxía, e a que as poboacións forman colonias
bastante continuas, está moi restrinxida e moitas veces pode
pasar desapercibida. Non obstante, ao presentar protonemas
persistentes e que reflicten a luz, é unha especie relativamente
ben identificada no campo.
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■ AMEAZAS

Coma outras especies que habitan en grutas, está relativamente
afectada; con todo, as alteracións nos sistemas de irrigación e de
captación de auga poderían afectar o hábitat para a conserva-
ción da especie nalgúns sitios.

Schistostega pennata
Aspecto dunha planta con esporófitos. Detalle dunha póla
Fonte da ilustración: Sérgio, C. (1996).
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Schizymenium pontevedrensis (Luis.)
Casas, Sérgio, Cros & Brugués

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE AMEAZAS

Na Península Ibérica está considerada unha especie non amea-
zada (Sérgio et al., 1994), aínda que en Europa (ECCB, 1995)
fose integrada nas especies raras (R-Rare) por ser unha especie
endémica europea.

■ DISTRIBUCIÓN

Carriza cunha distribución bastante localizada a nivel europeo.
Ata o de agora só se atopa rexistrada para a Península Ibérica
como un endemismo con bastante interese fitoxeográfico. A
especie máis próxima existe en América Central e ten unha dis-
tribución bastante reducida. A maioría das poboacións corres-
ponden a localidades do norte e do centro de Portugal e, en
España, na zona de Estremadura e Salamanca (Casas et al.,
1989). En Galicia unicamente está rexistrada por Luisier en
Pontevedra en 1927. Esta corresponde á localidade clásica, ato-
pada non obstante neste mesmo lugar por Allorge en 1928,
Pierrot en 1960 e Sérgio en 1970. Posteriormente non volveu
ser rexistrada para Galicia.

■ HÁBITAT

Solos e fendas de rochas ácidas en áreas atlánticas relativamen-
te húmidas ou en pequenas depresións ou támaras sombrías,
nas inmediacións de comunidades con Diplophyllum albicans,
Campylopus flexuosus, entre outras.

■ POBOACIÓN

Céspedes.
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■ AMEAZAS

Debido á súa ecoloxía e estratexia de vida, e ser atopada xeral-
mente nas beiras dos camiños e nas estradas, é unha especie
seriamente afectada polas alteracións nas vías de comunicación,
o aumento das estradas, o turismo e a nitrofilia.

Schizymenium pontevedrensis
Aspecto dunha planta esporófito. Filidios. Espora
Fonte da ilustración: Sérgio, C. (1980).
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Sphagnum pylaesii Brid.

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE AMEAZAS

Na Península Ibérica está considerada unha especie non amea-
zada (Sérgio et al., 1994), pero en Europa (ECCB, 1995) inte-
grouse nas especies ameazadas (E-Endengered).

■ DISTRIBUCIÓN

É a única especie de Sphagnum integrada no anexo II da
Directiva dos Hábitats 92/43/CEE.
Ten unha distribución bastante restrinxida e rara en Europa,
onde pode ser considerada euroceánica. Existe no norte de
América, onde ten tamén unha distribución bastante reducida.
No continente europeo só está rexistrada para a zona da
Bretaña, Francia. A maioría das localidades corresponden a refe-
rencias antigas, pero en Galicia parece ser bastante máis vulgar
xa que foi atopada en bastantes lugares (Stieperaere, 1988).
Recentemente encontrouse en dúas novas localidades da serra
do Xistral (Casas et al., 1988).

■ HÁBITAT

chans turbosos ou humíferos en áreas atlánticas, permanente-
mente húmidos, en pequenas depresións ou támaras de liñas de
auga relativamente sombrías, ou en salientes de rochas graníticas.

■ POBOACIÓN

As poboacións están restrinxidas a pequenas áreas abertas na
vexetación dos prados. 
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■ AMEAZAS

Coma outras especies de chans turbosos e brañas atlánticas, é
unha especie seriamente afectada polos incendios, as drenaxes
e as alteracións nos prados de montaña.

Sphagnum pylaesii
Fonte da ilustración: Crum, H. (1984).
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Splachnum ampullaceum Hedw.

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE AMEAZAS

Na Península Ibérica está considerada unha especie ameazada
(Sérgio et al., 1994), aínda que en Europa (ECCB, 1995) foi
incluída nas especies non ameazadas (NT-Not-threatned).

■ DISTRIBUCIÓN

Esta especie de carriza ten unha distribución bastante ampla en
Europa, onde se pode atopar dende Escandinavia ata España e
Italia. Existe no norte de América, na Asia do Cáucaso e en
Xapón. Na Península Ibérica só está rexistrada no norte de
España, cunha localidade recoñecida en Asturias. Recentemente
atopouse en dúas novas localidades da serra do Xistral e no
Monte Bocelo.

■ HÁBITAT

Sobre excrementos de animais que se depositan en chans tur-
bosos ou humíferos en áreas atlánticas, permanentemente
húmidos, xeralmente con breñas atlánticas ou prados con pas-
toreo.

■ POBOACIÓN

Forma pequenas colonias en tufo verde claro sobre os excre-
mentos de animais herbívoros. As poboacións están restrinxidas
a pequenas áreas abertas onde se depositan as feces do gando.

■ AMEAZAS

Por ser unha especie cunha ecoloxía moi especializada, depen-
de extremadamente do trato que se lles dá ás áreas hiperoceá-
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nicas e tamén das alteracións provocadas polas prácticas agrí-
colas e pastorais. Como outras especies de chans turbosos, está
seriamente afectada polos incendios e as drenaxes.

Splachnum ampullaceum
Planta cun gametófito. Filidio. Detalle dunha cápsula
Fonte das ilustracións: Bruch, P.; Shimper, W. P. & Gümbel, T. (1971) e Crum, H. A. &
Anderson, L. E. (1992). 
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Frullania oakesiana Aust.

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE AMEAZAS

Na Península Ibérica está considerada unha especie vulnerable
(Sérgio et al., 1994), aínda que en Europa (ECCB, 1995) foi
integrada nas especies ameazadas (E-Endengered).

■ DISTRIBUCIÓN

Hepática cunha distribución bastante restrinxida e rara en Europa.
Coñécese unicamente nos países nórdicos (Suecia, Noruega e
Finlandia) e na Península Ibérica, pero no extremo norte oriental.
No norte de América ten unha distribución máis xeneralizada e
tamén se coñece en Xapón. En Galicia unicamente foi documen-
tada no monte dos Cubos, próximo a Santiago, e máis recente-
mente foi atopada na serra do Xistral, na localidade de Coto da Cal
(Casas et al., 1998). En Portugal só está documentada na serra da
Peneda-Gerês (Sérgio, 1985). En España, as únicas citas coñecidas
corresponden ás localidades galegas; agora ben, polas pequenas
dimensións da especie, é probable que sexa unha hepática máis
frecuente en toda a zona hiperoceánica de Europa.

■ HÁBITAT

Especie sempre epífita en cascas xeralmente lisas de Ilex aquifo-
lium ou Quercus, formando céspedes compactos pouco extensos
de cor verdosa e semellantes a un céspede de Lejeunea.

■ POBOACIÓN

Forma sempre pequenas poboacións restrinxidas a pequenas
áreas da cortiza das árbores de casca lisa.
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■ AMEAZAS

Como outras especies epífitas está bastante afectada polos
incendios, a corta das fragas naturais, as alteracións nas prácti-
cas forestais ou a polución atmosférica.

Frullania oakesiana
Fonte da ilustración: Schuster, R. M. (1992).
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FLORA VASCULAR

Jesús Izco Sevillano

INTRODUCIÓN

Xa pasaron quince anos dende a publicación da edición
anterior de A natureza ameazada. Calquera que compare a versión
anterior e a presente, polo menos no que se refire á flora vascu-
lar (Izco, 1989), atopará grandes diferenzas, tanto no número
como na condición de especies incluídas. As razóns que xustifi-
can estes cambios teñen que ver cos novos criterios na orienta-
ción que se lle dá á obra e tamén coa documentación aparecida
sobre a flora vascular despois de 1989. Daquela, por exemplo,
incluíronse algunhas especies de árbores cunha presenza limita-
da en Galicia, aínda que foran especies de ampla representación
en España e fóra dela pero cun importante significado bioxeo-
gráfico no noso ámbito particular. Naquela primeira versión o
obxectivo era chamar a atención sobre unha situación pouco
coñecida e mal valorada; era unha badalada para espertar unha
sensibilidade durmida ou inconsciente. Por iso, o metal da campá
era unha aliaxe de especies endémicas e ameazadas, e outras que
non o eran tanto –repito, polo menos nun contexto xeral–, pero
que pola súa significación e grao de coñecemento público servían
para evidenciar o problema. Nesta ocasión, os criterios utilizados
para a inclusión de especies teñen unha base fitoxeográfica moito
máis precisa. Non variou o tratamento gráfico, que constitúe un
dos valores desta obra, xa que a representación dalgunhas espe-
cies é única e supón o achegamento a imaxes que serían inacce-
sibles noutros casos.

Cos criterios empregados, o catálogo modifícase no tocan-
te ás especies relatadas e adquire máis coherencia sen abandonar o
campo das plantas en fin de área, significado relicto ou condición
endémica. Todo isto de xeito restritivo, pois sen estas precaucións,
con aplicación de normas empregadas noutros grupos taxonómi-
cos, a listaxe tería proporcións desorbitadas. 
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Para a inclusión no texto esixiuse o rango específico –fixen
unha excepción con Huperzia selago–, e o territorio circunscríbese aos
límites estritos de Galicia ou á expansión do territorio ata os bordos
dos seus subsectores corolóxicos, segundo unha formulación anterior
(Izco & Sánchez, 1995). Non descender do rango de especie, por
exemplo, exclúe case unha vintena de taxons endémicos galegos
(subespecies) incluídos nunha listaxe por Izco & Sánchez (op. cit.). Ir
por debaixo do nivel de especie levaría a incluír Anemone trifolia
subespecie albida, Armeria pubigera subespecie pubigera, Centaurea
aristata subespecie geresensis, Centaurea aristata subespecie langeana,
Centaurea janeri subespecie gallaecica, Cytisus commutatus subespecie
merinoi, Dactylis glomerata subespecie izcoi, Deschampsia hispanica
subespecie gallaecica, Dianthus laricifolius subespecie caespitosifolius,
Festuca brigantina subespecie acteophyta, Lupinus hispanicus subespe-
cie bicolor, Omphalodes littoralis subespecie gallaecica, Phalacrocarpon
oppositifolium subespecie hoffmannseggii, Rumex scutatus subespecie
gallaecicus, Silene scabriflora subespecie gallaecica, Silene scabriflora
subespecie megacalycina, entre outras. O caso de Armeria humilis é
especial porque ambas as dúas subespecies son endémicas, polo que
foi incluída en consecuencia como especie que engloba os dous
taxons subordinados. Narcissus juresianus Fernández-Casas (1986) foi
excluído porque o seu autor considera nestes momentos que non
alcanza o rango específico (comunicación persoal).

Para ter unha idea de ata onde pode chegar o catálogo de
flora endémica e ameazada en Galicia se non se fixan criterios cla-
ros, abonda con ir ao traballo de Ortiz et al. (1998), que inclúe
unha listaxe de 99 especies e subespecies endémicas ou de área
reducida e outras 91 “que deben ser protexidas en maior ou menor
medida”. Se se trata de endemismos ibéricos presentes en Galicia,
outros poden entrar pola mesma razón, de maneira que a lista pode
superar as cento cincuenta especies e subespecies. Por superar os
límites xeográficos fixados quedan fóra moitas especies endémicas
ibéricas, mesmo moitas noroccidentais ibéricas presentes en
Galicia pero que tamén presentan poboacións afastadas do noso
territorio; este é o caso, por exemplo, de: Agrostis hesperica, Agrostis
tileni, Armeria ciliata, Armeria pungens, Carduus gayanus, Carex
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durieui, Dianthus legionensis, Festuca summilusitana, Iberis procum-
bens, Isatis platyloba, Ranunculus bupleuroides, Sedum pruinatum,
Serratula legionensis, Silene acutifolia, Tymelaea broterana, etc. Os
descubrimentos constantes sobre a flora española alteran, con
todo, estas decisións, tal como acontece con Festuca summilusitana.
Esta especie reunía ata hai moi pouco tempo poboacións de Festuca
distribuídas pola serra de Gredos e polas montañas noroccidentais
ibéricas, pero recentemente Fuente & Ortúñez (2001) puxeron en
evidencia que existen dúas especies distintas: as poboacións de
Gredos pertencen a unha nova especie, Festuca gredensis, e o resto
a Festuca summilusitana en sentido estrito. Esta nova concepción
converte a Festuca summilusitana nun endemismo restrinxido do
noroeste peninsular, o que provocaría a súa inclusión nesta lista.

Os endemismos particulares dun territorio son responsabili-
dade directa das autoridades administrativas dese territorio e do con-
xunto desa sociedade; pero non remata aí o seu compromiso, xa que
hai outras especies que, aínda que non son endémicas estritas gale-
gas nin, incluso, endémicas peninsulares, a súa presenza en Galicia
ten unha gran significación como representantes de movementos de
flora pretéritos ou actuais. Moitas das especies galegas son testemu-
ño deses movementos e, ás veces, son as últimas testemuñas de con-
dicións ambientais do pasado, verdadeiras reliquias, ou relictos,
dunha flora anterior. A lista destas especies sería tamén demasiado
longa e, por iso, non ten cabida aquí. Si paga a pena, non obstante,
entresacar de cada un deses elementos corolóxicos algúns represen-
tantes significativos do conxunto, e iso deu lugar á inclusión da
maioría dos fentos deste catálogo e dalgunha outra especie.

Co obxecto de clarificar a condición corolóxica de cada plan-
ta tratada, no epígrafe “Distribución” exprésase cal é a súa área. En
cada caso, engádense tras o encabezamento os códigos das provincias
galegas onde a especie está presente. Na tipoloxía corolóxica seguiu-
se a proposta de Rivas-Martínez (1987), modificada por Izco (2001). 

Dito o anterior, en nada cambiou a situación de Celtis aus-
tralis, Fagus sylvatica, Quercus petraea, Quercus rotundifolia, Quercus
suber e Taxus baccata, especies incluídas na primeira edición. Talvez
sexa notable que Quercus rotundifolia (=Q. Ilex subespecie ballota)
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retrocedeu algo por mor dos incendios, e que a área de Fagus syl-
vatica foi ampliada lixeiramente a partir de novos descubrimentos,
coa presenza de faia nas carballeiras galego-setentrionais (Blechno
spicantis-Quercetum roboris) das serras de Hospital (A Fonsagrada)
e do Miradoiro (Meira, Baleira), que constitúen as poboacións máis
occidentais da especie (Rodríguez-Gutián et al., 1996).

Sesamoides latifolia foi tamén excluída. A planta foi descrita
por Merino como especie do xénero Astrocarpa, en 1901, e incluí-
da na súa Flora (Merino, 1905), e logo subordinada ao xénero
Sesamoides. Agora ben, G. López (1990, 1996) considera que esas
plantas son simplemente variacións de Sesamoides fruticosa e non
lles concede maior rango que o de variedade. Campanula adsurgens,
que a maioría dos autores considera subespecie de C. arbatica, foi
excluída por razóns análogas.

Como na primeira edición, non se inclúen algunhas espe-
cies propostas por Merino, Pau e outros autores que non foron
aceptadas con posterioridade (Arabis merinoi, Fumaria merinoi,
Narcissus lagoi, Rosa ancarensis, Rosa multiflora, Veronica miniana,
Desmazeria pauciflora, Echium vulnerans, etc.). 

Algunhas das especies da primeira edición figuran nesta con
nome distinto, como consecuencia do cambio de flora básica de refe-
rencia. Na primeira edición seguiuse Flora Europaea (Tutin et al.,
1964-1980), mentres que nesta se seguiu Flora Iberica (Castroviejo et
al., 1986-1998) ata onde foi posible. No caso de que se use un nome
distinto, o da primeira edición aparece como sinónimo.

As inclusións son máis numerosas que as exclusións.
Suprímense sete plantas pero súmanse vinte e cinco, ata chegar a
unha lista total de 38. 

A pesar das restricións, severas, a flora vascular tratada no
texto é o grupo sistemático con maior número de especies exclusi-
vas de Galicia. A xeito de comparación, ningún outro grupo posúe
tal riqueza de endemismos; no mellor dos casos, só algúns ortóp-
teros, coleópteros e lepidópteros contan con algún, peninsular,
como moito. Non obstante, este patrimonio botánico recibe des-
grazadamente unha escasa atención, limitada a definir as áreas que
se deben protexer pero cunha moi reducida intervención activa
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para a súa conservación e menor atención por parte da adminis-
tración rexional.

Aínda hai que engadir un comentario máis. Na introdución
do capítulo sobre plantas vasculares da edición anterior, dicíase
que o grao de coñecemento da flora galega era aínda imperfecto e
que catro especies foran descritas nos dez anos anteriores.
Mellorouse moito no coñecemento da flora, pero a definición de
novos taxons mantense con media ducia de novas especies. Iso é
coherente coa tendencia xeral na Península Ibérica; a publicación
de Flora Iberica, a pesar de que o proxecto non concluíu, estimu-
lou a prospección e a análise taxonómica. Nos volumes publicados
ata o de agora, a metade dos previstos, cóntanse case duascentas
propostas novas co rango de especie ou subespecie, descritas con
posterioridade a 1970. Circunscritos ao territorio que nos interesa
agora, tras a primeira edición desta obra describíronse unha dece-
na de novas especies endémicas galegas, Armeria rothmaleri, Crepis
novoana, Cytisus insularis, Hyacinthoides paivae, Leucanthemum
corunnense, Leucanthemum gallaecicum, Leucanthemum merinoi,
Leucanthemum pluriflorum, Scilla merinoi, Santolina melidensis, por
exemplo, e o dobre de subespecies.

Mellorouse ademais no coñecemento da ecoloxía e da coro-
loxía das especies, así como das comunidades das que forman parte.
Temos tamén unha visión máis exacta de cal é o estado de risco
desas especies e das medidas necesarias para a súa conservación. No
momento da primeira edición contábase só co Libro rojo de las espe-
cies vegetales amenazadas de España peninsular e Islas Baleares
(Gómez-Campo, 1987); neste libro vermello figuran unha ducia de
especies galegas, das cales catro se inclúen na listaxe actual de A
natureza ameazada: Centaurea borjae, Centaurea corcubionensis,
Genista sanabrensis, Petrocoptis grandiflora. As outras (Agrostis tileni,
Dianthus merinoi, Sesamoides latifolia, Spergula viscosa) están ausen-
tes por unhas ou outras razóns. No que afecta en exclusiva á flora
endémica, rara ou ameazada de Galicia, publicáronse durante os
últimos anos traballos que contribuíron á súa definición e clarifi-
cación; entre eles, e xunto ao xa citado de Izco & Sánchez (1995),
hai que mencionar o de Ortiz et al. (1998). De ámbito nacional, e
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apenas reducido a aspectos corolóxicos, destaca o de Moreno et al.
(1992). Neste campo, naqueles anos, apenas se podía precisar; hoxe
existen datos sobre a distribución de moitas especies con referencia
a cuadrículas UTM de 10 x 10 quilómetros e, nalgúns casos, mesmo
a mallas de 1 x 1 quilómetros. Para os efectos de poder avaliar o sig-
nificado dos datos sobre distribución, o territorio galego afecta a
340 cuadrículas de 10 x 10 quilómetros.

O epígrafe “grao de ameaza” substituíuse pola clasificación
da Unión Internacional para a Conservación da Natureza (UICN).
En cada especie tratada a clasificación de UICN ten valor absoluto,
refírese á especie como tal, salvo nos casos de especies non endé-
micas galegas, nos que a clasificación se basea exclusivamente nas
poboacións rexionais. Estes últimos casos indícanse expresamente.
En cada caso indícanse o grao de ameaza, seguido do criterio en
que se basea a catalogación nese grao.

No campo lexislativo, ten especial transcendencia a
Directiva CE 92/43, modificada pola Directiva 97/62, relativas á
conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres.
Ambas as dúas Directivas –ademais do seu interese no que ás
comunidades vexetais se refire– convertéronse na referencia obri-
gada para calquera análise e valoración da flora –e fauna– a través
do seu anexo II, onde se relacionan as plantas para a conservación
das cales é necesario designar zonas concretas especiais. Nestes
anexos menciónanse diversas plantas galegas ou identificadas
como galegas: Centaurea borjae, Culcita macrocarpa, Eryngium vivi-
parum, Festuca elegans, Festuca summilusitana, Luronium natans,
Narcissus asturiensis, Narcissus pseudonarcissus subespecie nobilis,
Narcissus cyclamineus, Petrocoptis grandiflora, Rumex rupestris,
Trichomanes speciosum, Tuberaria major (T. globulariifolia), Veronica
micrantha, Woodvardia radicans. Ao amparo do Real Decreto
439/1990, do 30 de marzo de 1999 (BOE do 5 de abril), a orde do
9 de xuño de 1999 (BOE do 22 de xuño) publica o Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas, e entre as especies e subespe-
cies desta lista incluídas na categoría “en perigo de extinción” ató-
panse as galegas Centaurea borjae e Omphalodes littoralis subsp.
gallaecica. O Convenio de Berna, relativo á conservación da vida
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silvestre e do medio natural de Europa (BOE 235, do 1 de outu-
bro, 1986) inclúe Omphalodes littoralis na categoría “especies de
flora estritamente protexidas”. Hai que engadir o regulamento do
convenio sobre o Comercio de Especies Silvestres de Flora e Fauna
(CITES) no que se refire particularmente a Europa, que inclúe
unhas corenta especies de orquídeas presentes en Galicia.

Sen valor legal, a “Lista roja 2000” (VV.AA., 2000) contén
unha extensa relación de especies e subespecies ameazadas da flora
española, preto de 1400. Delas, algo máis de medio centenar atópa-
se en Galicia (9 fentos, 37 dicotiledóneas, 11 monocotiledóneas).

No epígrafe “medidas de protección” non se incluíu a
recente achega galega pola que se declaran provisionalmente as
zonas propostas para a súa inclusión como espazos naturais en
réxime de protección xeral (DOG 118, do 19 de xuño de 2001,
Orde do 7 de xuño), redactada baixo as pautas da Directiva
Hábitat (Directiva 43/92 CEE) e a súa adaptación posterior
(Directiva 62/97 CEE), que inclúen criterios florais, faunísticos e
de vexetación. Esa rede componse de 57 espazos de extensión
moi dispar, pero que supoñen en conxunto 369 154 hectáreas,
un 11,55% da superficie terrestre de Galicia. Neses espazos danse
a maioría das especies tratadas nesta análise, representadas por
un bo número das súas poboacións, pero non engloban a totali-
dade. A fase de redacción do traballo na data de publicación da
rede LIC galega, como parte da rede europea Natura 2000, foi un
obstáculo insalvable para a súa incorporación detallada ás descri-
cións das plantas. 

Algunhas das especies tratadas forman parte das coleccións
de sementes de distintos bancos de xermoplasma; particularmente
menciónanse as que forman parte do proxecto Artemis, que reúne
as especies conservadas no banco desenvolvido baixo este nome
por C. Gómez-Campo, na E.T.S. de Enxeñeiros Agrónomos da
Universidade Politécnica de Madrid, máis algunha presente no
banco da Universidade de Santiago de Compostela.

Nas análises particulares das especies e no apartado de
Bibliografía omítense as referencias á primeira edición de A
Natureza Ameazada (Izco, 1989), á Flora de Galicia (Merino,
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1905-1909), á Flora Iberica (Castroviejo et al., 1986-1998), que
se consideran básicas.

A nomenclatura das plantas segue, no posible, Flora
Iberica (Castroviejo et al., 1986-1998). A coroloxía baséase en
Rivas-Martínez (1987).

Os avances indicados non significan que todo estea feito,
máis ben poñen en evidencia o que queda por facer. Non hai dúbi-
da de que quedan entidades (especies, subespecies, etc.) por des-
cubrir e por definir na flora galega, pero o coñecemento de taxons
descritos hai tempo mais a definición doutros novos só significa
que fomos capaces de identificalos; falta coñecer a súa bioloxía, a
súa ecoloxía, cuantificar as súas poboacións, identificar os riscos
que os ameazan e as posibles alternativas para paliar ou eliminar
estes, etc. En realidade, só estamos no principio.

INTRODUCIÓN Á SEGUNDA VERSIÓN

Como se pode deducir claramente da introdución inicial
deste texto, o proxecto de reeditar A natureza ameazada callou,
coa entrega dos borradores á segunda edición, aos dez anos de
que vise a luz a primeira. Para entón levabamos os autores algún
tempo corrixindo os textos publicados e subministrando material
para as novas iconas. Non resulta tan obvio nesa introdución,
aínda que pode entenderse así, que se fixeron novas modifica-
cións dous anos máis tarde, cando se acababa de publicar a decla-
ración de espazos naturais en réxime de protección xeral (DOG
118, do 19 de xuño de 2001). Ese novo esforzo dos autores non
estivo acompañado do equivalente obrigado dos coordinadores e
quedou parado o proxecto. Por fortuna, o Consello da Cultura
Galega aceptou a proposta dun dos autores da obra, José Rey
Salgado, non outra que retomar a empresa de publicar a segunda
edición de A natureza ameazada, e cargar sobre si a responsabili-
dade e o traballo de facer que os orixinais da segunda edición
cheguen á imprenta.

Nos catro anos transcorridos dende a entrega dos manus-
critos ata o momento presente, de corrección de probas, cambiou
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substancialmente o panorama relacionado coa flora ameazada
española e coa galega en particular. Os cambios máis substanciais
derivan da proposta galega de espazos que entrarán a formar parte
da Rede Natura 2000, os coñecidos como Lugares de Interese
Comunitario (LICs), catalogados como Espazos naturais en réxime
de Protección especial (DOG 115 e 128, 2003) e da publicación
dunha nova relación de categorías UICN e dos criterios para a súa
aplicación. Ademais, a aparición do Atlas e Libro rojo de la flora vas-
cular amenazada de España (Bañares et al., 2003) constitúe un novo
marco de referencia particular para cada especie ou subespecie
españolas ameazadas. Hai outras implicacións máis concretas e
próximas, publicacións que achegan información de interese rela-
cionada cos obxectivos desta edición. Entre elas a descrición de
novas especies galegas, tales como a segregación de Isoetes fluitans
do máis amplo Isoetes longissima (Romero, 2004) ou publicacións
con información sobre especies xa coñecidas, como a que se refire
a Centaurea borjae e Centaurea ultreiae (Izco et al., 2003), ou sobre
a distribución e demografía de fentos en Galicia, debida a Javier
Amigo e o seu equipo de investigación (Quintanilla et al., 2003,
Amigo et al., 2004), etcétera.

Tiven en conta todos estes feitos nesta nova corrección do
orixinal. As formas de consideralos seguiron camiños distintos. As
categorías de ameaza da UICN son as publicadas no ano 2001 e
aplicadas no Atlas e Libro rojo (Bañares et al., 2003), nos casos que
inclúa a especie aquí tratada, salvo algúns cambios concretos, para
adaptar a categoría adxudicada no Atlas ao espazo de Galicia ou
por discrepancia coa categoría asignada. As categorías da UICN
detállanse a continuación.

CR: en risco crítico. Un taxon é cualificado como CR cando
o risco de extinción en estado silvestre, nun futuro próximo, é
extremadamente alto.

CR-A: un taxon é cualificado CR-A cando a redución da
poboación acada taxas do 80-90% nos 3-10 últimos anos ou nas
tres últimas xeracións ou cando as perspectivas de redución alcan-
zan taxas do 80% nos dez próximos anos ou nas tres próximas
xeracións.



208 J. Izco Sevillano

CR-B: un taxon é CR-B cando o tamaño do polígono con-
vexo que forman as súas localidades periféricas é menor de 100
km2, ou cando a área DE OCUPACIÓN das súas poboacións é
menor de 10 km2.

EN: un taxon é cualificado EN (en perigo) cando non per-
tence á clase CR pero está exposto a un alto risco de extinción, no
medio silvestre, nun futuro próximo.

EN-A: un taxon é cualificado EN-A cando a redución da
poboación alcanza taxas de 50-60% nos últimos 10 anos ou nas
tres últimas xeracións ou cando se prevén esas perdas no futuro
neses prazos.

EN-B: un taxon é cualificado EN-B cando o tamaño do polí-
gono convexo que forman as súas localidades periféricas é menor de
5000 km2, ou cando a área de ocupación das súas poboacións é
menor de 500 km2.

VU: un taxon é cualificado como VU (vulnerable) cando
non pertence á clase CR ou EN pero está exposto a un alto risco de
extinción no medio silvestre, nun futuro a medio prazo.

VU-A: un taxon é cualificado VU-A cando se observa, esti-
ma, deduce ou sospeita que a redución da poboación alcanza taxas
do 30-50% nos 10 últimos anos ou nas tres últimas xeracións ou
cando as perspectivas de redución acadan esas perdas no futuro
neses prazos.

VU-B: un taxon é cualificado VU-B cando o tamaño do
polígono convexo que forman as súas localidades periféricas é
menor de 20 000 km2, ou cando a área de ocupación das súas
poboacións é menor de 2000 km2.

A aplicación dos criterios A e B vai acompañada necesaria-
mente doutros criterios complementarios. 

Incorporar ao apartado “Medidas de conservación” de cada
especie os nomes dos LICs en que está presente resulta complicado,
por iso optei por resumir a información de forma máis clara e ope-
rativa, nun mapa, que indica mediante números a presenza dunhas
ou doutras especies en cada un dos espazos. Esta información non
pode considerarse en termos absolutos, porque non hai catálogos
florísticos dos espazos seleccionados como interesantes para a rede
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europea –esperemos que a Consellería de Medio Ambiente decida
algún día iniciar esa tarefa– e a información sobre as plantas seleccio-
nadas non é tan precisa como sería desexable. 

Cos cambios introducidos, aínda que non sexan exhausti-
vos, a presente lista e a información de cada especie tratada axús-
tase máis á realidade e concorda en maior grao coa bibliografía
existente.

A relación de especies, que teñen algún significado especial
na flora galega, é un instrumento máis, xunto a outros xa publica-
dos, que han servir para deseñar unha política activa de conserva-
ción por parte dos organismos públicos, dende a Xunta de Galicia
aos propios municipios onde se localizan as especies mencionadas
nestas publicacións. A divulgación de datos relativos á conserva-
ción da natureza e a promoción de programas educativos, que
inclúen aspectos ambientais e outras iniciativas xerais, esixen a
urxente implicación das corporacións rexionais e, especialmente,
as locais na conservación do patrimonio biolóxico. É desexable que
a próxima edición de A natureza ameazada poida incorporar ampla
información sobre plans de protección e de conservación das plan-
tas que se mencionan nesta edición.
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LYCOPSIDA, LYCOPODIACEAE
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C. F. P. Mart., 1829.

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Para a Península Ibérica, rara (Salvo, 1990). En Galicia, CR-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (C, Lu)

É un fento de ampla distribución por zonas temperadas e frías.
A súa área esténdese por ambos os dous hemisferios, principal-
mente polo norte; no meridional está presente en Tasmania,
Nova Zelandia e sueste de Australia. En España, atópase nos sis-
temas montañosos da metade norte (Pireneos, cordilleira
Cantábrica, sistemas Central e Ibérico) (Salvo, 1990). En Galicia
coñécense tres únicas localidades, de clara significación disxun-
ta: á clásica das faldras do monte Castelo (Galdo, Lugo), engadí-
ronselle dúas recentes: en Piornedo de Ancares (Lugo) (Reinoso
& Rodríguez-Oubiña, 1988) e na Capelada (A Coruña) (Soñora
& Ortiz, 1989). Coroloxicamente, as localidades pertencen ás
provincias Orocantábrica e Cántabro-Atlántica.

■ HÁBITAT

En xeral, vive en brañas, en breixeiras abertas e en comunida-
des de carrizas de rochas ácidas permanentemente húmidas. En
Galicia ten unha ecoloxía semellante.

■ POBOACIÓN

Cando se daba como extinta en Galicia, despois de case un
século dende o achado lucense publicado por Merino, apare-
ceron dúas novas poboacións, aínda que moi localizadas e
reducidas. En calquera caso, non se atopou de novo na locali-
dade clásica.
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■ AMEAZAS

A súa crítica situación en Galicia está relacionada coa destru-
ción das brañas, un dos ecosistemas máis ameazados no terri-
torio. Estes medios foron tradicionalmente transformados en
prados ou foron desecados ou cubertos para outros fins. Na
actualidade, a eutrofización por augas contaminadas con zurros
representa outro risco grave para as brañas.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
É urxente protexer as brañas e outras zonas húmidas, tanto
mediante medidas globais como específicas, e incluír espazos
concretos, ricos nestes medios, na rede de espazos protexidos.

■ BIBLIOGRAFÍA
Reinoso & Rodríguez-Oubiña (1987), Soñora & Ortiz (1988),
Salvo (1990), Amigo et al. (2004).
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LYCOPSIDA, LYCOPODIACEAE
Lycopodiella inundata (L.) J. Holub, 1964
(= Lepidotis inundata (L.) C. Börner, 1912)

■ NOME VERNÁCULO

Licopódio dos brejos, en portugués. Non ten nome vernáculo en
galego.

■ CATEGORÍA DE AMEAZAS

No contexto da Península Ibérica, rara (Salvo, 1990); vulnera-
ble (“Lista roja 2000”); vulnerable (Bañares et al., 2003). En
Galicia, EN-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (C, Lu, Ou, Po)

Especie do hemisferio norte, con poboacións nos sistemas mon-
tañosos da metade norte da Península Ibérica. En Galicia coñé-
cese das catro provincias, aínda que non é frecuente e son raras
as citas recentes.

■ HÁBITAT

chans turbosos ou con humus, permanentemente húmidos ou
encharcados, ás veces entre bloques erráticos e pedregais, xeral-
mente de alta montaña, sobre substratos silíceos (ácidos). A súa
presenza coincide, frecuentemente, con comunidades praten-
ses, higrófilas, especialmente da alianza Rhynchosporion albae.

■ POBOACIÓN

Debido á súa ecoloxía estrita, en xeral en montaña media ou
alta, é unha especie rara, con poboacións pequenas que están en
franca regresión, polo que se inclúe con esta relación.

■ AMEAZAS

Como outras especies de brañas e medios higroturbosos está seria-
mente afectada polos incendios, o desecamento, a transformación
de pastos naturais en artificiais e a eutrofización das augas.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Cómpre protexer as zonas húmidas mediante medidas xenéri-
cas e incluír áreas con estas características na rede de espazos
protexidos.

■ BIBLIOGRAFÍA

Silva Pando et al. (1987), Soñora (1992), Salvo (1990), (Bañares
et al., 2003), Amigo et al. (2004).
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LYCOPSIDA, ISOETACEAE
Isoetes longissimum Bory, 1844

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Vulnerable na Península Ibérica segundo o catálogo de Salvo
(1990); en perigo (“Lista roja 2000”); considerada de interese
continental para o Grupo Pteridológico Ibérico; EN-B segundo
o Libro Rojo (Bañares et al., 2003). No contexto galego, EN-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (C, Lu, Po)

É unha especie presente en Alxeria, onde foi descuberta, e en
Galicia. Aquí está repartida polas provincias marítimas seten-
trionais: A Coruña e Lugo. Algunhas dúbidas sobre a identidade
entre as poboacións alxerianas e galegas condicionaron a consi-
deración corolóxica destas; na actualidade considéranse perten-
centes á mesma especie, aínda que con estraña disxunción.
Recentemente ampliouse o número de localidades coñecidas en
Galicia (Romero et al., 1995), a maioría delas en Bergantiños, en
todo o Xallas e nos seus afluentes, e algunhas localidades inte-
riores –cuncas media e alta do Mandeo, do Miño, etc.

■ HÁBITAT

Cursos de augas correntes, de certo caudal, oligotróficas, con
escasos nutrientes, limpas, osixenadas, superficiais, en cuxos
fondos areentos arraiga e forma madeixas oscilantes na corrente,
xunto a outras especies de Littorelletea e Potametea (Juncus hete-
rophyllus, Oenathe croccata, Carum verticillatum, etc.). Pisos ter-
motemperado e mesotemperado, por debaixo de 500 m. 

■ POBOACIÓN

Non é planta moi abundante, a pesar das novas localizacións, se
se ten en conta o reducido do seu hábitat e a degradación pro-
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gresiva deste. Son un total de 12 cadrados de 11 x 11 quilóme-
tros os existentes, cun total de 30,5 hectáreas de ocupación.

■ AMEAZAS

Eutrofización por contaminación de augas de lixiviación de
campos estercados e fertilizados con zurros, alteración dos lei-
tos dos ríos (desviación, desecamento temporal, etc.) e activi-
dades recreativas (baños).

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Medidas xenéricas para evitar a contaminación das augas e
mantemento dos leitos dos ríos e dos seus caudais, medidas
proveitosas para o conxunto de hidrófitos.

■ BIBLIOGRAFÍA

Rodríguez-Oubiña & Ortiz (1987), Romero & Amigo (1995),
(Bañares et al., 2003), Amigo et al. (2004).

■ OBSERVACIÓNS

As poboacións galegas identificáronse recentemente como espe-
cie independente (Isoetes fluitans) (Romero, 2004), con distri-
bución restrinxida a Galicia.
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FILICOPSIDA, MARSILEACEAE
Pilularia globulifera L., 1753

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE RISCO

No contexto de España, vulnerable (Barreno et al., 1984); Salvo
(1990) adxudícalle a categoría E (en perigo) en todos os niveis
xeográficos que valora; en perigo (“Lista roja 2000”); en perigo
debido á redución do número total de individuos e por área
reducida (Bañares et al., 2003). En Galicia, EN-A, B.

■ DISTRIBUCIÓN: (Lu, Ou, Po)

É unha especie endémica europea occidental e central, dende
Escandinava á Península Ibérica. En España citouse de Lugo,
Ourense, Pontevedra e Zamora; recentemente descubriuse unha
poboación en Burgos (Aedo et al., 1997). Dende a primeira refe-
rencia galega de Begonte (Allorge, 1927) e a subseguinte de
Bellot & Casaseca (1959), as localidades clásicas son chairegas
(Cospeito, Rábade, Vilalba, Bóveda, etc.); a estas hai que enga-
dirlles as ourensás (Vilar de Barrio, Sandiás, Saínza), máis recen-
tes, non confirmadas posteriormente. Rodríguez-Oubiña &
Ortiz (1987) e Rodríguez-Oubiña (1989) achegan diversas loca-
lidades galegas. Subsectores Lucense e Ourensán. As poboa-
cións ibéricas son claramente relictas.

■ HÁBITAT

É un hidrófito que vive en chans ácidos, cubertos por augas
superficiais estacionais, e queda ao descuberto no verán, aínda
que o chan permanece húmido. Habita en bordos de charcas e
de reservas de auga (lagoas, pantanos) que quedan ao aire
durante a estiaxe. Vive con Luronium natans, Littorella uniflora,
Juncus bulbosus, Apium inundatum, Baldelia ranunculoides, etc.
(Rodríguez-Oubiña et al., 1997), en comunidades de Littore-
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lletea. As localidades coñecidas teñen alturas entre 400 e 700 m
s.n.m. Piso mesotemperado.

■ POBOACIÓN

Ata hai pouco só se coñecía unha localidade galega, en zonas
pantanosas de Begonte (Lugo) (Bellot & Casaseca, 1959), xunto
á estrada N-VI, o que era un risco para a desaparición da espe-
cie no territorio e xustificaba a categoría anterior. En efecto, esa
poboación foi eliminada pola construción de viais; emporiso foi
descuberta recentemente en Begonte, cubrindo extensas super-
ficies arredor de lagoas estacionais, e con menos abundancia
noutros puntos da Terra Chá (Cospeito, Rábade).

■ AMEAZAS

Necesita augas ácidas e, aínda que viven en arrozais fertilizados
portugueses, a eutrofización do medio incide negativamente. A
longa e crecente transformación dos terreos húmidos onde
habita e das zonas de turba en prados artificiais mais a explota-
ción de áridos son o risco maior para a especie en Galicia.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

A longa e crecente transformación de brañas e zonas de turba
de Galicia, onde se refuxian relictos setentrionais e algúns ende-
mismos galegos; en particular, os terreos húmidos da Terra Chá
e os próximos do Xistral teñen enorme interese como base
dunha rede de zonas húmidas protexidas. Coma noutros casos,
hai que desenvolver medidas de conservación ex situ.

■ BIBLIOGRAFÍA

Bellot & Casaseca (1959), Barreno et al. (1984), Rodríguez-
-Oubiña (1989), Salvo (1990), Rodríguez-Oubiña et al. (1997),
Aedo et al. (1997), Bañares et al. (2003), Amigo et al. (2004).
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FILICOPSIDA, HYMENOPHYLLACEAE
Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm., 1794

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

E. Salvo (1990) adxudícalle a categoría vulnerable para España
e rara para Europa; vulnerable (“Lista roja 2000”, Bañares et al.,
2003); está considerada de “interese nacional” polo Grupo
Pteridológico Ibérico. En Galicia, EN-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (C)

Sueste de Europa, dende Irlanda ata Italia, Macaronesia e meta-
de sur de África, incluída Madagascar. En España esténdese
pola cornixa cantábrica. En Galicia está presente nas zonas cos-
teiras da Coruña, dende a desembocadura do Tambre cara ao
norte; P. Ramil (comunicación persoal) achega localidades de
toda a faixa lucense que verte ao Cantábrico (Mondoñedo, serra
do Xistral –ata os 800 m s.n.m.–) e do interior (Abadín, A
Fonsagrada). Subsectores Galaico-Asturiano occidental e
Compostelán.

■ HÁBITAT

Rochedos silíceos ou bases de troncos de árbores cubertas por
tapetes de mofos, onde salpica a auga ou escorre superficial-
mente de forma constante. As súas frondes son moi delicadas e
non toleran nin a sequidade atmosférica nin a acción do sol,
polo que sempre vive ao acubillo dos bosques galería, propios
de barrancos sombríos, como os abeledos, etc., formando parte
da asociación Dryopterido aemuli-Hymenophylletum (Díaz & F.
Prieto, 1994). Como outros fentos de interese vive nos climas
sen xeadas dos pisos termotemperado e mesotemperado, habi-
tualmente por debaixo dos 400 m.
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■ POBOACIÓN

Hai unha vintena de localidades en Galicia e algunhas menos
na veciña Asturias. Cando aparece faino con profusión pero
sempre sobre superficies pequenas debido á especificidade do
hábitat.

■ AMEAZAS

Destrución do seu hábitat para alteración de condicións hídri-
cas (desecamento, polución das augas) ou por destrución do
bosque que a gorece (lume, substitución de frondosas de ribei-
ra por piñeiros e eucaliptos).

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Algunhas poboacións están protexidas no Parque Natural das
Fragas do Eume; para as restantes hai que manter os bosques
higrófilos abarrancados en bo estado.

■ OBSERVACIÓNS

Recentemente atopouse unha especie afín, Hymenophyllum will-
sonii, no concello de Cariño (A Coruña), única localidade espa-
ñola (Soñora et al., 1993) cunha poboación composta por unha
vintena de individuos. A esta especie correspóndelle en Galicia,
o que hoxe quere dicir España, a catalogación CR-D (Bañares et
al., 2003).

■ BIBLIOGRAFÍA

Cremades & Bárbara (1987), Soñora & Ortiz (1988), Ramil
(1990), Salvo (1990), Soñora (1992), Soñora et al. (1993), Díaz
& Fernández Prieto (1994), Pulgar et al. (1998), Bañares et al.
(2003), Amigo et al. (2004).
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FILICOPSIDA, HYMENOPHYLLACEAE
Vandenboschia speciosa (Willd.) Kunkel, 1996
(= Trichomanes speciosum Willd., 1810)

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Na Península Ibérica, vulnerable (Barreno et al., 1984); rara
(Salvo, 1990); vulnerable (“Lista roja 2000”, Bañares et al.,
2003); considerada de “interese continental” polo Grupo
Pteridológico Ibérico. En Galicia, CR-A, B.

■ DISTRIBUCIÓN: (C)

Esténdese por áreas costeiras da fachada atlántica meridional de
Europa e as illas macaronésicas (Salvo, 1990). En España está
presente nas provincias cantábricas e mais na de Cádiz
(Gamarra, 1998). É un dos fentos máis raros de Galicia, con
moi escasa representación, reducida á provincia da Coruña,
principalmente nas cuncas dos ríos Mandeo, Eume, Mera e
Landoi, subsector Galaico-Asturiano occidental.

■ HÁBITAT

Medios rochosos ácidos entre os bosques ou sobre os tapices de
brións que os recobren, húmidos por salpicaduras ou escorre-
dura permanentes baixo a sombra dos bosques de ribeira en
barrancos agrestes, no ámbito de amieirais (Valeriano pyrenai-
cae-Alnetum glutinosae). En Galicia é claramente termófilo, por
debaixo dos 400 m. Nos pisos termotemperado e mesotempe-
rado inferior.

■ POBOACIÓN

As poboacións que se coñecen redúcense a sete cuadrículas de
1 x 1 quilómetros, seguramente sen superar o milleiro de indi-
viduos entre todas elas.
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■ AMEAZAS

Alteración e desecamento dos cursos de auga que humedecen o
seu medio, corta dos bosques que acubillan as plantas, e o
lume, que substitúe o bosque de ribeira natural por piñeirais ou
eucaliptais, os cales non constrúen sotobosques ricos en humus
e nemorais. Tamén a recolección.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Salvo unha poboación próxima ao Parque Natural das Fragas
do Eume, o resto carece de protección, pero entran dentro dun
posible espazo protexido na Capelada. Mentres, hai que manter
os bosques de ribeira abarrancados e os máis suaves. Especie de
interese comunitario (Directiva CE 97/62), incluída no anexo II.
En España, a diferenza doutros países europeos, non se atopa-
ron gametófitos multiplicados por vía vexetativa, que actúan
como reservas xenéticas da especie (Rumsey et al., 1999).

■ BIBLIOGRAFÍA

Laínz (1968), Barreno et al. (1984), Cremades & Bárbara
(1987), Guitián et al. (1987), Gamarra (1988), Salvo (1990),
Soñora (1992), García-Quintanilla (1997), Rumsey et al.
(1999), Bañares et al. (2003), Amigo et al. (2004).
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FILICOPSIDA, CULCITACEAE
Culcita macrocarpa K. Presl, 1836

■ NOME VERNÁCULO

Portugués: feto de cabelinho, cabelinha. Non ten nome vernáculo
en galego.

■ CATEGORÍA AMEAZADA

Na Península Ibérica, vulnerable (Barreno et al., 1984); vulne-
rable (Salvo, 1990); en perigo (“Lista roja 2000”, Bañares et al.,
2003); considerada de “interese mundial” polo Grupo
Pteridológico Ibérico. En Galicia, CR-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (C)

Especie macaronésica, con áreas disxuntas en territorios espa-
ñois e portugueses, tanto nas illas atlánticas coma no continen-
te. A área continental española redúcese a unhas poucas locali-
dades relictas en Cádiz, Asturias, Biscaia (Alejandre, 1989),
Cantabria (Alejandre, 1990) e na provincia da Coruña. Na pro-
vincia galega está presente en trece cadrados de 1 x 1 quilóme-
tros, situados no val do Eume, principalmente nas fragas do
tramo inferior, na Capelada e nalgún punto da cunca interme-
dia, río Mera (García-Quintanilla, 1997). Todas as localidades
pertencen ao subsector Galaico-Asturiano occidental.

■ HÁBITAT

Chans profundos ácidos, ricos en humus, húmidos, en locali-
dades sombrías, cubertas por bosques de ribeira ou carballeiras
frescas (Blechno spicantis-Quercetum roboris subas. pulmonarieto-
sum longifoliae). Como sucesorio termófilo terciario apenas
supera o piso termotemperado e, así, ningunha das poboacións
supera os 350 m s.n.m., aínda que na veciña Asturias sobe a
600 m.
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■ AMEAZAS

A alteración ou desecamento dos cursos de auga que manteñen
o seu hábitat e a destrución da galería arbórea que proporciona
a sombra e alta humidade atmosférica que necesita C. macro-
carpa. Por outro lado, o lume e a corta indiscriminada dos bos-
ques da ribeira e a reforestación con especies exóticas son cau-
sas da súa desaparición. Ademais, a recollida por afeccionados
e profesionais pode resultar letal.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Algunhas das poboacións están protexidas no novo Parque
Natural das Fragas do Eume, pero é necesario coñecer a biolo-
xía da especie e proceder á súa reintrodución en lugares e loca-
lidades apropiados. Especie de interese comunitario (Directiva
CE 97/62), incluída no anexo II.

■ BIBLIOGRAFÍA

Laínz (1968), Barreno et al. (1984), Izco (1989), Alejandre
(1989, 1990), Soñora & Ortiz (1989), Salvo (1990), Soñora
(1992), Soñora et al. (1992), García-Quintanilla (1997), Ortiz
et al. (1998), Bañares et al. (2003), Amigo et al. (2004).
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FILOCOPSIDA, ASPIDIACEAE
Dryopteris guanchica Gibby & Jermy, 1977

■ NOME VERNÁCULO

É aplicable o nome xenérico fento.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Na Península Ibérica, rara (Salvo, 1990); vulnerable (“Lista roja
2000”, Bañares et al., 2003); considerada de “interese xeral”
polo Grupo Pteridológico Ibérico. En Galicia, EN-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (C, Lu, Po)

Considérase un relicto temperado terciario. A súa área esténde-
se polo noroccidente ibérico, provincia de Cádiz e illas Canarias.
En Galicia está presente nas tres provincias litorais, principal-
mente na Coruña, que comprende o 90% das localidades (vales
do Eume e do Tambre) (García-Quintanilla, 1997). Subsectores
Galaico-Asturiano occidental, Compostelán e Miñense.

■ HÁBITAT

Sotobosques nemorosos dominados por planocaducifolios,
sobre chans ácidos húmicos, frescos pero non encharcados.
Incorpórase ás carballeiras potenciais do litoral galego, Blechno
spicantis-Quercetum roboris, na parte norte, e Rusco aculeati-
Quercetum roboris, na fachada atlántica. Coma outros fentos
macaronésicos, non se afasta moito da costa e non supera os 300
m s.n.m. (piso termotemperado); excepcionalmente chega aos
600 m no seu punto máis meridional, entre Gondomar e O
Porriño.

■ POBOACIÓN

Non forma poboacións numerosas e a escaseza de carballeiras
fai dela unha planta rara, da que poden contabilizarse moi pou-
cos milleiros de individuos.
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■ AMEAZAS

Degradación das carballeiras, sobre todo as de niveis baixos, as
máis castigadas pola presión humana e a silvicultura, ao redu-
cir o seu tamaño e pastorear o seu interior; rareo destas ou des-
trución polo lume.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Só están protexidas as poboacións do Parque Natural das Fragas
do Eume; para o resto a conservación pasa pola recuperación
das carballeiras que quedan nos niveis baixos, por exemplo
mediante microrreservas. Noutra liña, debe ser conservado en
bancos de xermoplasma.

■ BIBLIOGRAFÍA

Cremades & Bárbara (1987), Salvo (1990), García-Quintanilla
(1997), Bañares et al. (2003), Amigo et al. (2004).
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FILICOPSIDA, BLECHNACEAE
Woodwardia radicans (L.) Sm., 1793

■ NOME VERNÁCULO

Non ten. En portugués: feto do botão.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Para Salvo (1990), rara na Península Ibérica e Baleares, rara no
ámbito europeo; vulnerable en xeral; na listaxe española
(Barreno et al., 1984), vulnerable. En Galicia, EN-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (C, Lu, Po)

De ampla distribución holártica, en Europa é un relicto de perío-
dos temperados do terciario, cunha área tipicamente macaroné-
sica, incluídas localidades do occidente ibérico e faixa cantábri-
ca (Gallireti & Morais, 1998); máis residuos en Alxeria, Córsega
e sur de Italia (Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Creta). En
Galicia está presente nas tres provincias costeiras; máis abun-
dante na franxa setentrional, dende o golfo Ártabro ata Asturias
(subsector Galaico-Asturiano occidental) (García-Quintanilla,
1997). Desapareceu da única cita de Pontevedra (muros do mos-
teiro de Oia), onde a herborizou B. Merino.

■ HÁBITAT

Chans ácidos profundos, ricos en materia orgánica e húmidos.
Necesita os medios sombríos dos bosques planocaducifolios
pechados, moi húmidos por auga corrente ou por salpicaduras,
ás veces entre os grandes bosques das fervenzas. Ameneirais,
bidueirais e abeledos (alianza Alno-Padion) ou carballeiras galai-
co-asturianas, frescas, de fondo de val (Blechno spicantis-Quer-
cetum roboris subas. pulmonarietosum longifoliae). As súas prefe-
rencias térmicas limitan o seu teito altitudinal aos 350 m, con
predominio por debaixo dos 200 m. Piso termotemperado.
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■ POBOACIÓN

As poboacións coñecidas non pasan de 40 cuadrículas de 1 x 1
quilómetros, sempre en áreas moi restrinxidas, nun total apro-
ximado de 5000 individuos. As mellores poboacións e as máis
extensas atópanse na cunca do Eume e na Capelada.

■ AMEAZAS

Aféctanlle seriamente a sequidade e a insolación. Conducen a
iso o rareo e a corta dos bosques ribeiráns e de fondo de val
situados a baixas altitudes, o lume –pola substitución das espe-
cies planocaducifolias por piñeiros e eucaliptos–, o desecamen-
to dos regueiros e a contaminación da auga.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Preservación e xestión adecuada do Parque Natural das Fragas
do Eume e conservación xeral dos bosques de ribeira e de fondo
de val no piso termotemperado. Especie de interese comunita-
rio (Directiva CE 97/62), incluída no anexo II. 

■ BIBLIOGRAFÍA

Barreno et al. (1984), Garilleti & Morais (1998), Salvo (1990),
García-Quintanilla (1997), Silva Pando et al. (2000).
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DICOTYLEDONES, FAGACEAE
Quercus lusitanica Lam., 1785
(= Quercus fruticosa Brot., 1804)

■ NOME COMÚN

Carvalho anâo, carvalhiça, cerqueiro-bravo, en portugués. Dada a
súa rareza e localización, non ten nome en galego.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

A pesar de que renace de cepa, en perigo. Os incendios reitera-
dos na zona supoñen unha ameaza grave de desaparición da
poboación galega. En Galicia, CR-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (C)

Habita en Marrocos (Rif), no sur de Portugal (dende o Algarve
ata a Beira Litoral) e no sur de España (Cádiz, Huelva e
Málaga). Existe tamén na localidade coruñesa de Caldebarcos
(Carnota) na base do monte Pindo, de onde se coñece dende
hai tempo (Laínz, 1971). A poboación galega é un testemuño
da vía migratoria lusitana, claramente disxunta das localidades
portuguesas próximas, o que motiva a súa inclusión na listaxe
de flora galega ameazada. A localidade do Pindo sitúase no sub-
sector Compostelán.

■ HÁBITAT

Matogueiras sobre chans areentos, erosionados, procedentes de
granitos. Co seu porte de arbusto intégrase en matogueiras
(breixeiras e toxais), que substitúen a carballeira potencial do
territorio (Rusco aculeati-Quercetum roboris). As apetencias ter-
mófilas da especie determinan que no Pindo se refuxie no piso
termotemperado por debaixo dos 400 m e busque lugares secos
e soleados.
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■ POBOACIÓN

Non se coñece máis poboación que a do Pindo, cuns poucos
centenares de individuos. 

■ AMEAZAS

Aínda que o lume evita a sucesión da vexetación cara a unha
carballeira pechada, inhabitable para Q. lusitanica, a reiteración
dos incendios e a erosión conseguinte atentan contra a perma-
nencia da poboación sucesoria.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Cómpre crear unha microrreserva para a súa protección.

■ BIBLIOGRAFÍA

Laínz (1971), Rigueiro (1978).
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DICOTYLEDONES, CARYOPHYLLACEAE
Petrocoptis grandiflora Rothm., 1935

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Vulnerable na lista española (Barreno et al., 1984); vulnerable
no Libro rojo de las especies vegetales amenazadas de España penin-
sular e Islas Baleares (Gómez-Campo, 1987); vulnerable (“Lista
roja 2000”, Bañares et al., 2003). En Galicia, EN-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (Ou)

As once especies do xénero son endémicas españolas peninsula-
res, unha delas con poboacións francesas. P. grandiflora é un
endemismo galego con expansión ao subsector, de contadas
localidades do val medio do Sil, de Rubiá (Ourense), Carucedo
e Priaranza del Bierzo (León). Subsector Berciano. Excepcional-
mente, neste caso superpóñense as áreas de dúas especies de
Petrocoptis (P. grandiflora e P. viscosa), pero non se producen híbri-
dos entre elas. Área total de 70 km2 correspondentes a dúas cua-
drículas contiguas de 10 x 10 quilómetros.

■ HÁBITAT

É un casmófito das fendas rochosas moi inclinadas, verticais ou
extraplomadas, das calcarias magnesianas ourensá-leonesas, a
partir do nivel basal do val, 400 m, ata os 900 m –excepcional-
mente, ata os 1100 m s.n.m–. Vive xunto a outras plantas rupí-
colas de interese (Armeria rothmaleri, Campanula adsurgens,
Leontodon farinosus, Saxifraga trifurcata, Crepis albida subsp.
asturica, Rhamnus legionensis) en comunidades de Saxifragion tri-
furcato-canaliculatae (Ortiz & Rodríguez-Oubiña, 1993). Pisos
mesomediterráneo e supramediterráneo.
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■ POBOACIÓN

Despois dos estudos de Navarro (1992, 1996) e Guitián et al.
(1997b) coñécense un total de nove poboacións, seis en Rubiá,
dúas en Carucedo e unha en Priaranza del Bierzo, cun tamaño
frecuente entre os 500 e 2000 m2; as poboacións máis amplas,
de 8000 a 20 000 m2, atópanse no estreito do Sil, Vilar de Silva
e Penas de Oulego. Destas poboacións, a metade non chega a
mil individuos e o resto supera esta cifra, cun total de 18 000-
20 000 individuos reprodutores para toda a especie. En xeral,
as plantas producen moitas sementes por vía da fecundación
cruzada pero teñen escasísimas oportunidades de inserirse nas
fendas rochosas; ademais, as que xerminan ao pé dos cantís
teñen moi poucas posibilidades de alcanzar a fase reprodutora.
É doada a xerminación in vitro.

■ AMEAZAS

Aféctanlle negativamente as explotacións dos rochedos calcarios
e, de forma parcial, os incendios. Os herbívoros (coellos, cara-
cois) pastan as plantas dos cantís ao seu alcance.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Non está dentro dos parques naturais de Galicia, pero pola con-
centración de especies interesantes –algunhas delas incluídas
nesta selección– que conviven nas calcarias do Sil sería conve-
niente crear unha reserva. A especie débese multiplicar na rede
de xardíns botánicos e no de bancos de xermoplasma. Calquera
tipo de recolección débese limitar aos individuos das zonas bai-
xas dos rochedos. Especie de interese comunitario (Directiva
CE 97/62), incluída no anexo II. A súa bioloxía, orientada cara
á conservación, foi abordada por J. Guitián et al. (1993).

■ BIBLIOGRAFÍA

Barreno et al. (1984), Gómez Campo (1987), Navarro (1992,
1996), Guitián et al. (1993, 1997b), Rodríguez-Oubiña et al.
(1998), Bañares et al. (2003).
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DICOTYLEDONES, CARYOPHYLLACEAE
Sagina merinoi Pau ex Merino, 1905

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

En termos absolutos, VU.

■ DISTRIBUCIÓN: (C, Lu, Po)

Endemismo estrito galego das tres provincias litorais. Na
Coruña esténdese por localidades máis ou menos litorais na
Capelada, cabos Prior e Prioriño e arco da ría de Corme-Laxe;
existe outro núcleo na confluencia da Coruña, Lugo e
Pontevedra, dende a localidade clásica de Melide ata outros
puntos en torno ás serras de Careón e Corno do Boi e entre o
Deza e o Arnego. Subsectores Galaico-Asturiano occidental,
Compostelán e Lucense.

■ HÁBITAT

De ampla ecoloxía, coloniza chans nus, directamente sobre ser-
pentinitas e ecloxitas e, en ocasións, sobre granitos; máis rara-
mente, campos de cultivo ou chans orgánicos cunha grosa capa
de materia orgánica dos toxais, mesmo os encharcados tempo-
ralmente. Nas localidades litorais vive ao nivel do mar e, na
Capelada, nas localidades interiores, sobe ata os 500-600 m.
Pisos termotemperado e mesotemperado.

■ POBOACIÓN

É unha especie frecuente nos medios indicados con gran capa-
cidade primocolonizadora e boa produción de sementes.

■ AMEAZAS

Incide negativamente, aínda que de xeito leve, o polígono
industrial levantado cerca de Melide.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Non está incluída en ningún dos parques naturais galegos. A
súa presenza nos medios ultrabásicos, xunto a outras especies
de interese, reforza a conveniencia de declarar espazos protexi-
dos (microrreservas) na Capelada ou na terra de Melide. Debe
incluírse entre as especies cultivadas na rede de xardíns botáni-
cos e conservar as súas sementes na de bancos de xermoplasma.

■ BIBLIOGRAFÍA

Laínz (1966, 1967, 1971, 1974), Rigueiro & Silva Pando
(1984), Silva Pando et al. (1987), Lago & Castroviejo (1992),
Rodríguez-Oubiña et al. (1998b).



Flora vascular 243



244 J. Izco Sevillano

DICOTYLEDONES, PLUMBAGINACEAE
Armeria duriaei Boiss. in DC., 1848

■ NOME VERNÁCULO

Por extensión, herba namoreira, herba de namorar ou herba
empreñadeira.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

En Galicia, EN-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (Lu)

Extremo occidental da cordilleira Cantábrica, en torno á con-
fluencia das provincias de Oviedo, León e Lugo, ou en zonas
próximas destas provincias. Coñécese do Cueto de Arbas,
Ancares, montes Aquilanos e serra do Teleno. É un endemismo
de Galicia expandido ao rango de subsector. Subsector La-
ciano-Ancarense.

■ HÁBITAT

Medios silíceos das altas montañas, por riba dos 1600 m e teito
nos 2150 m. Forma parte de pasteiros ralos, abertos, de zonas
venteadas, onde apenas se acumula a neve e as temperaturas
invernais son negativas durante varios meses do ano. En com-
pañía de Teesdaliopsis conferta, Luzula caespitosa, Juncus trifidus
Armeria cantabrica, etc., constitúe comunidades de Teesda-
liopsio-Luzulion caespitosae. Pisos orotemperado, criorotempera-
do e oromediterráneo (Teleno).

■ POBOACIÓN

Non hai datos de poboacións, pero o selectivo do seu hábitat
reduce a superficie dispoñible a algunha decena de quilómetros
cadrados (Izco, 1998); por outro lado, sempre se mostra con
baixas densidades.
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■ AMEAZAS

Non están definidas, pero non parece que sexan determinantes.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Non está incluída en ningún dos parques naturais norocciden-
tais. É necesario coñecer mellor a bioloxía e a ecoloxía da espe-
cie, orientadas á xestión e mantemento desta. É necesario pro-
mover a conservación ex situ como medida complementaria;
ata o de agora só está no banco da E.T.S. Enxeñeiros Agró-
nomos da Univ. Complutense, proxecto Artemis, procedente
de Pena Longa de Ancares (León).

■ BIBLIOGRAFÍA

Laínz (1974), Silva Pando (1994). 
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DICOTYLEDONES, PLUMBAGINACEAE
Armeria humilis (Link) Schultes in Romer & Schultes, 1820

■ NOME VERNÁCULO

Por extensión, herba namoreira, herba de namorar ou herba
empreñadeira.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

En termos absolutos, de acordo con Bañares et al. (2003), EN-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (Ou)

É un endemismo das serras limítrofes entre Ourense e a veciña
provincia de Minho, en Portugal. A súa área redúcese ás serras
de Arga, Laboreiro, Amarela e Gerês en Portugal e á do Xurés
en España. Pola súa distribución é un endemismo de Galicia
con expansión ao rango de subsector. Subsectores Miñense e
Xuresiano-Queixense.

■ HÁBITAT

Vive en solos silíceos, formando parte de comunidades abertas,
pioneiras, colonizadoras de chans nus (Pulgar et al., 1997). Con
menor frecuencia acepta tamén as fendas máis ou menos terrei-
ras que quedan entre as pedras graníticas. A súa amplitude alti-
tudinal vai dende os 800 aos 1500 m. Pisos mesotemperado
superior e supratemperado.

■ POBOACIÓN

A especie comprende dúas subespecies, coa mesma área pero dis-
criminadas altitudinalmente: subsp. odorata (Samp.) Pinto da
Silva, de 800 a 1200 m, e subsp. humilis, de 1200 a 1500 m. En
conxunto, poboacións restrinxidas e con poucos individuos.
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■ AMEAZAS

Está sometida a incendios e pastoreo, pero iso non representa
unha ameaza para a especie, pola contra, localmente frea a suce-
sión a etapas máis complexas onde non podería vivir. Si supo-
ñen risco para a especie as repoboacións forestais e a implanta-
ción de postes para aproveitamento da enerxía eólica.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

A maior parte da súa área forma parte dos parques naturais da
Baixa Limia-Serra do Xurés e da Pereda Gerês. Coma todos os
endemismos de área reducida, a conservación débese comple-
mentar con medidas ex situ.

■ BIBLIOGRAFÍA

Rodríguez Gracia (1986), Silva Pando et al. (1987), Pulgar et al.
(1996), Pulgar et al. (1998), Bañares et al. (2003).



Flora vascular 249



250 J. Izco Sevillano

DICOTYLEDONES, PLUMBAGINACEAE
Armeria merinoi (Bernis) Nieto Feliner & Silva Pando, 1987

■ NOME VERNÁCULO

Por extensión, herba namoreira, herba de namorar ou herba
empreñadeira.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Categoría crítica (“Lista roja 2000”, Bañares et al., 2003). En ter-
mos absolutos, CR-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (C, Lu, Po)

Endemismo de Galicia en sentido estrito; moi localizado no
ámbito da serra de Careón e Corno do Boi; nos límites entre as
provincias da Coruña e Lugo; municipios de Santiso e Melide
(A Coruña), aínda que inclúe puntos do municipio de Palas de
Rei (Lugo) e, talvez, do de Agolada (Pontevedra), con tres indi-
viduos nos arredores de Basadre (Santiso). É un dos endemis-
mos con área máis reducida de Galicia. Subsector Lucense.

■ ECOLOXÍA

É un serpentinófito ligado aos afloramentos ultrabásicos do
centro de Galicia, con núcleo en Melide. Vive en pasteiros ralos,
abertos entre as matogueiras de degradación, encharcados de
xeito estacional, xunto a Sagina merinoi, Hypericum humifusum,
Plantago serpentina, etc. en comunidades de Isoeto-Nanojuncetea.
Altitudinalmente oscila entre 400 e 600 metros. Piso mesotem-
perado inferior.

■ POBOACIÓN

Moi poucas poboacións sobre un total de 7 cuadrículas de 1 x
1 km e con poucos individuos cada unha. A estimación do total
non leva a máis de 1500-2000 individuos da especie.
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■ AMEAZAS

A especie está afectada pola crecente ocupación da súa área por
implantación de praderías intensivas artificiais, desenvolvemen-
to industrial e forestal. É unha das plantas máis ameazadas do
catálogo.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

É necesario afondar no coñecemento da súa bioloxía, ecoloxía e
distribución para un manexo e conservación garantidos. A área
de A. merinoi coincide coa doutras plantas de grande interese,
por iso é necesario protexer ese espazo físico e ecolóxico. Como
medidas complementarias é necesaria a súa multiplicación na
rede de xardíns botánicos e a súa conservación a longo prazo
nun banco de xermoplasma.

■ BIBLIOGRAFÍA

Nieto (1990), Rodríguez-Oubiña et al. (1998), Bañares et al.
(2003).
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DICOTYLEDONES, PLUMBAGINACEAE
Armeria rothmaleri Nieto Feliner, 1987

■ NOME VERNÁCULO

Por extensión, herba namoreira ou herba de namorar.

■ CATEGORÍA DE RISCO

En termos absolutos, en perigo (“Lista roja 2000”), vulnerable
(Bañares et al., 2003). No ámbito galego VU.

■ DISTRIBUCIÓN: (Ou)

Descrita dos montes Aquilanos (León), con posterioridade, o
autor e monógrafo de xénero en España cítaa tamén no nor-
deste da provincia de Ourense. É, polo tanto, un endemismo
galego expandido no nivel de subsector, neste caso subsectores
Maragato-Sanabriense e Berciano.

■ HÁBITAT

Está ligada ás rochas calcarias, dolomías, que bordean a depre-
sión do Bierzo polo sur e sueste. Vive nas gretas das rochas, nas
que insire a súa grosa raíz, e nas repisas, con escaso chan, dos
rochedos. Presente entre os 500 e os 1600 m s.n.m. Pisos meso-
mediterráneo, supramediterráneo e oromediterráneo.

■ POBOACIÓN

Taxon de posible orixe híbrida, relacionado con A. langei subsp.
deveaui e A. cantabrica, francamente escaso.

■ AMEAZAS

Non determinadas, pero non parece que existan ameazas exter-
nas graves.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Non forma parte de ningún dos espazos protexidos. A súa con-
servación pasa polas medidas complementarias ex situ.

■ BIBLIOGRAFÍA

Nieto (1987, 1990), Giménez de Azcárate & Amigo (1996),
Bañares et al. (2003).
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DICOTYLEDONES, EMPETRACEAE
Corema album (L.) D. Don

■ NOME VERNÁCULO

Camariña, camariñeira ou herba da fame.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Vulnerable na lista española (Barreno et al., 1984). En Galicia,
EN-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (C, Po)

É endémica europea, incluídas as Azores, con presenza na costa
atlántica portuguesa e española, incluída Cádiz; considérase
alóctona en Francia. En Galicia localízase nas provincias da
Coruña e Pontevedra, dende a praia de San Xurxo, como lími-
te setentrional, ata as praias de Monteagudo e dos Pescadores
(illas Cíes) como meridional. Subsectores Galaico-Asturiano
occidental, Compostelán e Miñense.

■ HÁBITAT

Matogueiras das dunas terciarias, con areas fixas, sen grandes
cantidades de sal por lixiviación pluvial, cando están ben con-
servadas. Intégrase con toxos (Ulex europaeus), rosa (Rosa pim-
pinellifolia) (Guitián, J. & Guitián, P., 1990).

■ POBOACIÓN

É unha planta unisexual dioica anemógama que ten unha bio-
loxía reprodutiva estudada recentemente (Guitián et al., 1997a),
cunha relación número de grans de pole/número de óvulos moi
elevada (ó redor de 173 000/1), o cal lle afecta á conservación
da especie, sobre todo porque a distribución espacial dos sexos
ten implicacións no éxito reprodutivo das especies dioicas. Está
en clara regresión en Galicia, con presenza confirmada en só
seis localidades: praia do Trece (> 5000 individuos), illas Cíes
(c. 1500 individuos) e outras catro, cun total de preto de coren-
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ta individuos censados. Desapareceu de Camariñas –topónimo
derivado do nome da planta– dende hai moito tempo.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Está protexida no Parque Nacional das Illas Atlánticas, pero
quedan fóra as poboacións da praia do Trece. É necesario con-
servar a vexetación das dunas terciarias, sobre todo as do cita-
do areal. Sería conveniente introducila no Parque Natural de
Corrubedo, onde previsiblemente existiu. Hai que incluíla entre
as plantas cultivadas en xardíns botánicos e nas coleccións a
longo prazo dos bancos de xermoplasma. Presente no banco de
xermoplasma da E.T.S. de Enxeñeiros Agrónomos de Madrid,
proxecto Artemis, con poboacións da praia de Matalascañas
(Huelva) e de Algezur (Baixo Alentejo).

■ AMEAZAS

Aféctanlle negativamente a explotación das areas das dunas ter-
ciarias, o uso deses medios para a implantación de campamen-
tos, a circulación de vehículos todoterreo polas dunas e a pre-
sión de visitantes

■ BIBLIOGRAFÍA

Guitián, J. & Guitián, P. (1990), Rodríguez-Oubiña (1996),
Guitián, P. et al. (1997a), Sanmartín & Lago (1998).
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DICOTYLEDONES, LEGUMINOSAE
Genista berberidea Lange, 1864

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

En Galicia, VU-A.

DISTRIBUCIÓN: (C, Lu, Po)
É un endemismo de Galicia (Vicioso, 1953) con expansión ao
rango de subsector. Coñécese das tres provincias litorais, aínda
que a súa área maior corresponde ás provincias da Coruña
(Bergantiños) e Pontevedra. En Lugo é coñecida das proximida-
des da Fonsagrada e do litoral. Coñécese tamén de Minho, en
Portugal, e doutras provincias do noroeste lusitano (A. Franco,
1971).

■ HÁBITAT

Forma parte das matogueiras sobre chans ácidos, con turba,
encharcados, propios das brañas e tremedais. Vive en altitudes
baixas e medias, entre o nivel do mar e os 500 m de altitude,
chegando aos 700. Intégrase con outras especies turbófitas e
higrófilas (Erica ciliaris, E tetralix, Calluna vulgaris, Ulex gallii,
Euphorbia uliginosa, Narthecium ossifragum, Carex durieui, Carex
binervis, Molinia caerulea subsp. caerulea), así como con esfag-
nos, en comunidades de Genistion micrantho-anglicae. Pisos ter-
motemperado e mesotemperado inferior.

■ POBOACIÓN

Na área indicada habitual baixo as condicións indicadas, sem-
pre restritivas, con débiles frecuencias.
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■ AMEAZAS

Coma todas as plantas higrófilas, está en franca regresión polo
desecamento das brañas, a transformación destas en praderías
artificiais, por colmataxe e por eutrofización das augas que as
alimentan. O lume e o pastoreo directo son riscos adicionais,
aínda que non tan graves.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

As brañas apenas están representadas nos parques naturais.
Ademais, é necesaria a protección daquelas mediante medidas
xenéricas e a inclusión destes hábitats na rede de espazos pro-
texidos. Está incluída no proxecto Artemis cunha poboación
situada entre Santiago e Carballo.

■ OBSERVACIÓNS

Nas Gándaras de Budiño (Pontevedra) nos mesmos medios que
habita Genista berberidea encóntrase Genista ancistrocarpa, espe-
cie norteafricana e ibérica. En España só se coñecen as poboa-
cións do couto de Doñana (Huelva) e a pontevedresa, en todos
os casos compostas por unhas decenas de individuos. A especie
foi clasificada na categoría crítica (CR-B) no contexto nacional
(Bañares et al., 2003).

■ BIBLIOGRAFÍA

Vicioso (1953), Rodríguez-Oubiña (1986), Bañares et al.
(2003).
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DICOTYLEDONES, LEGUMNINOSAE
Genista sanabrensis Valdés-Bermejo, Castroviejo & Casaseca,
1978

■ NOME VERNÁCULO

En español, por extensión do nome de Echinospartum lusitani-
cum en Sanabria, Arcebilla (Vicioso, 1953).

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

É unha planta rara en termos absolutos, aínda que se cualificou
de non ameazada (Gómez-Campo, 1987; Barreno et al., 1984).
En termos absolutos, EN-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (Lu, Ou)

Unhas poucas localidades na provincia de Zamora (montes de
Sanabria), de onde foi descrito (Valdés-Bermejo et al., 1978);
en León, serra de La Cabrera; na provincia de Ourense (serra
Trevinca) e na de Lugo (Ancares) (Izuquiza, 1987). Endemis-
mo noroccidental peninsular, coa condición de endemismo
galego con expansión ao rango de subsector: subsectores
naviano-ancarense e maragato-sanabriense.

■ HÁBITAT

Forma parte das matogueiras da alta montaña, por riba dos
1700 m, ata os 2100, sobre substratos ácidos. Estas matoguei-
ras, xeralmente de carácter climácico, albergan outras genisteas
(Cytisus oromediterraneus), xunto ao cimbro rastreiro (Juniperus
communis subsp. alpina), en comunidades da clase Pino-Junipe-
retea, ou poden ser seriais, como parte de comunidades da
clase Calluno-Ulicetea. Pisos oromediterráneo e crioromedite-
rráneo, excepcionalmente no orotemperado.

■ POBOACIÓN

Á exigua extensión de territorio por riba dos 1700 m, engáden-
selle as débiles frecuencia e densidade desta planta.
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■ AMEAZAS

O lume reiterado, como ferramenta de uso repetido polos pas-
tores para a produción de herba para o seu gando, representa
un grave risco para a supervivencia da especie.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Parcialmente, a especie está protexida no Parque Natural de
Sanabria. En Galicia non forma parte de ningún dos parques
naturais aínda que si da Rede Natura 2000. A súa presenza en
Trevinca e nos Ancares é un expoñente máis da necesidade de
declarar esas áreas baixo a protección desa figura legal. Como
medida complementaria debe ser cultivada en xardíns botáni-
cos –mesmo pola súa beleza– e conservarse en frío en bancos
de xermoplasma.

■ BIBLIOGRAFÍA

Vicioso, C. (1953), Valdés et al. (1978), Isuquiza (1987).
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DICOTYLEDONES, LEGUMINOSAE
Cytisus oromediterraneus Rivas-Martínez et al., 1984

■ NOME VERNÁCULO

Por extensión, xesta, piorno.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Non ameazada no conxunto da Península Ibérica. En Galicia,
EN-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (Lu, Ou)

A súa ampla área esténdese por boa parte das altas montañas
ibéricas: macizos carpetano-ibérico-leonés, todo o sistema
Central, montañas galaico-leonesas, montañas béticas (Sierra
Nevada), montes de Toledo, vertente meridional da cordilleira
Cantábrica, sistema Ibérico (Moncayo), puntos dos Pireneos
centrais e Montsen. En Galicia xa foi citada de Lugo, probable-
mente Os Ancares, por Lago; Merino (1905) dá conta dela
entre Muras e Ourol; existe no macizo de Pena Trevinca, incluí-
das localidades ourensás. A cita dos Ancares non se confirmou
con posterioridade, e pódese dar como extinta. Subsector
Ourensán-Sanabriense.

■ HÁBITAT

Forma parte das matogueiras das altas montañas, sobre todo
tipo de rochas silíceas ácidas (granitos, xistos). Dende os 1650
m aos 2200 m s.n.m., nos pisos oromediterráneo e criomedite-
rráneo.

■ POBOACIÓNS

Case sempre en poboacións densas e extensas; en Galicia con
presenzas apenas testemuñais.
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■ AMEAZAS

O uso tradicional do lume, para a produción de pastos útiles
para gando ovino e caprino, é un risco grave.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Débense controlar os incendios na alta montaña da serra do
Eixo (Trevinca, Maluro, etc.), que alberga numerosas reliquias
de vexetación e endemismos noroccidentais e ibéricos. 

■ BIBLIOGRAFÍA

Laínz (1956, 1965, 1966).

■ OBSERVACIÓNS

Describiuse recentemente a especie Cytisus insularis (Ortiz et al.,
2001), restrinxida ata o momento a súa presenza ás illas de Ons
e Sálvora.
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DICOTYLEDONES, RHAMNACEAE
Rhamnus legionensis Rothm., 1934

■ NOME VERNÁCULO

Non ten. 

■ CATEGORÍA DE RISCO

Na “Lista roja 2000” considérase que non hai datos suficientes
para a súa clasificación, no Libro rojo de la flora vascular españo-
la (Bañares et al., 2003) clasifícase na categoría EN-B. En
Galicia, EN-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (Lu, Ou)

A cabalo das provincias de Ourense, Lugo e León, sobre o eixe
que constitúe o río Sil. Un núcleo de cinco cuadrículas de 10 x
10 quilómetros, ao redor de Covas e algunha presenza esporá-
dica periférica (O Courel, Aquilanos) (Martínez Solís et al.,
1998). En altitudes comprendidas entre os 450 e 1200 m.
Subsectores Berciano e Naviano-Ancarense.

■ HÁBITAT

É un casmófito que coloniza as fisuras de rochas calcarias, ver-
ticais ou moi inclinadas. Forma parte das comunidades com-
postas por Petrocoptis grandiflora, Petrocoptis viscosa –outro
endemismo restrinxido, leonés, non incluído nesta relación–,
Leontodon farinosus, Saxifraga trifurcata, etc., da alianza
Saxifragion trifurcato-canaliculatae. Pisos mesomediterráneo,
supramediterráneo e supratemperado.

■ POBOACIÓN

A especie foi relacionada con Rhamnus pumila Turra, e subor-
dinada a ela, aínda que recentemente (López et al., 1997;
Martínez Solís et al., 1998) foi independizada con forte argu-
mentación. As poboacións son pequenas e con frecuencias
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baixas. Con área algo maior que Petrocoptis grandiflora, pero
con frecuencias menores, o número de individuos chega aos
5000.

■ AMEAZAS

A destrución do seu hábitat para a explotación da rocha calcaria
e o depósito sobre as plantas do po orixinado por esas canteiras.
Calquera recolección debe estar absolutamente xustificada.

■ MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Non está baixo a protección de ningunha das áreas declaradas
parque natural. A explotación do seu hábitat debe ser controla-
da. A concentración nas calcarias bercianas de especies endé-
micas restrinxidas, así como de especies con poboacións extre-
mas nese territorio, reclama a protección, cando menos parcial,
destas. Como medidas complementarias, é necesario o seu cul-
tivo e conservación ex situ.

■ BIBLIOGRAFÍA

Laínz (1967), Nieto (1985), Izco et al. (1985), Izco & Amigo
(1986), López Pacheco et al. (1997), Giménez de Azcárate &
Amigo (1996), Martínez Solís et al. (1998).
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DICOTYLEDONES UMBELLIFERAE
Angelica pachycarpa Lange, 1864

■ NOME VERNÁCULO

Por extensión, angélica.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Rara na listaxe española (Barreno et al., 1984); non ameazada.
En termos absolutos –excluída a poboación de Nova Zelandia–,
VU-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (C, Lu, Po)

De acordo con Gutiérrez (1987), ocupa a costa dende cabo de
Penas, en Asturias, ata A Guarda; en Portugal está nas illas
Berlengas. En conxunto nos subsectores Galaico-Asturiano occi-
dental, Compostelán e Miñense. Foi citada en Nova Zelandia
como alóctona (Webb, 1978).

■ HÁBITAT

É un compoñente máis dos pasteiros que colonizan unha
estreita banda –ata os 250 m de altitude– dos acantilados cos-
teiros, o que proporciona unha gran humidade e algunha sali-
nidade. Os chans son profundos, ricos en materia orgánica e
de carácter ácido. Forma comunidade con toxos e breixos e
numerosas herbáceas: Anthyllis vulneraria subsp. iberica,
Leucantemum pluriflorum, Armeria pubigera, Silene uniflora,
Festuca rubra subsp. pruinosa, Rumex acetosa subsp. biformis,
etc., pertencentes á alianza Crithmo-Armerion, subalianza
Ulicenion maritimo-humilis.

■ POBOACIÓN

É relativamente habitual en toda a súa área –dentro dos seus
estreitos límites–, aínda que se fai máis rara na porción meri-
dional –provincia de Pontevedra e Portugal–. As súas presenzas
son illadas, con frecuencias de densidade moi baixas. Nos con-
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tactos con Angelica major é posible que se produzan híbridos
entre as dúas.

■ AMEAZAS

A pesar do agreste do seu hábitat, é parcialmente ocupado por
construcións e cada vez máis presionado polos visitantes; o ver-
tido incontrolado de residuos sólidos urbanos tamén incide
sobre a especie. Ningunha pon en perigo a súa supervivencia.

■ MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Está protexida no Parque Natural Complexo Dunar de
Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán e no Parque Nacional
das Illas Atlánticas. Coma noutros casos a protección debe ser
complementada por medidas ex situ. Forma parte do proxecto
Artemis cunha poboación de cabo Silleiro (Pontevedra) e illas
Sisargas (A Coruña).

■ BIBLIOGRAFÍA

Webb (1978), Gutiérrez (1987), Sanmartín & Lago (1998).
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DICOTYLEDONES, COMPOSITAE
Centaurea borjae Valdés-Bermejo & Rivas Goday, 1980

■ NOME VERNÁCULO

Non ten, aínda que Izco et al. chamáronlle “cardillo de Borja”.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

En perigo segundo a listaxe española (Barreno et al., 1984);
mesma cualificación no Libro rojo de las especies vegetales amena-
zadas de España peninsular e Islas Baleares (Gómez Campo, 1987);
en perigo (“Lista roja 2000”). En termos absolutos, EN-B.
Un probable híbrido con Centaurea nigra (C. x valdesii-berme-
joi) (Fernández-Casas & Susanna, 1985) non se atopou con
posterioridade á súa descrición orixinal e dáse por extinto. J.
Rodríguez Oubiña (comunicación persoal) opina destas plan-
tas que poden corresponder, simplemente, a formas especiais
de C. nigra.

■ DISTRIBUCIÓN: (C)

Endémica estrita de Galicia. Posiblemente un paleoendemismo do
grupo de centaureas acaules. Tras a localidade orixinal, preto de
Cedeira, atopouse noutros puntos da serra da Capelada, entre
Punta Filgueira e Punta de Limo, e ademais en cabo Prior. En total
catro cuadrículas de 10 x 10 quilómetros, todas no noroeste da
provincia da Coruña. Subsector Galaico-Asturiano occidental.

■ HÁBITAT

Forma parte de pasteiros, de baixa cobertura, rochas venteadas
dos cantís cara ao mar, con precipitacións moi altas e acción
constante das marusías. Forma comunidade con Festuca brigan-
tina subsp. actiophyta, Erica vagans, Erica mackaiana, Sagina meri-
noi, Plantago marina subsp. serpentina, Leucanthemum pluriflo-
rum, Leucanthemum merinoi (en Prior), etc., en contacto ou for-
mando parte de comunidades de Sagino merinoi – Plantaginetum
radicatae. En xeral aséntanse sobre chans arxilosos, profundos,
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compactos, que chegan a agretarse por retracción durante cur-
tos períodos.

■ POBOACIÓN

Hoxe coñécense varias poboacións máis que a orixinal, de 15
individuos, que deron lugar á súa descrición, cun total de 50-
75 millares. Os estudos realizados sobre a súa bioloxía repro-
dutora mostran meiose con numerosas irregularidades, o que
xustificaría a súa baixa fertilidade e produción de froitos. Estes,
por outro lado, son invadidos por larvas de insectos, o que
reduce a súa capacidade de reproducirse sexualmente. Pola
contra, parece que ten éxito a reprodución vexetativa, median-
te raíces laterais que producen novos gromos.

■ AMEAZAS

Amais das súas propias limitacións, pon a súa existencia en
risco a sucesión da vexetación cara a etapas máis estruturadas,
que a sufocan. É un risco adicional o pastoreo bovino e cabalar
en liberdade, tanto pola inxesta como pola pisadura.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Sería conveniente, polo menos, delimitar unha reserva na Cape-
lada que incluíse tamén a área de Crepis novoana. Especie de inte-
rese comunitario (Directiva CE 97/62), incluída no anexo II.

■ BIBLIOGRAFÍA

Valdés & Rivas Goday (1978), Fernández Casas & Susanna
(1985), Gómez Campo (1987), Silva Pando et al. (1987), Lago
& Castroviejo (1992), Soñora (1994), Rodríguez-Oubiña et al.
(1998b), Izco et al. (2003).

■ OBSERVACIÓNS

A publicación recente dunha monografía sobre a especie (Izco et
al., 2003) amplía os datos sobre esta planta e a súa conservación.
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DICOTYLEDONES, COMPOSITAE
Centaurea corcubionensis Laínz, 1967

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Rara na listaxe española (Barreno et al., 1984) e no Libro rojo de
las especies vegetales amenazadas de España peninsular e Islas
Baleares (Gómez-Campo, 1987). En termos absolutos, VU.

■ DISTRIBUCIÓN: (C, Po)

É un endemismo estrito galego, razón pola que se inclúe no catá-
logo. Ten unha área principalmente costeira, dende Razo a
Carnota, e unha localidade cerca da Pobra do Caramiñal, todas
elas na provincia da Coruña. Cara ao interior, aparece por bas-
tantes puntos de Bergantiños –por exemplo nos arredores de Zas
(Laínz, 1971) ou en puntos de Monte Castelo, Santa Comba–,
sen superar o val do Dubra cara ao leste, nin o Ulla cara ao sur.
Mencionouse tamén no cabo Silleiro (Pontevedra) (Rivas-Mar-
tínez, 1979) aínda que a localidade non foi confirmada.
Exceptuando a localidade pontevedresa, todas pertencen ao sub-
sector Compostelán.

■ HÁBITAT

Coloniza chans removidos, descarnados, silíceos, sobre todo os
de textura solta, procedentes da descomposición de granitos.
Forma parte de comunidades de extrema degradación das car-
balleiras potenciais do territorio (Rusco aculeati-Quercetum robo-
ris). Nas localidades contiguas ao mar, como parte de breixei-
ras-toxais de influencia mariña –con Ulex europaeus, Daphne
gnidium, Koeleria macrantha–, e fóra desa influencia, no Pindo,
como parte de comunidades pioneiras, xunto a Euphorbia poly-
galifolia subsp. hirta. Acepta medios lixeiramente nitrófilos.
Desaparece coa competencia de grandes matogueiras.
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■ POBOACIÓN

Dentro da súa área, sobre todo na faixa de influencia mariña, é
frecuente e ocasionalmente forma poboacións densas. Como
outras especies do xénero, ten unha baixa taxa de froitos férti-
les e é habitualmente invadida por larvas de insectos.

■ AMEAZAS

Para a supervivencia da especie en xeral non hai ameazas serias.
Os incendios non son letais, a menos que sexan reiterados. Por
outro lado, unha recuperación xeneralizada da vexetación cara
a etapas maduras, non previsibles, afectaría a súa frecuencia
actual.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Hai que controlar a evolución das poboacións e incluír planta
viva na rede de xardíns botánicos e froitos na de bancos de xer-
moplasma.

■ BIBLIOGRAFÍA

Laínz (1967, 1971), Rivas-Martínez (1979), Gómez-Campo
(1987), Iglesias (1998), Rodríguez-Oubiña et al. (1998), Lago
& Castroviejo (1992), Soñora et al. (1996b), Sanmartín & Lago
(1998).
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DICOTYLEDONES, COMPOSITAE
Centaurea ultreiae Silva Pando, 1987

■ NOME VERNÁCULO

Non ten, aínda que Izco et al. chamáronlle “cardillo de los pere-
grinos”.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

En perigo (“Lista roja 2000”), en perigo crítico (Bañares et al.,
2003). Cámbiase a cualificación anterior debido ao reducido da
súa área e hábitat, sen novas localizacións posteriores da inicial.
En termos absolutos, CR-B.

■ DISTRIBUCIÓN (C)

Endemismo restrinxido galego. Polo momento, só se coñece a
localidade orixinal (Monte Castelo, Coristanco, A Coruña)
(Silva Pando, 1987) e outras do seu contorno próximo que
non superan 3 cuadrículas de 10 x 10 quilómetros. Subsector
Compostelán.

■ HÁBITAT

Medios abertos, removidos e alterados, como bordos de cami-
ños e pistas, sobre chans desenvolvidos a partir de materiais
ultrabásicos (gabros), que proporcionan chans arxilosos, pesa-
dos, que se resecan no verán.

■ POBOACIÓN

Dos únicos efectivos que deron lugar á súa descrición, hoxe con-
tabilízanse entre 5000-6000 individuos. É unha planta afín a C.
borjae e, coma ela, perenne, acaule, de raíz pivotante grosa, con
numerosas ramificacións, o que orixina altas densidades de rose-
tas, 20-30 por m2. En C. ultreiae a produción de froitos parece
ser, por fortuna, abundante os anos de clima apropiado.
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■ AMEAZAS

Polo seu biotipo o maior risco procede da sucesión da vexeta-
ción circundante, ata sufocala. Neste sentido as rozas das mata-
gueiras favorecen o desenvolvemento. Transformacións máis
intensas como as derivadas dos tendidos e aeroxeradores de
enerxía son altamente prexudiciais, o mesmo que as plantacións
de árbores madeireiras. A colleita de plantas ou de froitos pode
resultar fatal, polo que as recoleccións deben estar plenamente
xustificadas e executadas con todas as garantías.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

As poboacións non están incluídas en ningún espazo legalmen-
te protexido, por iso é necesaria unha análise da súa distribu-
ción e bioloxía para delimitar unha microrreserva e a xestión
adecuada desta. Débese ensaiar a súa reprodución para multi-
plicala vexetativa e sexualmente co obxecto de incluíla na rede
de xardíns botánicos e, a longo prazo, na rede de bancos de xer-
moplasma.

■ BIBLIOGRAFÍA

Silva Pando (1987), García Martínez et al. (1991), Rodríguez-
-Oubiña et al. (1998b), Izco et al. (2003).

■ OBSERVACIÓNS

A publicación recente dunha monografía sobre a especie (Izco
et al., 2003) amplía os datos sobre esta planta e a súa conser-
vación.
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DICOTYLEDONES, COMPOSITAE
Crepis novoana Ortiz, Soñora & Rodríguez-Oubiña, 1997

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Debido ao reducido da súa área, á pequena dimensión da poboa-
ción e á baixa fertilidade dos seus froitos, é a especie en maior
perigo de desaparición. Categoría crítica (“Lista roja 2000”),
igualmente crítica no Libro rojo (Bañares et al., 2003). En termos
absolutos, CR-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (C)

Endemismo galego estrito. Só se coñece unha localidade, nas
proximidades de Vilarrube (Valdoviño, A Coruña). Buscas pos-
teriores ao achado orixinal non ampliaron substancialmente a
súa área (J. Rodríguez-Oubiña, comunicación persoal). A loca-
lidade sitúase no subsector Galaico-Asturiano occidental.

■ HÁBITAT

Fendas de rochedos de natureza ultrabásica moi inclinados,
próximos ao mar, na banda superior sometidas ás salpicaduras
de auga salgada, ata 20 m s.n.m. Convive con outras especies
fisurícolas (casmófitos), halófilas como Crithmum maritimum,
Armeria pubigera, Koeleria glauca, Linaria aguillonensis, etc. en
comunidades de Crithmo-Armerietum pubigerae.

■ POBOACIÓN

Non se citou outra poboación que a orixinal, a cal se estende por
unha fronte que apenas alcanza 200 m de longo. Esta poboación
non supera os 1500 individuos. A taxa de reprodución sexual é
moi baixa, polo menos ex situ; dun lote de 80 sementes botadas
en testos non xerminou ningunha (J. Rodríguez-Oubiña, comu-
nicación persoal).
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■ AMEAZAS

Dada a súa ecoloxía e dificultade de acceso, non está suxeita a
ameazas derivadas de pastoreo, lume, agricultura, etc., si aos
cambios de uso do territorio. A recolección por afeccionados e
por profesionais é o risco destacado. Ademais, o reducido da
súa poboación e os problemas reprodutores coñecidos fan dela
unha das especies máis ameazadas de Galicia.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

É necesario estudar a súa bioloxía e as condicións de cultivo das
súas sementes, así como a súa multiplicación in vitro. A preser-
vación a longo prazo implica a súa incorporación inmediata a
un banco de xermoplasma.

■ BIBLIOGRAFÍA

Ortiz et al. (1997), Rodríguez-Oubiña et al. (1998).
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DICOTYLEDONES, COMPOSITAE
Leontodon farinosus Merino & Pau in Merino, 1906

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Rara na listaxe española (Barreno et al., 1984); vulnerable
(“Lista roja 2000”, Bañares et al., 2003). En Galicia, EN-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (Lu, Ou)

É endémica estrita galego-leonesa. Na descrición orixinal cítase
só Moreda (O Courel, Lugo) pero esténdese por diversas locali-
dades a ambos os dous lados da fronteira galego-leonesa. Dende
O Cebreiro ata o val do río Cabrera, con nacemento na verten-
te leste da serra do Eixo. A parte norte desta fronteira é eurosi-
beriana (subsector Naviano-Ancarense) e a meridional é medi-
terránea (subsector Ourensán).

■ HÁBITAT

Vive de forma selectiva, nas fisuras das rochas calcarias que aflo-
ran no leste galego. É unha planta en roseta, con raíces grosas que
se introducen nas gretas das rochas, tanto horizontais como incli-
nadas ou verticais. Vai acompañada doutras especies de certo
interese (Saxifraga trifurcata, Campanula adsurgens, Rhamnus legio-
nensis), en comunidades da alianza Saxifragion trifurcato-canalicu-
latae. Excepcionalmente intégrase en comunidades de fentos fisu-
rícolas, termófilos, sobre lousas (Ortiz & Rodríguez-Oubiña,
1993). O seu gradiente altitudinal vai dende os 350 m aos 1300
m s.n.m. En total, esténdese polos pisos mesomediterráneo e
supramediterráneo e o supratemperado.

■ POBOACIÓN

É de hábitat restrinxido, polo que os seus efectivos son escasos,
pero amplamente dispersos. Non se apreciaron problemas de
fertilidade.
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■ AMEAZAS

Está afectada pola explotación dos rochedos calcarios ao longo
e ancho da súa área. O lume incide negativamente, pero ten o
seu contrapeso positivo ao eliminar a competencia de plantas
de maior talle, que se sufocan e desprazan coas zonas a rentes
do chan, ademais é probable que renaza de cepa.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Débese estudar a súa bioloxía para se multiplicar na rede de
xardíns botánicos; xa está incluída na colección a longo prazo
do banco de xermoplasma da Universidade de Santiago.
Está estreitamente emparentada con outras especies ibéricas,
por exemplo con Leontodon crispus subsp. bourgeanus, endemis-
mo do centro peninsular.

■ BIBLIOGRAFÍA

Laínz (1966), Barreno et al. (1984), Rodríguez Gracia (1986),
Ortiz & Rodríguez-Oubiña (1993), Giménez de Azcárate &
Amigo (1996).
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DICOTYLEDONES, COMPOSITAE
Leucanthemum x corunnense Lago, 1990

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Rara.

■ DISTRIBUCIÓN: (C)

É un endemismo estrito de Galicia. Descrito con materiais pro-
cedentes de Valdoviño (Lago, 1990), esténdese pola costa coru-
ñesa, dende cabo Prior ata os Aguillóns. Ata o de agora só se
coñece da provincia da Coruña, pero pode que estea noutros
puntos do litoral dos subsectores Galaico-Asturiano occidental
e compostelán.

■ HÁBITAT

Forma parte dos pasteiros dos acantilados mariños, con influen-
cia da marusía, sobre distintos tipos de substratos (serpentinas,
granitos, gneises, etc.), sen superar os 350 m de altitude. Piso
termotemperado.

■ POBOACIÓN

De orixe híbrida, as poboacións danse en zonas de contacto
entre os seus pais: Leucanthemum merinoi e L. pluriflorum. É
pouco frecuente, pero as súas poboacións mostran alta ferti-
lidade.

■ AMEAZAS

Non está suxeita a ameazas particulares, aféctanlle as xerais que
inciden sobre os medios litorais.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

A especie non está incluída en ningún dos parques naturais. A
conservación debe orientarse cara ao seu cultivo ex situ en xar-
díns botánicos e ao almacenamento dos seus froitos nun banco
de xermoplasma a longo prazo.

■ BIBLIOGRAFÍA

Lago (1990), Sanmartín & Lago (1998).
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DICOTYLEDONES, COMPOSITAE
Leucanthemum gallaecium Rodríguez-Oubiña & Ortiz, 1990

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Categoría crítica (“Lista roja 2000”), en perigo segundo o Libro
rojo (Bañares et al., 2003). Dada a súa distribución e outros cri-
terios correspóndelle esta categoría en Galicia: EN-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (C, Lu)

É unha especie endémica estrita de Galicia. Vive a cabalo das
provincias da Coruña e Lugo, entre Melide, Santiso e Palas de
Rei, en ambas as dúas vertentes da serra de Careón, onde non
ocupa máis de dúas cuadrículas de 10 x 10 quilómetros. Sectores
Compostelán –a parte coruñesa– e Lucense –a parte correspon-
dente á provincia de Lugo–.

■ HÁBITAT

É unha das especies, ligadas aos silicatos de metais pesados
(serpentinas, pteridotitas), con certa basicidade, dos aflora-
mentos serpentínicos do centro de Galicia. Forma parte dos
pasteiros abertos e de escaso talle, xunto a especies como
Santolina melidensis, Sagina merinoi, Centaurea janeri subsp.
gallaecia, Phlecum pratense subsp. bertoloni, etc. algunhas delas
incluídas nesta relación. Con menos frecuencia intégrase en
toxeiras abertas. Altitudinalmente oscila entre os 350 e 650 m.
Piso mesotemperado.

■ POBOACIÓN

É unha das especies raras de Galicia, con poucas poboacións
coñecidas e, estas, compostas por moi poucos individuos, arredor
de 10 000. Apenas se coñece nada da súa bioloxía e ecoloxía.
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■ AMEAZAS

Pola súa rareza, calquera alteración do seu hábitat pode resultar
sumamente grave. O desenvolvemento da área industrial de
Melide así como un cambio de uso do territorio son os riscos
máis graves.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Débese afondar no coñecemento da súa bioloxía e ecoloxía para
xestionar as poboacións existentes. Como medidas comple-
mentarias hai que proceder ao seu cultivo en xardíns botánicos
e á recolección de froitos –coas garantías debidas– para a súa
inclusión en coleccións de xermoplasma. Algunhas das poboa-
cións forman parte do LIC serra de Careón.

■ BIBLIOGRAFÍA

Rodríguez-Oubiña & Ortiz (1990), Rodríguez-Oubiña et al.
(1998), (Bañares et al., 2003).
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DICOTYLEDONES, COMPOSITAE
Leucanthemum merinoi Vogt & Castroviejo, 1989

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

No seu contexto xeral, VU.

■ DISTRIBUCIÓN: (C, Po)

Endemismo da Península Ibérica, con presenza nuns poucos
puntos da provincia da Coruña (Ortegal, Perbes, Barrañola,
Porto do Son), pero, polo que se coñece, ausente a partir de cabo
Ortegal cara ao leste, e máis abundante na de Pontevedra –prac-
ticamente en toda a costa– (península do Morrazo, Marín, illas
de Ons e Cíes, Baiona, A Guarda). Existe tamén en Portugal, en
Âncora (Minho), a poucos quilómetros da desembocadura do
Miño; con esta distribución é unha especie endémica galega con
expansión ao subsector, subsectores Galaico-Asturiano occiden-
tal, Compostelán e Miñense.

■ HÁBITAT

É planta costeira, de medios areentos procedentes da degrada-
ción de granito, en areas de dunas estabilizadas ou entre blo-
ques e seixos rochosos. Tolera ben o sal que chega por marusía;
pode vivir en medios lixeiramente alterados e nitrófilos, como
viaria. Chega a competir coas breixeiras-toxais costeiros e for-
mar parte destes se non son moi cerrados. Todas as localidades
se sitúan por debaixo dos 50 m de altitude.

■ POBOACIÓN

Non é moi frecuente e as poboacións adoitan ser pouco abun-
dantes, con individuos dispersos. É unha das poucas especies
hexaploides do xénero.
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■ AMEAZAS

Non hai ameazas específicas serias para a especie.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Forma parte da flora do Parque Nacional das Illas Atlánticas. A
presión da súa colleita, sobre todo polo seu valor ornamental, é
un risco leve. Paga a pena a súa conservación ex situ.

■ BIBLIOGRAFÍA

Vogt & Castroviejo (1989), Guitián, J. & Guitián, P. (1990),
Lago (1990), Vogt (1991), Lago & Castroviejo (1992),
Sanmartín & Lago (1998).
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DICOTYLEDONES, COMPOSITAE
Leucanthemum pluriflorum Pau, 1902

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

No seu contexto xeral, VU.

■ DISTRIBUCIÓN: (C, Lu)

Especie endémica da costa noroccidental española peninsular,
que habita dende a ría de Cee ata cabo Vidio, en Asturias. A
maioría das localidades son coruñesas –repartidas entre a costa
da Morte e dende cabo Prior a cabo Ortegal– e lucenses.
Subsectores Compostelán e Galaico-Asturiano occidental.

■ HÁBITAT

Ten tendencia rupestre e preferencia polas rochas compostas
por silicatos básicos (ecloxitas, serpentinitas), aínda que acepta
os granitos nas localidades fisterrás, por exemplo, e, mesmo, as
areas de dunas. Vive en xeral en acantilados mariños, baixo a
influencia da marusía e, en ocasións, abandona o litoral fóra da
acción dese factor (localidades próximas a Mondoñedo, Chavín,
serra da Faladoira e no Valadouro). Practicamente todas as loca-
lidades están por debaixo dos 50 m de altitude, salvo as dalgúns
grandes acantilados costeiros e os de terra dentro, onde chega
aos 600 m. Intégrase en comunidades de Crithmo-Armerion
(con Angelica pachycarpa, Rumex acetosa subsp. biformis, Tri-
folium occidentale, etc.) e de Asplenietea trichomanis. Pisos ter-
motemperado e mesotemperado.

■ POBOACIÓN

De hábitat selectivo, a especie non é frecuente e case sempre
está representada por poucos individuos.
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■ AMEAZAS

Non hai ameazas graves sobre ela; pode haber certa presión
polo seu valor ornamental.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Non forma parte da flora dos parques naturais de Galicia.
Débese conservar e cultivar mediante os distintos métodos ex
situ.

■ BIBLIOGRAFÍA

Laínz (1955), Bellot & Casaseca (1959), Lago (1990), Vogt
(1991), Lago & Castroviejo (1992), Sanmartín & Lago (1998).
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DICOTYLEDONES, COMPOSITAE
Santolina melidensis (Rodríguez-Oubiña & Ortiz) Rodríguez-
Oubiña & Ortiz, 1998

■ NOME VERNÁCULO

Por extensión, pódeselle adxudicar o nome de abrótano, aplica-
do a outras especies do xénero.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Especie ameazada polo reducido da súa área e a transformación
do hábitat. No Libro rojo (Bañares et al., 2003), en termos abso-
lutos, categoría crítica. CR-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (C, Lu)

As poboacións da especie próxima S. semidentata viven na zona
mediterránea do val do Sil. S. melidensis é un endemismo exclu-
sivo de Galicia, con área limitada a unha cuadrícula de 10 x 10
quilómetros, que abarca Santiso e Melide, no sector Galaico-Por-
tugués, subsector Miñense.

■ HÁBITAT

A especie vive nos chans onde afloran os materiais ultrabásicos
(serpentinitas, peridotitas). Forma parte de pasteiros pioneiros,
colonizadores, en compañía doutros serpentinófitos como Sagina
merinoi, Centaurea janeri subsp. gallaecica, Phleum pratensis subsp.
bertolonii, etc., xunto a Plantago radicata, Thymus longicaulis, Carex
humilis, Koeleria crassipes (asociación Sagino merinoi-Plantaginetum
radicatae subas. asteretosum aragonensis). Piso mesotemperado.

■ POBOACIÓN

Pódese considerar que non hai máis que unha poboación, aínda
que extensa e numerosa, sobre 100 000 individuos. Intentouse
a hibridación deste taxon con plantas da especie Santolina ros-
marinifolia, con resultados negativos (Rodríguez-Oubiña, comu-
nicación persoal).
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■ AMEAZAS

A reforestación da área, a construción de pistas, o cultivo de
terreos baldíos ou a expansión industrial sobre a súa área supo-
ñen unha grave ameaza. O exceso de pastoreo é negativo, pero
non é un perigo actual.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

As medidas específicas deben eludir as ameazas existentes.
Dado o interese da área melidense, con numerosos endemismos
restrinxidos, deberíase ensaiar a creación dunha microrreserva.
É necesario o desenvolvemento de técnicas de cultivo, xa ini-
ciadas na Universidade de Santiago de Compostela, e a conser-
vación en bancos de xermoplasma. A área está incluída dentro
do LIC serra de Careón.

■ BIBLIOGRAFÍA

Laínz (1967), Rodríguez-Oubiña & Ortiz (1993), Rodríguez-
-Oubiña & Ortiz (1998), Iglesias et al. (2000), Bañares et al.
(2003).
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MONOCOTYLEDONES, ALISMATACEAE
Luronium natans (L.) Rafin., 1840

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Vulnerable na listaxe española (Barreno et al., 1984); en perigo
(“Lista roja 2000”), en perigo segundo o Libro rojo (Bañares et
al., 2003). No contexto galego, CR-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (Lu)

É unha especie endémica europea, con repartición frecuente na
parte occidental e central do continente, moito máis rara nos
países meridionais (España, Italia), sobre todo no noso país.
Unha soa área galega (arredores de Cospeito, Lugo) (Rodríguez-
-Oubiña & Ortiz, 1991) e tres máis no resto de España (Pireneos
centrais, sistemas Central e Ibérico); outras localidades deben
rexeitarse por seren confusións con Baldellia alpestris.

■ HÁBITAT

Pequena especie acuática de medios lóticos ou leníticos, de
follas mergulladas ou flotantes de augas superficiais ácidas, ás
veces correntes ou case estancadas, pero sempre osixenadas.
Vive en compañía doutros hidrófitos, en comunidades onde son
frecuentes Pilularia globulifera, Juncus heterophyllus, Apium inun-
datum, Littorella uniflora, especies de Potamogeton, etc., e en
comunidades de Litorelletea uniflorae (Rodríguez-Oubiña et al.,
1997).

■ POBOACIÓN

A cita inicial de Cospeito e arredores foi confirmada posterior-
mente por Rodríguez-Oubiña et al. (1997). A área galega, os
tamaños das súas poboacións, uns 10 000 individuos, aconse-
llan modificar a clasificación de risco da primeira edición.
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■ AMEAZAS

Alteración por eutrofización ou contaminación, cambio do réxi-
me hídrico e desecamento do medio que habita. Os riscos deri-
vados da recolección científica deben ser controlados severa-
mente. Todo iso agravado pola concentración territorial das
poboacións galegas.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Preservación das condicións habituais naturais do seu hábitat e
a declaración dunha microrreserva na localidade coñecida.
Especie de interese comunitario (Directiva CE 97/62), incluída
no anexo II.

■ BIBLIOGRAFÍA

Rodríguez-Oubiña & Ortiz (1991), Rodríguez-Oubiña et al.
(1997), Bañares et al. (2003).
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MONOCOTYLEDONES, GRAMINAE
Festuca graniticola Kerguélen & Morla, 1985

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Rara segundo Morla & Sáinz (1992). En termos absolutos, CR-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (Ou)

Descrita hai pouco tempo (Kerguélen & Morla, 1985), é posi-
ble que a súa área non sexa ben coñecida. Polo de agora é un
endemismo de Galicia expandido ao límite de subsector. Vive
nas montañas centro-orientais de Ourense (serras de San Ma-
mede, Cabeza de Manzaneda e Queixa) e en localidades zamo-
ranas veciñas de serra Segundeira (Ponte Parda, Moncalvo,
Vega de Tera) (Costa et al., 1992), o que se traduce en media
ducia de cuadrículas de 10 x 10 quilómetros. Subsector Xure-
siano-Queixense.

■ HÁBITAT

É propia dos medios graníticos e de lousa de alta montaña
(1200-1800 m), en comunidades de pasteiros psicroxerófilos,
abertos, colonizadores de chans nus, ou nas repisas dos roche-
dos emerxentes, xunto a diversos endemismos ibéricos (Agrostis
truncatula subsp. commista, Phalacrocarpum oppositifolium subsp.
hoffmanseggii, Ranunculus nigrescens, Ornithogalum concinum,
Echinospartum ibericum subsp. pulviniformis, etc.). Intégrase na
asociación de matogueira Festuco graniticolae-Echinospartetum
pulviniformis. Ten preferencia polas orientacións meridionais.
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■ POBOACIÓN

A especie non está avaliada, pero por riba de 1200 m non hai
máis que algunhas decenas de quilómetros cadrados, e a súa
ecoloxía restritiva non supón máis que un 10% do total. É un
alto poliploide de Festuca curvula.

■ AMEAZAS

Os riscos actuais concéntranse nas áreas de produción de ener-
xía eólica.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Hai que estudar máis a súa ecoloxía e distribución para unha
conservación axeitada. Está incluída no Parque Natural de
Invernadeiro-Queixa. Debe ser cultivada ex situ e conservada a
longo prazo na rede de bancos de xermoplasma.

■ BIBLIOGRAFÍA

Kerguélen & Morla (1985), Costa et al. (1992), Moreno & Sáinz
(1992).
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MONOCOTYLEDONES, LILIACEAE
Hyacinthoides paivae Ortiz & Rodríguez-Oubiña, 1996

■ NOME VERNÁCULO

Non ten. Por extensión: xacinto.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

No contexto xeral, VU-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (C, Lu, Ou)

É endémica galega con presenza esporádica na serra de Gerês
(Portugal). En Galicia esténdese principalmente por Bergan-
tiños (subsector Compostelán) e algunhas localidades ponteve-
dresas, pertencentes xa ao subsector Miñense. Algo máis illadas
están as poboacións do val do Limia, en torno ao encoro das
Cunchas, relacionadas coas localidades portuguesas menciona-
das (Ortiz & Rodríguez-Oubiña, 1996), pertencentes tamén ao
subsector Miñense.

■ HÁBITAT

Como outras especies españolas afíns, H. paivae vive en chans
ácidos, con humus e con abundante materia orgánica de follaxe,
no sotobosque de carballeiras (Rusco aculeati-Quercetum roboris
e, máis raramente, en Vaccinio-Quercetum roboris) e comunidades
degradadas a partir destas. Así forma parte de piñeirais, toxais e
praderías de substitución, sempre que dispoña dalgunha protec-
ción do sol. Pisos termotemperado e mesotemperado inferior.

■ POBOACIÓN

Aínda que a súa distribución é ampla, a frecuencia de aparición
é baixa, con densidades baixas tamén.
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■ AMEAZAS

Degradación do seu hábitat principal, rareo das carballeiras
existentes, pastoreo destas. O lume pola súa acción erosiva e eli-
minación da vexetación que produce a sombra necesaria.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

É necesario manter os restos de carballeiras dos pisos termo-
temperado e mesotemperado, sobre todo das máis baixas, en
boas condicións, e frear a acción destrutiva do lume.

■ BIBLIOGRAFÍA

Laínz (1965), Ortiz & Rodríguez-Oubiña (1996).
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MONOCOTYLEDONES, LILIACEAE
Scilla merinoi Ortiz, Rodríguez-Oubiña & Izco, 1993

■ NOME VERNÁCULO

Non ten.

■ CATEGORÍA DE RISCO

En termos xerais, VU-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (C, Lu, Po)

Polo que se coñece é un endemismo de Galicia expandido ata o
ámbito de subsector. Está presente en toda a liña costeira,
dende a ría de Viveiro ata máis alá da desembocadura do Miño
–provincia de Minho–; previsiblemente está tamén presente no
litoral asturiano occidental (Ortiz et al., 1993) e talvez chegue a
Cantabria. Subsectores Galaico-Asturiano occidental, Compos-
telán e Miñense.

■ HÁBITAT

É común nas dunas terciarias, máis estendidas en costas can-
tábricas –onde a sequidade estival é menor– e algo máis res-
trinxida nas depresións, algo encharcadas en primavera, nas
meridionais. Forma parte de praderías vivaces e xunqueiras
das áreas de dunas estabilizadas, ás veces nos claros dos toxais
próximos ao mar e do interior. Polo común, sobre substratos
ácidos (granitos, xistos), pero acepta as matogueiras ultrabási-
cas da Capelada. Entre 0 e 450 m sobre o mar. Piso termo-
temperado.

■ POBOACIÓN

É unha especie frecuente, dentro do seu restrinxido hábitat.
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■ AMEAZAS

Aféctanlle negativamente o uso crecente das dunas e o rexuve-
necemento das áreas fixas posteriores.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Está presente no Parque Nacional das Illas Atlánticas e no
Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de
Carregal e Vixán. Así como no espazo Ramsar de Ortigueira. É
conveniente complementar a súa conservación ex situ.

■ BIBLIOGRAFÍA

Ortiz et al. (1993), Sanmartín & Lago (1998).
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MONOCOTYLEDONES, AMARYLLIDACEAE
Narcissus cyclamineus DC. in Redouté, 1815

■ NOME VERNÁCULO

Por extensión do nome doutras especies, trompeta.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Non ameazada na Península Ibérica segundo Moreno & Sáinz
(1992); sen datos suficientes para a súa clasificación (categoría
DD) (“Lista roja 2000”). Non pode considerarse seriamente
ameazada en Galicia.

■ DISTRIBUCIÓN: (C, Lu, Ou, Po)

Endémica de Galicia expandida ata o rango de subsector.
Presente en moitos puntos das provincias da Coruña, Lugo
–preto de Viveiro– e Pontevedra. En Portugal está nas provincias
de Minho, Douro Litoral e bordo occidental de Beira Alta. Nos
subsectores Compostelán e Miñense, rara no Galaico-Asturiano
occidental.

■ HÁBITAT

Forma parte do estrato herbáceo, pratense, de carballeiras hú-
midas e bosques de galería acidófilos, con abundante materia
orgánica, ben integrada ao longo do perfil edáfico. Non compi-
te fóra das zonas arboradas, aínda que a súa floración ten lugar
cando aínda non se iniciou a foliación das árbores. Vive dende
o nivel do mar ata os 500 m s.n.m. Piso termotemperado e
mesotemperado inferior.

■ POBOACIÓN

Sempre se presenta en pequenas poboacións, con poucos indi-
viduos, aínda que rechamantes.
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■ AMEAZAS

Reséntese pola progresiva destrución e pisaduras das carballei-
ras e bosques de galería, aos que vai ligada. A pesar da súa bele-
za, a recolección ornamental non parece ser importante, salvo
que se formule en termos industriais.

■ MEDIDAS DE PROTECCIÓN

A conservación da especie pasa polo do seu hábitat. Hai que
manter os bosques de galería e as carballeiras asociadas. Parale-
lamente é necesario ensaiar o seu cultivo en xardíns botánicos
–xa se conseguiu nalgún (Edimburgo)– e almacenar as súas
sementes en bancos de xermoplasma. Especie de interese
comunitario (Directiva CE 97/62), incluída no anexo II.

■ BIBLIOGRAFÍA

Laínz (1965), Rodríguez Gracia (1989), Moreno & Sáinz
(1992), Fernández-Casas (1996).
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MONOCOTYLEDONES, IRIDACEAE
Iris boissieri Henriq., 1885

■ NOME VERNÁCULO

Non rexistrado. Por extensión do español, lirio.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Clasificada en perigo (“Lista roja 2000”), no Libro rojo (Bañares
et al., 2003) considérase na categoría crítica. En termos xerais,
así como en Galicia, é posible que lle corresponda esta última
clasificación CR-B.

■ DISTRIBUCIÓN: (C, Lu, Ou)

Planta endémica do noroeste da Península Ibérica, con tres
núcleos disxuntos: nas serras da Peneda-Gerês, en Portugal, e
en varios puntos dispersos de Galicia, dende a poboación de
Merino (Cabaleiros, Lobeira, Ourense) –como I. hetetophyllla
Merino e I. diversifolia Merino–, á de Laínz (1965) (O Courel,
Lugo), a de Bellot (Moreiras, Ourense) ou a recente do Pindo, A
Coruña (Pulgar et al., 1998). En total, cinco cuadrículas de 10
x 10 quilómetros. Eses tres núcleos pertencen aos subsectores
Xuresiano-Queixense, Laciano-Ancarense e Compostelán, res-
pectivamente.

■ HÁBITAT

Chans silíceos, principalmente granodioríticos, pouco profun-
dos, ou entre grandes rochas. Vive baixo piñeirais (Pinus pinas-
ter) abertos, nos pastos entre breixeiras-toxais ou entre breixei-
ras de Erica australis subsp. aragonensis e outros medios de certa
sequidade. As localidades coñecidas sitúanse entre os 400-1100
m s.n.m.
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■ POBOACIÓN

A descrición de Merino baseouse en só dous exemplares, e as
poboacións galegas coñecidas están dispersas e todas compos-
tas por un baixo número de individuos, non chegan ao millar
na Baixa Limia, cuns poucos no Courel; a poboación do Pindo
considérase extinta (Bañares et al., 2003). 

■ AMEAZAS

A principal deriva do tamaño das poboacións, ademais dos
cambios de uso do territorio e a sucesión na vexetación. A reco-
lección común ou coleccionista son riscos adicionais.

■ MEDIOS DE CONSERVACIÓN

É necesario afondar no coñecemento da súa ecoloxía, máis polo
seu potencial interese como ornamental. Como complemento é
necesario garantir a súa conservación ex situ, ben en bancos de
sementes ou por cultivo in vitro, aínda que presenta problemas
de crecemento por este método. O feito de estar incluído en
diversos LICs non abonda para a súa conservación concreta.

■ BIBLIOGRAFÍA
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Distribución das categorías de risco (UICN) da flora analizada, de acordo coa “Lista roja
2000” (VV.AA. 2000).



INVERTEBRADOS MARIÑOS

Victoriano Urgorri Carrasco

INTRODUCIÓN

Cando se acomete a tarefa de seleccionar un fato de espe-
cies de invertebrados mariños que cómpre protexer en función do
seu grao de ameaza, tense que botar man, por unha banda, do
coñecemento que actualmente se posúe nas nosas costas dos gru-
pos zoolóxicos implicados e, pola outra, da lexislación vixente en
materia de protección.

Neste caso, segundo a lei, parece que as cousas están claras
e definidas, xa que a Lei estatal 4/1989, do 27 de marzo, de
“Conservación dos Espazos Naturais e da Flora e Fauna Silvestre”
no artigo 26, do título IV, capítulo I, nos apartados 1 e 2 di, res-
pectivamente, que: “As Administracións públicas adoptarán as
medidas necesarias para garantir a conservación das especies, da
flora e da fauna que viven en estado silvestre no territorio español,
con especial atención ás especies autóctonas” e “Atenderase prefe-
rentemente á preservación dos seus hábitats e estableceranse réxi-
mes específicos de protección para as especies, comunidades e
poboacións nas que a situación así o requira, incluíndoas nalgunha
das categorías mencionadas no artigo 29 da presente Lei”. Este
artigo establece que a determinación dos animais ou plantas, para
as que a protección esixa medidas específicas por parte das
Administracións públicas, realizarase mediante a súa inclusión no
“Catálogo Nacional de Especies Ameazadas”, engadindo que para
iso as especies, subespecies ou poboacións deberán ser clasificadas
nalgunha das seguintes categorías:

En perigo de extinción, reservada para aquelas que teñen
unha supervivencia pouco probable se os factores causantes da súa
actual situación seguen a actuar.

Sensibles á alteración do seu hábitat, referida a aquelas cun
hábitat característico particularmente ameazado, en grave regre-
sión, fraccionado ou moi limitado.
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Vulnerables, destinada a aquelas que corren o perigo de
pasar ás categorías anteriores nun futuro inmediato se os factores
adversos que actúan sobre elas non son corrixidos.

De interese especial, na que se poderán incluír as que, sen
estaren contempladas en ningunha das precedentes, sexan merece-
doras dunha atención particular en función do seu valor científico,
ecolóxico, cultural ou pola súa singularidade.

En artigos sucesivos, a Lei establece que as comunidades
autónomas, nos seus respectivos ámbitos territoriais, poderán esta-
blecer, así mesmo, catálogos de especies ameazadas, ademais dou-
tras categorías específicas, a maiores das establecidas na Lei.

A Xunta de Galicia, no DOG do 4 de setembro de 2001,
publica a “Lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da Natu-
reza”, na que se crean o “Catálogo Galego de Especies Ameazadas” e
o “Rexistro de Especies de Interese Galego”, nos que se poderán
incluír especies non catalogadas que posúan unhas singularidades
científicas, ecolóxicas ou culturais que as fagan merecedoras dun trato
específico, con especial atención aos endemismos galegos. O artigo
49 da Lei establece catro categorías (En perigo de extinción, Sensibles
á alteración do seu hábitat, Vulnerables e De interese especial) en ter-
mos semellantes á Lei estatal, sen establecer ningunha categoría espe-
cífica. A disposición transitoria segunda di que no prazo de dous
anos, a partir da entrada en vigor da lei, a Xunta de Galicia publicará
o “Catálogo Galego de Especies Ameazadas da Flora e Fauna
Silvestres“, é dicir, o 5 de setembro de 2003.

A esta situación legal no noso país débeselle engadir a lexis-
lación comunitaria contida basicamente na Directiva 92/43/CEE do
Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábi-
tats naturais e da fauna e flora silvestres (DOCE nº. L 206, do 22-
07-1992), na que se establecen catro categorías de especies de inte-
rese comunitario (En perigo, Vulnerables, Raras e Endémicas ou
Especial atención).

Non obstante, a pouco que un se mergulle neste terreo,
dáse de conta que as cousas non son tan doadas, xa que o espírito
e os criterios da lexislación están concibidos para organismos
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macroscópicos e basicamente do contorno terrestre: número de
individuos dunha poboación, porcentaxe de individuos maduros,
porcentaxes de redución das poboacións e da área de ocupación,
probabilidade de extinción en anos ou xeracións, etc., criterios
moito máis difíciles de estimar no medio mariño e aínda máis en
organismos de pequeno tamaño, nos que o coñecemento dos seus
ciclos biolóxicos e dos requirimentos ecolóxicos está aínda moi
distante de ser satisfactorio. En esencia non se posúe a información
científica específica suficiente para moitas especies de invertebra-
dos mariños, e é moi difícil establecer criterios individuais enca-
miñados cara a unha protección propia; no entanto, si se sabe que
a protección dos seus hábitats suporía un xeito moito máis eficaz
de conservación indirecta que lle poría límite á acción destrutiva
do ambiente mariño, causa principal do exterminio de boa parte
das especies, moitas delas aínda sen descubrir, que acotío desapa-
recen, por mor dun mal entendido progreso, baixo accións pouco
estudadas e meditadas polos poderes públicos (recheos, espigóns,
emisarios contaminantes, paseos marítimos, portos, sobrepesca,
artes destrutivas, extracción de area, etc.).

Emporiso cando se acomete o traballo de elaborar un catá-
logo de especies ameazadas, se xa resulta difícil facer un balance
minimamente obxectivo do estado patrimonial dos vertebrados,
aínda resulta máis complicado e complexo facelo dos invertebra-
dos, pero á vista da progresiva degradación do medio mariño é
totalmente necesario recorrer a todos os mecanismos legais que
permitan a conservación da biodiversidade mariña, necesidade
absolutamente perentoria, posto que o noso país está especialmen-
te favorecido por unha excepcional riqueza natural que supón un
patrimonio de incalculable valor, cun significado que vai moito
máis alá do puramente estético, polo que é necesario concienciar
os poderes públicos e todos os cidadáns de que na conservación da
biodiversidade está o noso futuro.

Así mesmo, para a elaboración do catálogo carécese de lis-
taxes de referencia, xa que os invertebrados mariños sempre son os
esquecidos da conservación. A Lista Vermella de Especies Amea-
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zadas da UICN (HILTON-TAYLOR, 2000) inclúe só tres especies cata-
logadas (Eunicella verrucosa, Echinus esculentus e Paracentrotus livi-
dus) das nosas costas, e a consulta do Catalogo Nacional de
Especies Ameazadas (Orde do 9 de xullo de 1998, BOE 20-7-98;
Orde do 9 de xuño de 1999, BOE 22-6-99) amosa que só oito
especies de invertebrados mariños ibérico-mediterráneos están
incluídos nel; o Catalogo Galego de Especies Ameazadas (Lei
9/2001, do 21 de agosto de 2001, DOG 4-7-01) aínda non se ela-
borou e consecuentemente está baleiro, a pesar de que a primeira
edición deste libro, publicado polo Consello da Cultura Galega,
data do ano 1989.

Por iso, malia que é absolutamente necesario, débese
entender que foi moi complexo seleccionar un conxunto de inver-
tebrados mariños que se deban protexer e aínda foi máis compli-
cado sinalar o grao de perigo ou categoría de risco no que se ato-
pan no momento actual. As especies seleccionadas escolléronse
segundo o grao de coñecemento que se ten delas e, aínda que moi
exigua, a lista pretende ser minimamente representativa, malia
sabermos que faltan moitas especies por incluír e que somos cons-
cientes de que unha selección feita por outros zoólogos mariños
tiraría, se cadra, resultados diferentes.
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PORIFERA, DEMOSPONGIAE, HADROMERIDA
Ficulina ficus (Linneo, 1767)

■ NOME COMÚN

Esponxa chouriceira.

■ DESCRICIÓN

Esponxa masiva de morfoloxía moi variable, que pode ser
incrustante, globosa, ficoidea ou cilíndrica, acadando as cilín-
dricas ata 6 m de lonxitude. Superficie lisa lixeiramente rugosa.
Ósculos grandes en número e posición variable. Consistencia
firme, resistente e elástica. Cor xeralmente alaranxada, pero
tamén con tons amarelos e marróns. A espiculación está consti-
tuída por tilostilos rectos ou lixeiramente curvados e microes-
trónxilos centrotilotes rectos ou lixeiramente arqueados. Os
tilostilos forman unha trama densa e irregular e tenden a unha
disposición radial na zona cortical, onde forman un reticulado
superficial; os microestrónxilos aparecen ao redor das aberturas
inhalantes e tapizan as paredes dos canais acuíferos.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Vive en fondos infralitorais de grava, area e lama con lixeira
sedimentación fina e sometidos a un certo grao de hidrodina-
mismo; chega ata 1330 m de profundidade. Recobre pedras,
cascallos, bivalvos e cunchas baleiras de gasterópodos ocupadas
por cangrexos ermitáns; as formas ficoidea e cilíndrica atópan-
se directamente deitadas sobre os fondos brandos, moi entre-
metidas, e aparecen na zona media das rías en fondos lamacen-
tos e areo-lamacentos entre 5 e 30 m de profundidade. É común
atopar anfípodos no interior do seu sistema acuífero.

■ DISTRIBUCIÓN

Amplamente distribuída dende o Ártico polas costas nororien-
tais do Atlántico.
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■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: Vulnerable.
España: De interese especial.

■ OBSERVACIÓNS

A pesar de ser unha especie frecuente, é necesario protexer as
poboacións da forma cilíndrica, que acadan nas nosas costas as
máximas lonxitudes coñecidas (6 m), principalmente na
Enseada do Baño na ría de Ferrol e no estreito de Rande na ría
de Vigo.

■ BIBLIOGRAFÍA

HAYWARD & RYLAND, 1990a; ACKERS, MOSS & PICTON, 1992.
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PORIFERA, DEMOSPONGIAE, DICTYOCERATIDA
Spongia officinalis Linneo, 1759

■ NOME COMÚN

Pan de mouro.

■ DESCRICIÓN

Esponxa de aparencia masiva, mais de forma variable e irregu-
lar, que acada ata 20 cm de diámetro. A superficie é moi regu-
lar, lisa e brillante, densamente cuberta por numerosos cónulos
de 1 mm de altura. Ósculos numerosos, espallados e de 2 a 4
mm de diámetro. A súa consistencia é rexa e moi elástica, e
posúe as calidades requiridas nas esponxas comerciais. A cor
ofrece todas as gamas intermedias entre o branco e o violeta
case negro, segundo a incidencia da luz. O esqueleto está for-
mado por unha rede de fibras córneas de esponxina: as prima-
rias, de dirección ascendente, teñen un diámetro variable (65-
158 mm) e conteñen corpos estraños esóxenos, e as secunda-
rias, dispostas entre as primarias nun tramado de mallas penta-
gonais ou hexagonais polidireccionais, están libres de inclu-
sións e posúen un diámetro de 18 a 39 mm.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Noutras costas é relativamente abondosa en fondos rochosos,
nas zonas máis escuras de covas, gretas, fendas e furados, dende
o nivel intermareal inferior ata unha profundidade de 300 m.
Nunca é epibionte doutros organismos pero si o é como orga-
nismo basibionte. Encóntranse exemplares con larvas nos
meses de xuño e xullo.

■ DISTRIBUCIÓN

É coñecida no Mediterráneo, Canarias, Azores e nas costas
atlánticas da Península Ibérica chegando ata Santander.
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■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Está incluída no catálogo da Convención de Berna
(Apéndice III) para o Mediterráneo.

Proposta:
Galicia: Vulnerable.
España: Vulnerable.

■ OBSERVACIÓNS

En Galicia é bastante rara, só se coñece nalgunhas localidades
da costa oeste, entre Caión e as illas Cíes; é ademais unha
esponxa susceptible de explotación comercial, xa que a súa
consistencia posúe as calidades das esponxas comerciais.

■ BIBLIOGRAFÍA

SOLÓRZANO, 1990; MALDONADO, 1993; CARBALLO, 1994.
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CNIDARIA, ANTHOZOA, GORGONACEA
Eunicella verrucosa (Pallas, 1766)

■ NOME COMÚN

Coral branco.

■ DESCRICIÓN

Colonia erecta, flexible, en forma de abano irregularmente
ramificado, case sempre nun plano, e fixada ao substrato por
unha ampla expansión basal. Ramas de sección cilíndrica e de
aspecto verrugoso cando os pólipos están retraídos. Esqueleto
formado por un eixe córneo interno de gorgonina, recuberto
por un cenénquima, do que xorden os pólipos. Posúen dous
tipos de escleritos calcarios verrugosos: uns curtos en forma de
maza e outros alongados en forma de fuso. Pólipos mestos e
irregularmente distribuídos nas ramas en todas as direccións;
antocodios longos, sen escleritos e con oito tentáculos pinna-
dos; cálices moi prominentes, con oito lóbulos e numerosos fei-
xes de escleritos alongados. Cor do branco ao rosa, aínda que
os exemplares galegos son sempre brancos. As colonias acadan
ata 50 cm de altura.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Vive fixada nas rochas, principalmente en canos e en paredes
verticais, sometidos a forte hidrodinamismo, orientada perpen-
dicularmente ao movemento da auga. As colonias globosas non
ramificadas nun plano proceden de fondos sometidos a fortes
correntes mareais. Atópase entre 10 e 200 m de profundidade.

■ DISTRIBUCIÓN

Esténdese no Atlántico dende as illas Británicas ata Angola,
Madeira e Canarias. Mediterráneo occidental.
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■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Protexida pola UICN como Vulnerable (VU A1d) e incluída
nos catálogos da UK Biodiversity Action Plan, da Wildlife &
Countryside Act 1981 e da Species of Conservation Concern
List (SoCC).

Proposta:
Galicia: Sensible á alteración do seu hábitat.
España: Vulnerable.

■ OBSERVACIÓNS

Aínda que distribuída por toda Galicia, non é unha gorgonia
frecuente; é moi sensible á crecente contaminación e á deterio-
ración do hábitat; ademais posúe unha medra moi lenta; débe-
se protexer xa que nos últimos anos se recolle para a venda
comercial como ornamento.

■ BIBLIOGRAFÍA

MANUEL, 1988; GRASSHOFF, 1992; MIJÓN, 1998; UK BIODIVERSITY

GROUP, 1998; HILTON-TAYLOR, (2000); TYLER-WALTERS, HISCOCK,
LEAR & JACKSON, 2001.
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CNIDARIA, ANTHOZOA, GORGONACEA
Leptogorgia lusitanica Stiasny, 1937

■ NOME COMÚN

Coral encarnado.

■ DESCRICIÓN

Colonia erecta, flexible, ramificada de xeito moi irregular, a
miúdo nun plano, pero noutros casos en varios, podendo
incluso formar colonias moi arborescentes e globosas; fíxase ao
substrato por unha ampla expansión basal. Ramas aplanadas
de sección oblonga e aspecto máis ou menos liso cando os
pólipos están retraídos. Esqueleto formado por un eixe córneo
interno de gorgonina, recuberto por un cenénquima, do que
xorden os pólipos cunha clara tendencia a unha disposición
biseriada; as ramas principais teñen estrías lonxitudinais. Os
escleritos son afusados e moi verrugosos, sendo máis curtos os
da parte basal e media da colonia, e máis alongados os das
ramas apicais. Pólipos numerosos, distribuídos nas beiras de
todas as ramas; antocodios longos, con oito tentáculos pinna-
dos, e con escleritos en forma de variña aplanada con verrugas
pouco prominentes. A colonia é de cor vermella violácea ou
vermella púrpura e os pólipos de cor branca e cando están
estendidos semella que a colonia estivese cuberta de algodón;
os escleritos do antocodio van dende o vermello e o laranxa ata
o branco translúcido. Os exemplares máis grandes atopados en
Galicia chegan ata 95 cm de altura.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Vive fixada na superficie das rochas, canos, paredes verticais,
pelouros, cachotes e bólos en costas expostas e sometidas a un
certo hidrodinamismo. As colonias globosas son frecuentes en
rochas batidas por fortes correntes mareais. Sobre ela viven
numerosos epibiontes. Atópase entre 7 e 60 m de profundidade.
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■ DISTRIBUCIÓN

Costas de Galicia e metade norte de Portugal, dende Setúbal ata
o Miño.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: Vulnerable.
España: Vulnerable.

■ OBSERVACIÓNS

Débese protexer debido a que ao parecer se trata case dun ende-
mismo de Galicia, xa que non coñecemos, salvo a diagnose ori-
xinal, ningún dato fóra das nosas costas; aínda que localmente
é abondosa, débese ter en conta a súa medra moi lenta, a súa
sensibilidade á contaminación e á deterioración do hábitat e
que nos últimos anos se recolle para explotación comercial.

■ BIBLIOGRAFÍA

STIASNY, 1937; MIJÓN, 1998.
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CNIDARIA, ANTHOZOA, SCLERACTINIA
Balanophyllia regia Gosse, 1860

■ NOME COMÚN

Cirieira alaranxada.

■ DESCRICIÓN

Corais solitarios, cilíndricos e pequenos, cun esqueleto calcario,
fortemente fixado ao substrato, onde o pólipo pode retraerse
case totalmente. Pólipos de cor laranxa ou amarela alaranxada,
que posúen ata 48 tentáculos sen engrosamentos terminais,
curtos, de ata 25 mm de lonxitude. Cáliz circular ou lixeira-
mente ovalado, de ata 14 mm de ancho e de 15 a 20 mm de
altura; o esqueleto é moi poroso tanto na teca, nos septos como
na columela. Os exemplares medianos posúen 48 septos regu-
larmente dispostos en catro ciclos (plano Pourtalès); os septos
do cuarto ciclo xúntanse e esténdense ata o centro. Columela
fráxil, estreita e alongada, formada por laminiñas retortas e
rematada en dentes ou papilas finas.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

En Galicia esta especie aparece dende o intermareal inferior ata
12 m de profundidade, fixada ás rochas e ás pedras en lugares
pouco iluminados como fendeduras, gretas, buratos, covas, etc.
Parece non formar xemas, xa que nunca se atoparon colonias
por fusión de dous ou máis individuos.

■ DISTRIBUCIÓN

Esténdese dende o sur das illas Británicas ata Marrocos e as illas
Canarias, e por todo o Mediterráneo.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Está incluída nos catálogos de CITES (Apéndice II), da
Species of Conservation Concern List (SoCC) e da UK
Biodiversity Action Plan.
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Proposta:
Galicia: Vulnerable.
España: De interese especial.

■ OBSERVACIÓNS

Aínda que non é unha especie rara en Galicia, débese protexer
polo hábitat tan específico que ten.

■ BIBLIOGRAFÍA

ZIBROWIUS, 1980; HAYWARD & RYLAND, 1990a; MIJÓN, 1998; UK
BIODIVERSITY GROUP, 1998; TYLER-WALTERS, HISCOCK, LEAR &
JACKSON, 2001.
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CNIDARIA, ANTHOZOA, SCLERACTINIA
Dendrophyllia cornigera (Lamarck, 1816)

■ NOME COMÚN

Cirieira amarela.

■ DESCRICIÓN

Coral que forma colonias de esqueleto poroso e de forma mato-
sa, máis ou menos anchas e densas, habéndoas incluso de
aspecto arborescente As colonias son moi variables tanto no seu
aspecto xeral coma no número e nas dimensións das ramas que
as integran. O cáliz terminal das ramas é xeralmente máis ancho
ca os laterais, que están espallados e irregularmente dispostos
por todos os lados do principal. Cálices de 10 a 12 mm de diá-
metro con 48 septos, dos que só os endoseptos 1 se unen direc-
tamente á columela; os endoseptos 2 son máis estreitos e están
pechados entre os exoseptos converxentes. Todos os septos son
delgados e fráxiles e con diferenzas de altura pouca marcadas;
os gránulos dos septos son afiados, ás veces lixeiramente gan-
chudos. A columela é sempre alongada no senso do eixe maior
do cáliz e, aínda que moi variable, é lixeiramente convexa e
esponxosa, remata tanto por papilas coma por pequenas lámi-
nas. Cenosarco e punta dos tentáculos de cor amarela, mentres
que a base dos tentáculos e mais a parte oral dos pólipos son de
cor alaranxada.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Vive en fondos circalitorais e batiais entre os 55 e 600 m de pro-
fundidade, aínda que en Galicia aparece xa a 25 m, sendo este o
seu límite batimétrico mínimo. Ás veces as partes inferiores das
ramas están corroídas polo poliqueto Lumbrinereis flabellicola.

■ DISTRIBUCIÓN

Esténdese polo mar Mediterráneo e no océano Atlántico entre
Irlanda e Azores ata Cabo Verde.
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■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: De interese especial.
España: De interese especial.

■ OBSERVACIÓNS

Polo seu lento medrar e por ser recollida para a venda como
ornamento, débense protexer os bancos de cota batimétrica
mínima que existen en Galicia a partir de 25 m de profundida-
de (Cabezo de Laxe, Bermeo, etc.).

■ BIBLIOGRAFÍA

ZIBROWIUS, 1980.
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MOLLUSCA, POLYPLACOPHORA, NEOLORICATA
Lepidopleurus cajetanus (Poli, 1791)

■ NOME COMÚN

Dormiñento costeleiro.

■ DESCRICIÓN

Animal alongado, ata 30 mm de lonxitude, máis de dúas veces
máis longo ca ancho, moderadamente elevado, co dorso redon-
deado e non carenado. Valvas e cintura de cor branca máis ou
menos ocrácea. As áreas, anterior da valva cefálica, laterais das
intermedias e posmucronal da caudal están ornamentadas de gro-
sos cordóns concéntricos separados por profundos sucos. Áreas
centrais das valvas intermedias e antemucronal da valva caudal
ornamentadas de cadeas lonxitudinais de grans. Cintura estreita,
recuberta dorsalmente por escamas calcarias, con 7 a 12 costelas,
e intercalándose entre elas posúe espículas estreitas, lisas e alon-
gadas; no bordo da cintura presenta espículas marxinais, rectas ou
lixeiramente curvadas con finos sucos lonxitudinais; ventralmen-
te está recuberta de escamas imbricadas, planas, alongadas e lixei-
ramente ovais. Branquias de tipo merobranquial adanal. Segundo
dente lateral da rádula coa placa uncinada tricúspide.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Vive adherido ás rochas, á cara inferior de pedras soltas nos
rochedos e en cunchas vellas de bivalvos grandes, dende a zona
intermareal ata 20 m de profundidade. Os exemplares xuvenís
son máis dificilmente diferenciables xa que carecen das fortes
costelas concéntricas características do adulto.

■ DISTRIBUCIÓN

Esténdese por toda a costa atlántica da Península Ibérica,
Marrocos e illas Canarias. No Mediterráneo distribúese por toda
a costa norte ata Israel, no sur soamente está citada en Orán
(Alxeria).



352 V. Urgorri Carrasco

■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: Vulnerable.
España: De interese especial (para as poboacións atlánticas).

■ OBSERVACIÓNS

Débese protexer esta especie por ser moi rara nas nosas costas,
xa que só é coñecida en Galicia en Portocelo (Viveiro) e na Praia
de Patos (ría de Vigo).

■ BIBLIOGRAFÍA

KAAS & VAN BELLE, 1985.
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MOLLUSCA, POLYPLACOPHORA, NEOLORICATA
Chaetopleura angulata (Spengler, 1797)

■ NOME COMÚN

Dormiñento grandal.

■ DESCRICIÓN

Animal grande, ata 95 mm de lonxitude, de forma oval, mode-
radamente elevado, carenado e cos lados das valvas dereitos ou
lixeiramente convexos. Valvas de cor parda con tons celeste
averdados nas beiras, marrón escuro na área xugal e branco nos
cordóns da ornamentación; esta cor está a miúdo alterada por
deposicións inorgánicas de cor castaña a parda avermellada.
Cintura de cor castaña amarelada. As áreas, anterior da valva
cefálica, laterais das intermedias e posmucronal da caudal están
ornamentadas de finas estrías radiais irregularmente bifurcadas.
Áreas centrais das valvas intermedias e antemucronal da valva
caudal ornamentadas por cordóns de pequenos grans encadea-
dos lonxitudinalmente, paralelos nas áreas pleurais e diverxen-
tes e máis espallados na área xugal. Cintura ancha, de aspecto
carnoso, presenta dorsalmente pequenas espículas apuntadas e
estriadas e sedas articuladas rematadas por unha espícula calca-
ria moi pequena; pequenas espículas marxinais mazucas ou
cilíndricas; ventralmente posúe escamas rectangulares imbrica-
das. Branquias de tipo holobranquial abanal. Segundo dente
lateral da rádula coa placa uncinada bicúspide.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Vive adherido a pedras, cunchas e outros substratos duros, en
fondos de lama, area e cascallo, e aparece dende o nivel máis
baixo do intermareal ata 300 m de profundidade. Os ovos
posúen unha cápsula ornamentada de mazas en forma de alca-
chofa.
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■ DISTRIBUCIÓN

Costa oeste da Península Ibérica e costas sudamericanas dende
Cabo Frío (Brasil) ata o cabo de Hornos.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: Sensible á alteración do seu hábitat.
España: Vulnerable.

■ OBSERVACIÓNS

Trátase do poliplacóforo máis grande das nosas costas (95 mm),
que hai séculos foi introducido casualmente en Europa, moi
probablemente adherido aos cascos dos barcos na época colo-
nial española; emporiso posúe unha área de distribución moi
pequena na costa oeste da Península Ibérica, onde non é moi
frecuente, agás na ría de Ferrol, na que as poboacións eran
localmente abondosas, chegando en diversos fondos a ser gre-
garios, pero os continuos recheos e a crecente contaminación
acabaron con gran parte das poboacións desta ría.

■ BIBLIOGRAFÍA

NOBRE, 1938-40; KAAS & VAN BELLE, 1987.
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MOLLUSCA, GASTROPODA, VETIGASTROPODA
Bolma rugosa (Linneo, 1767)

■ NOME COMÚN

Ollo biral (aos opérculos).

■ DESCRICIÓN

Cuncha grosa e forte, con 7 voltas de espira, ornamentadas con
grosos tubérculos oblicuos á beira da sutura, e cordóns espirais
máis ou menos tuberculados cruzados por estrías de crece-
mento escamudas. Abertura redonda, co labro simple e coa
columela arqueada e calosa; bordo columelar tinguido de cor
rosa-alaranxada. A cuncha é externamente de cor parda e no
interior branca anacarada. Opérculo calcario groso, externa-
mente bordeado dun cordón caloso de cor laranxa viva e inter-
namente plano, espiralizado e de cor branca recuberto dunha
capa córnea parda. Acada ata os 5 cm de altura.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Vive entre 10 e 100 m de profundidade nas zonas infralitoral
e circalitoral, onde aparece en fondos de rochas, pedras, area
e algas laminariáceas. No Mediterráneo desova de marzo a
agosto.

■ DISTRIBUCIÓN

Dende o Gironde na costa atlántica francesa ata as costas astu-
rianas, costas meridionais de Portugal, Mediterráneo, Canarias,
Madeira e Azores.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: En perigo de extinción.
España: De interese especial (para as poboacións atlánticas).
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■ OBSERVACIÓNS

A pesar de estar Galicia incluída na súa área de distribución,
nunca foi encontrada viva nas nosas costas; non obstante cun-
chas vellas son frecuentes nos fondos das nosas rías, e en deter-
minadas praias de Galicia aparecen os seus opérculos en per-
fecto estado de conservación, o que podería indicar a supervi-
vencia dalgunhas pequenas poboacións illadas.

■ BIBLIOGRAFÍA

BUCQUOY, DAUTZENBERG & DOLFUS, 1882; LLERA, ORTEA &
VIZCAÍNO, 1983.
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MOLLUSCA, GASTROPODA, NEOGASTROPODA
Nassarius pfeifferi (Philippi, 1844)

■ NOME COMÚN

Caramuxo das Cíes.

■ DESCRICIÓN

Cuncha pequena, sólida, lisa e de forma ovoide cónica. Espira
pouco saínte con seis voltas, a última grande e globosa; ápice
agudo e suturas ben marcadas. Abertura grande, oval, cun curto
e ancho canal sifonal que nunca está pechado. Labro cortante e
liso con dentes interiormente e cun bordalete exterior.
Columela moi curva e calosa. Coloración branca ou amarelada
con manchas ou liñas en zigzag de cor castaña escura; abertura
de cor branca cunha liña castaña bordeando a columela.
Opérculo córneo de marxe irregular e cor amarela clara. Os
máis grandes exemplares acadan ata os 16 mm de altura.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Este caramuxo vive en lagoas costeiras ou enseadas moi pecha-
das, en zonas chairas, lamacentas e areo-lamacentas, pouco pro-
fundas, ata os 8 m de profundidade. Posiblemente aliméntase
como un depositívoro superficial sobre a microflora dos fondos
onde vive.

■ DISTRIBUCIÓN

Esténdese polo Mediterráneo e polas costas atlánticas da
Península Ibérica e África occidental ata o Senegal, e Canarias,
Salvagens e Madeira.
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■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: Sensible á alteración do seu hábitat.
España: De interese especial.

■ OBSERVACIÓNS

Trátase dunha especie moi rara en Galicia, xa que só se coñece
en dúas localidades das Rías Baixas: a lagoa das Cíes e a ensea-
da do Grove, representando esta última o límite setentrional da
súa área de distribución.

■ BIBLIOGRAFÍA

NOBRE, 1938-40; ROLÁN, 1989.
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MOLLUSCA, GASTROPODA, ANASPIDEA
Aplysia depilans Gmelin, 1791

■ NOME COMÚN

Tinteira pardenta.

■ DESCRICIÓN

Animal de corpo baixo e ancho, de cor parda escura ou parda
esverdeada, con manchas brancas, amarelas ou cincentas; acada
ata 30 cm de lonxitude. Cabeza alongada, cun par de tentáculos
orais anteriores e un par de rinóforos anterodorsais, enrolados e
romos; ollos diante dos rinóforos. Pé ancho, redondeado, coa sola
de cor pálida. O pé expándese dorsolateralmente para formar os
lóbulos parapodiais ou parapodios que están separados na fronte
e completamente unidos posteriormente, sendo o bordo interior
deles de cor pálida. Manto liso, reducido, cun pequeno forame,
que deixa ver a cuncha, arrodeado de marcas radiais. Cuncha en
forma de escudo, fráxil, delgada, transparente e de cor ámbar
pálida. Abertura xenital no extremo anterior do parapodio derei-
to, e continúa polo suco seminal ata a base de tentáculo oral
dereito, onde se abre o pene, que é robusto, cilíndrico e negro,
coa vaíña peneal armada de espiñas verruciformes. Rádula ancha
con case todos os dentes denticulados (80-62 x 1:34-40).

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Vive infralitoralmente en augas pouco profundas e ocasional-
mente nos últimos niveis intermareais. Herbívora, forma a
miúdo unha “ventosa” metapodial coa que se apega ao substra-
to mentres mantén erguida a metade anterior do corpo ao ali-
mentarse das algas que constitúen a súa dieta. A cópula e a pos-
tura realízana da fin do verán ata mediados do inverno; a pos-
tura é un enguedellado cordón de ovos de cor amarela-laranxa.
Cando o animal é molestado a glándula da opalina segrega un
líquido branco tinguido da secreción da glándula da púrpura,
de aí o seu nome de tinteira.
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■ DISTRIBUCIÓN

Esténdese dende o sur das illas Británicas e a costa atlántica
francesa ata a costa occidental africana. Madeira. Mediterráneo
occidental.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: De interese especial.
España: De interese especial.

■ OBSERVACIÓNS

Aplysia depilans non é unha especie frecuente en Galicia, e
débense protexer os grandes exemplares que soben as enseadas
das nosas costas para realizar a postura.

■ BIBLIOGRAFÍA

THOMPSON, 1976; KANDEL, 1979.
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MOLLUSCA, GASTROPODA, NUDIBRANCHIA
Doris verrucosa Linneo, 1758

■ NOME COMÚN

Babosa verruguenta.

■ DESCRICIÓN

Animal de corpo oval, ata 80 mm de lonxitude, co manto
ancho e cuberto de grandes tubérculos globosos, estreitos na
base e redondeados no ápice, que diminúen paulatinamente
de tamaño ata o bordo, onde son moi pequenos. Dorsoante-
riormente posúen un par de rinóforos estreitos, laminados e
protexidos na súa base por unha pequena vaíña que leva catro
tubérculos interiormente aplanados. Dorsoposteriormente
posúen unha coroa de 16 branquias monopinnadas, protexi-
das na súa base por un vaíña de polo menos 8 tubérculos,
semellantes aos dos rinóforos. Cor variable, xeralmente ama-
rela pero con tons verde oliváceo, gris azulado, pardo ou vio-
leta, e cunha franxa verde escura que arrodea o dorso dende as
branquias ata a fronte dos rinóforos. Tubérculos de cor verde
escura. Branquias e rinóforos de cor amarela con diminutos
puntos negros. Pé amplo, co propodio bilaminado, redondea-
do e enteiro. Tentáculos orais curtos, planos e redondeados.
Rádula sen dente central e con numerosos dentes laterais en
forma de gancho.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

En Galicia vive na zona intermareal en enseadas lamacentas, nas
paredes laterais de rochas e pedras, cubertas de Mytilus edulis e
Fucus spp., nas que abundan as esponxas Hymeniacidon sangui-
nea e Halichondria panicea, das que se alimenta. Postura de cor
branca amarelenta, de 2’5 a 4 voltas dispostas en espiral co
bordo libre festonado, depositada sobre as rochas, pedras ou
mexillóns baixo as fucáceas; ovos de 95 mm de diámetro.
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■ DISTRIBUCIÓN

Trátase dunha especie anfiatlántica que se estende no Atlántico
occidental dende Massachussets ata Florida, e São Sebastião
(Brasil), e no Atlántico oriental dende o sur das illas Británicas
ata o Adriático (Mediterráneo), Azores, Ghana e Sudáfrica.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: Vulnerable.
España: De interese especial.

■ OBSERVACIÓNS

As enseadas lamacentas no interior das rías, onde se localiza
esta especie, están cada vez máis sometidas a unha forte conta-
minación e alteración dos seus fondos por recheos, espigóns,
paseos marítimos, praias artificiais, etcétera, polo que se res-
trinxe cada vez máis o seu hábitat, e consecuentemente Doris
verrucosa é unha especie que está en clara regresión en Galicia.
Dos datos que se dispoñen, sábese que desapareceu da enseada
da Malata na ría de Ferrol, onde era moi abondosa nos anos
setenta do pasado século.

■ BIBLIOGRAFÍA

SCHMEKEL & PORTMAN, 1982; THOMPSON & BROWN, 1984.
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MOLLUSCA, BIVALVIA, MYTILOIDA
Atrina fragilis (Pennant, 1777)

■ NOME COMÚN

Navallón.

■ DESCRICIÓN

Cuncha fráxil, delgada, equivalva, inequilateral, de contorno
máis ou menos triangular. Extremo anterior apuntado, bordo
dorsal dereito, bordo ventral anteriormente cóncavo ou rectilí-
neo, por onde saen os fíos do biso, e despois dunha clara infle-
xión segue rectilíneo ou vólvese lixeiramente convexo, continúa
nun bordo posterior redondeado, onde as valvas deixan entre
elas unha abertura alongada e fusiforme. Periostraco delgado.
Ligamento externo, delgado e inconspicuo, ocupando os dous
terzos anteriores do bordo dorsal. Ornamento de finas liñas
concéntricas e ata 20 costelas radiais irregulares e onduladas
que levan espiñas escamentas acanaladas. Charnela sen dentes.
Interior da cuncha brillante, anacarado case nos dous terzos
anteriores, cunha serie de septos, moi xuntos, baixo os ápices a
carón da impresión do pequeno músculo adutor anterior; pega-
da do músculo adutor posterior grande e situada a rente do
bordo interior anacarado. Marxe das valvas lisa pero a miúdo
fragmentada. Cor de parda a castaña clara, con áreas máis escu-
ras, ás veces negras, nos ápices e no extremo posterior do liga-
mento. Chega a acadar ata 300 mm de lonxitude.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Esta especie infralitoral vive chantada na lama, area lamacenta
ou grava, co extremo anterior cara a abaixo, presa, por unha
manda de fíos de biso, a pequenas pedras ou a cunchas balei-
ras. Apenas saca fóra do sedimento o extremo posterior das val-
vas, de bordos máis ou menos flexibles para permitirlle ao ani-
mal pechar a abertura.
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■ DISTRIBUCIÓN

Esténdese dende o sur das illas Británicas ata a Península
Ibérica.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Está incluída nos catálogos da UK Biodiversity Action Plan,
da Wildlife & Countryside Act 1981, da Wildlife (Northern
Ireland) Order 1985 e Species of Conservation Concern List
(SoCC).

Proposta:
Galicia: Vulnerable.
España: Vulnerable.

■ OBSERVACIÓNS

Ademais de ser unha especie moi vulnerable e sensible coma
todos os pinnoideos, trátase dunha especie bastante rara en
Galicia, da que só coñecemos a súa presenza na ría de Ferrol e
na ría de Viveiro, nas que as poboacións están moi estragadas
por causa dos rastros da vieira e dos raños da ameixa rubia
debido á fraxilidade das súas cunchas.

■ BIBLIOGRAFÍA

TEBBLE, 1966; HAYWARD & RYLAND, 1990b; UK BIODIVERSITY

GROUP, 1998; TYLER-WALTERS, HISCOCK, LEAR & JACKSON, 2001.
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MOLLUSCA, BIVALVIA, VENEROIDA
Eastonia rugosa (Helbling, 1779)

■ NOME COMÚN

Ameixa de can.

■ DESCRICIÓN

Cuncha sólida, equivalva, inequilateral, ovalada, mais un
pouco oblonga, co bordo posterior suavemente truncado, o
anterior redondeado e o ventral arqueado; ápices lixeiramente
acuminados e prominentes. Valvas un pouco entreabertas, coa
marxe dentada; non posúe lúnula. Periostraco moi delgado.
Superficie da cuncha opaca, ornamentada con cordóns radiais
grosos lixeiramente sinuosos, intercalándose con outros máis
finos; este ornamento falta nos extremos das valvas, mais espe-
cialmente no posterior, onde se ven con máis nitidez as liñas
de crecemento que están ben marcadas en toda a cuncha.
Ligamento interno baixo dos ápices nunha foseta condrófora
triangular e profunda. Valva dereita con dous dentes cardinais,
oblicuos, laminares e separados pola foseta condrófora, e dous
laterais posteriores; valva esquerda cun dente cardinal e un
lateral posterior. Pegadas musculares patentes e coa liña paleal
aparentemente dobre, ben marcada e cun seo amplo e profun-
do. Cor branca ou lilácea, con periostraco acastañado; interior
branco-amarelado. Acadan ata os 110 mm de lonxitude.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Vive enterrada no sedimento en fondos lamacentos infralitorais
entre os 6 e os 30 m de profundidade.

■ DISTRIBUCIÓN

Costas mediterráneas do sur de España e norte de África. No
Atlántico, atópase dende Galicia ata o golfo de Guinea e nas illas
Canarias e de Cabo Verde.
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■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: En perigo de extinción.
España: De interese especial.

OBSERVACIÓNS

Trátase dunha especie moi rara nas costas de Galicia, que ade-
mais representa o seu límite setentrional de distribución. Aínda
que non foi atopada viva nas nosas costas e as cunchas recolli-
das na ría de Vigo e na ría de Ferrol parecen subfósiles, pode-
rían ser actuais; polo tanto é necesario protexela por se existe
supervivencia dalgunhas pequenas poboacións illadas.

■ BIBLIOGRAFÍA

NOBRE, 1938-40; PARENZAN, 1976.
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MOLLUSCA, BIVALVIA, VENEROIDA
Glossus humanus (Linneo, 1758)

■ NOME COMÚN

Cabalo.

Descrición
Cuncha cordiforme, túmida, grande e sólida, equivalva e ine-
quilateral, cos ápices na metade anterior e os umbos moi pro-
minentes, redondeados e amplamente enrolados en espiral.
Valvas globulares, fortemente convexas, de contorno irregular,
case circular. Periostraco groso, de cor marrón escura nos adul-
tos e esverdeada nos xuvenís. Lúnula ancha non ben definida e
escudiño estreito e pouco marcado. Ligamento ancho e longo.
Ornamento de numerosas liñas concéntricas e moi finas liñas
radiais; liñas de crecemento ben marcadas. En cada valva ten
tres dentes cardinais grosos e prominentes, paralelos á liña da
charnela; posúe un dente lateral posterior en cada valva. Pegada
do músculo adutor anterior máis pequena ca o posterior e liña
paleal ancha, brillante e sen seo. Marxe da cuncha lisa. Cor da
cuncha branca acastañada, ás veces con raias marrón averme-
llado. Chega a acadar máis de 100 mm de lonxitude.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Vive en fondos de area, area lamacenta e lama, entre 7 e 3500
m de profundidade (principalmente en augas profundas).

■ DISTRIBUCIÓN

Esténdese dende Islandia e Noruega ao sur da Península
Ibérica, Mediterráneo e ao longo da costa atlántica de Marrocos.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.
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Proposta:
Galicia: De interese especial.
España: Ningunha.

■ OBSERVACIÓNS

Aínda que é preferentemente profunda, trátase dunha especie
bastante rara na costa, pouco abondosa e moi cobizada pola súa
forma exótica.

■ BIBLIOGRAFÍA

TEBBLE, 1966; HAYWARD & RYLAND, 1990b.



Invertebrados mariños 371

MOLLUSCA, BIVALVIA, MYOIDA
Panopea glycimeris (Born, 1778)

■ NOME COMÚN

Arola cacheira.

■ DESCRICIÓN

Cuncha moi grande, sólida, pesada, de contorno irregular e un
pouco variable, pero máis ou menos cuadrangular. Valvas
entreabertas en todo o seu contorno agás na charnela e no
bordo medioventral, mais están especialmente separadas nos
bordos anterior e posterior. Cuncha equivalva, inequilateral,
coas valvas moi convexas; o bordo anterior é curto, oblicuo e
redondeado e o posterior, máis longo, é arqueado e case trun-
cado; o bordo dorsal anterior é rectilíneo ou lixeiramente con-
vexo, mentres que o posterior é un pouco cóncavo; o bordo
ventral é rectilíneo e máis ou menos sinuoso. Periostraco case
sempre ausente, tomando a cuncha a cor do sedimento cir-
cundante. Ligamento externo, profundo, ben marcado e de cor
castaña. Superficie das valvas con liñas concéntricas de crece-
mento, sinuosas e un pouco lamelosas, sobre todo no bordo
posterior. Charnela cun dente forte e prominente en cada valva
e unha forte calosidade debaixo do ligamento. Pegadas mus-
culares adutoras pequenas e moi marcadas, tanto como a liña
paleal, que posúe un seo pouco profundo. Cor da cuncha
branca ou amarela acastañada co interior branco; animal de
cor castaña escura con dous longos sifóns fusionados e unha
curta abertura pedia. Os exemplares máis grandes acadan ata
30 cm de lonxitude.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Vive nos fondos infralitorais areosos e lamacentos, xeralmente
compactos; os exemplares máis grandes entérranse no sedi-
mento ata 1 m de profundidade.



372 V. Urgorri Carrasco

■ DISTRIBUCIÓN

Esténdese polas costas atlánticas da Península Ibérica dende
Galicia ata o estreito de Xibraltar e polas costas do norte de
África ata o Senegal, penetrando lixeiramente no Mediterráneo
Occidental.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: Sensible á alteración do seu hábitat.
España: De interese especial.

■ OBSERVACIÓNS

É o bivalvo de maior tamaño das nosas costas; é bastante estra-
ño en Galicia, posto que só se coñece nunhas poucas localida-
des das Rías Baixas e na ría de Ferrol. As numerosas crebas e
fracturas que posúe nas valvas indican que a pesar do profun-
do do seu enterramento debe de ser a miúdo danado por ras-
tros e dragas.

■ BIBLIOGRAFÍA

NOBRE, 1938-40; ROLÁN, 1983.
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ANNELIDA, POLYCHAETA, TEREBELLIDA
Sabellaria alveolata (Linneo, 1767)

■ NOME COMÚN

Casulo de area.

■ DESCRICIÓN

Animal de corpo subcuadrangular, de 30 ou 40 mm de lonxitude,
constituído por un pequeno número de segmentos (34 a 37).
Anteriormente está rematado por un par de pedúnculos opercula-
res curtos, semicilíndricos, que levan superiormente un opérculo
formado por tres liñas de paletas quitinosas de cor dourada. As
paletas externas son alongadas e en forma de pa e están rematadas
por 4 ou 5 dentes curvados; paletas medias e internas xeniculadas,
en forma de lámina triangular sostida por un pedúnculo, sendo a
lámina das internas máis longa e delgada ca a das medias. A coroa
opercular está arrodeada por unha coroa de papilas marxinais. Sen
sedas aciculares na cara dorsal dos pedúnculos, nin cirros inter-
pedunculares. Sedas dorsais dos segmentos paratorácicos aplana-
das. Abdome constituído por 30 segmentos. Rexión caudal en
forma de apéndice liso que destaca claramente do resto do corpo.
Branquias cirriformes, que se estenden ata o segmento 15º ou 20º
da rexión abdominal. Cor pardo-avermellada, máis clara na rexión
caudal, con algunhas pintas pardas espalladas por todo o corpo.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Esta especie vive en comunidades de tubos densamente agru-
pados que cada individuo constrúe pola aglutinación de grans
de area, formando un conxunto que se parece aos panais das
abellas; as aberturas dos tubos están superiormente protexidas
por un andel arredondado de grans de area. Atópanse recu-
brindo rochas que afloran en fondos areosos, dende a zona
intermareal ata fondos infralitorais pouco profundos, onde se
pode confundir con outras especies do mesmo xénero como
Sabellaria spinulosa ou Sabellaria alcocki.
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■ DISTRIBUCIÓN

Distribúese polo mar Mediterráneo e océano Atlántico dende o
mar do Norte ata Senegal.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Está incluída no catálogo da UK Biodiversity Action Plan e
da Species of Conservation Concern List (SoCC).

Proposta:
Galicia: De interese especial.
España: De interese especial.

■ OBSERVACIÓNS

As grandes agrupacións intermareais de tubos desta especie son
moi escasas en Galicia e débense protexer dada a súa vulnera-
bilidade á presión humana, polo que poderían desaparecer en
pouco tempo.

■ BIBLIOGRAFÍA

FAUVEL, 1927; RIOJA, 1931; UK BIODIVERSITY GROUP, 1998;
TYLER-WALTERS, HISCOCK, LEAR & JACKSON, 2001.
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ANNELIDA, POLYCHAETA, EUNICIDA
Eunice roussaei Quatrefages, 1866

■ NOME COMÚN

Miñoca xigante.

■ DESCRICIÓN

Animal de gran tamaño, acada ata 3 m de lonxitude e 3 cm de
ancho. Corpo vermiforme e subcilíndrico, convexo dorsalmen-
te e máis ou menos aplanado ventralmente, con máis de 450
setíferos. O prostomio, máis curto ca o peristomio aínda que de
semellante anchura, é frontalmente bilobulado. Ten os palpos
bilobulados, cinco antenas lisas dispostas en semicírculo e un
par de ollos na base do par de antenas marxinais. Posúe dous
cirros tentaculares lisos e afiados. As branquias son pectinadas,
levan de 13 a 45 filamentos branquiais afiados, que comezan
habitualmente no setífero 9 e esténdense case ata o final do
corpo. Parapodios birrámeos; cirros notopodiais lisos, sen arti-
culacións, estreitos aínda que basalmente están lixeiramente
inflados; cirros ventrais coa base dilatada e co extremo curto e
estreito. Presentan sedas aciculares negras, sedas capilares, e
sedas pectinadas que levan dous dentes laterais moi desiguais e
entre eles posúen de 7 a 10 espiñas pequenas. Sedas compostas
en maior número nos setíferos anteriores que nos posteriores.
Sedas subaciculares bidentadas negras na metade posterior do
corpo, case sempre unha por parapodio. O animal é de cor
marrón-avermellada pero ventralmente posúe ademais unha
liña media escura ao longo de todo o corpo; branquias máis
escuras con pintas marróns na base de cada filamento.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Vive en fondos infralitorais en longas galerías escavadas en areas
lamacentas con cunchas. Os exemplares novos foron citados en
asociación con esponxas.
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■ DISTRIBUCIÓN

Esta especie é só coñecida nas costas da Península Ibérica e nas
costas francesas do Mediterráneo, Nápoles e Adriático.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: Sensible á alteración do seu hábitat.
España: Vulnerable.

■ OBSERVACIÓNS

Trátase do poliqueto máis grande que vive nas nosas costas, do
que só se coñecen en Galicia dúas citas, unha da ría de Ferrol
(Parapar & Harto, 2001) e outra da ría de Vigo (Mora, comuni-
cación persoal). Na nosa opinión débese protexer non só pola
súa rareza en Galicia senón tamén porque é unha especie pouco
frecuente na súa exigua área de distribución.

■ BIBLIOGRAFÍA

FAUVEL, 1923; FAUCHALD, 1992; PARAPAR & HARTO, 2001.
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ANNELIDA, POLYCHAETA, SABELLIDA
Bispira volutacornis (Montagu, 1804)

■ NOME COMÚN

Plumeiro bispira.

■ DESCRICIÓN

Animal de corpo subcilíndrico, un pouco aplanado ventral-
mente, con 8 ou 9 segmentos torácicos e ata 100 abdominais, e
con dous lóbulos branquiais simétricos e enrolados describindo
cada un unha espiral de ata 4 voltas. Posúen ata 200 radíolos
con numerosas barbelas; cada un con dúas cristas lonxitudinais
externas que levan dous ou tres pares de ollos irregularmente
espallados. Posúen dous palpos curtos. Colar con catro lóbulos,
os dorsais separados e os ventrais solapándose medialmente.
Primeiro segmento torácico só con sedas dorsais limbadas e
estreitas; nos restantes segmentos torácicos posúen ademais
sedas inferiores máis anchas, lanceoladas e asimétricas e nos
últimos segmentos as típicas sedas en forma de folla de coitelo;
ventralmente, agás no primeiro segmento, levan uncinos coa
crista dentada e sedas xeniculadas asimétricas. No abdome
levan uncinos aviculares dorsais de base máis pequena e feixes
de sedas limbadas ventrais. Tórax, abdome e base da coroa de
radíolos de cor marrón; radíolos de cor variable dende violácea
ata parda pero sempre cos extremos brancos. Poden acadar ata
15 cm de lonxitude.

■ HÁBITAT Y BIOLOXÍA

Viven na zona infralitoral, no interior dun tubo de sección circu-
lar, liso interiormente e cuberto dunha capa escura de lama-mu-
cosa, a miúdo recuberto doutros organismos. Os tubos están fixa-
dos nas fendeduras das rochas nas costas batidas e adheridos a
pedras e cunchas en fondos de area, lama e cascallo das zonas
medias e internas das rías, formando comunidades de varios indi-
viduos agrupados.
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■ DISTRIBUCIÓN

Esténdese dende Noruega ata as costas atlánticas da Península
Ibérica, xa que segundo KNIGHTS-JONES & PERKINS (1998) as
citas do Mediterráneo parecen corresponder a outras especies.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: De interese especial.
España: De interese especial.

■ OBSERVACIÓNS

Galicia pode representar o límite meridional da súa distribución
xeográfica e aínda que nas nosas costas non é unha especie rara,
xa que pode ser localmente abondosa, débense protexer as
poboacións das zonas máis internas das rías en que o seu hábi-
tat está máis ameazado.

■ BIBLIOGRAFÍA

FAUVEL, 1927; KNIGHTS-JONES & PERKINS, 1998; RIOJA, 1931.
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ANNELIDA, POLYCHAETA, SABELLIDA
Salmacina dysteri (Huxley, 1855)

■ NOME COMÚN

Miñoca de fío.

■ DESCRICIÓN

Animal de corpo curto, de cor alaranxada, que acada ata 7 mm
de lonxitude, con 50 segmentos, dos que 8 ou 9 son torácicos.
Posúe dous lóbulos branquiais incoloros, que levan cada un
catro radíolos, rematados por unha moca branca, compoñendo
en conxunto unha copa estreita e alongada da que diverxen no
bordo as mocas terminais. Cada radíolo leva no raque dúas cris-
tas festonadas cun par de avultamentos glandulares externos
máis ou menos na inserción de cada un dos 15 a 20 pares de
barbelas. Non posúen opérculo. Sedas do primeiro segmento
torácico cunha expansión aliforme con numerosos dentes no
bordo; as sedas do resto dos segmentos torácicos son limbadas
e a partir do terceiro posúen tamén sedas falciformes co bordo
interno denticulado. Sedas abdominais xeniculadas coa marxe
dentada. Os uncinos torácicos levan dúas ou tres filas de dentí-
culos, namentres que os abdominais son máis pequenos, máis
ancheados e con máis filas de dentículos. Teñen entre o tórax e
o abdome unha pequena rexión non segmentada.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Esta especie vive sobre as algas, debaixo das pedras e ás veces
nas rochas en densas agrupacións de tubos calcarios, entrelaza-
dos entre si formando masas compactas e voluminosas de ata
40 cm de diámetro. Os tubos son brancos, moi finos, coma fíos,
cilíndricos e lixeiramente ondulados. Atópase entre o interma-
real baixo e fondos pouco profundos.

■ DISTRIBUCIÓN

Esténdese dende o mar do Norte e o canal da Mancha ata o
Atlántico ibérico e o Mediterráneo occidental.
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■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: De interese especial.
España: De interese especial.

■ OBSERVACIÓNS

É de notable interese protexer as masas compactas de tubos, de
ata 40 cm de diámetro, da recollida por mergulladores para a
venda comercial.

■ BIBLIOGRAFÍA

FAUVEL, 1927; RIOJA, 1931.
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ARTHROPODA, CHELICERATA, PSEUDOSCORPIONIDA
Neobisium maritimum (Leach, 1812)

■ NOME COMÚN

Alacrán do mar.

■ DESCRICIÓN

Arácnido de moi pequeno tamaño, ata 3,2 mm de lonxitude. O
cacho do prosoma e os once terxitos do opistosoma, non dividi-
dos, son de cor marrón olivácea escura. Cacho cuadrangular, bri-
llante e con epistoma prominente, con catro ollos, un par en cada
lado, e provisto de 27 a 34 sedas, das que 7-16 están na marxe
posterior. Os quelíceros non son moi grandes e levan unha galea
baixa e alongada sobre o dedo móbil. Pedipalpos, de cor marrón
olivácea, cos dedos da quela case tan longos coma a man e pro-
vistos de dentes pequenos. Todas as patas con seis artellos, sendo
o metatarso e o tarso da cuarta pata da mesma lonxitude.
Opérculo xenital anterior con 8-9 sedas en machos e femias;
opérculo xenital posterior con 17-19 sedas nas femias e nos
machos con 19-20 sedas agrupadas e 14-15 sedas marxinais.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

En fendeduras das rochas e baixo das pedras, na parte alta do
intermareal e zona supralitoral; en Galicia encóntrase frecuen-
temente entre o lique Lichina pygmaea. A miúdo encóntranse en
casulos de seda onde hibernan, mudan ou fan a postura.

■ DISTRIBUCIÓN

Esténdese polo sudoeste de Gran Bretaña e Irlanda, costas atlán-
ticas francesas e Galicia.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Está incluída no catálogo da Species of Conservation
Concern List (SoCC).
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Proposta:
Galicia: Vulnerable.
España: Vulnerable.

■ OBSERVACIÓNS

É unha especie cunha área de distribución pequena, bastante
rara nas nosas costas e cun hábitat moi localizado, o que a fai
moi vulnerable pola alteración continua á que están sometidas as
zonas máis altas do intermareal; ademais estas zonas son as máis
afectadas polos vertidos incontrolados de diversas substancias
que flotan na lámina superficial do mar ou polas mareas negras
como a recentemente provocada polo Prestige.

■ BIBLIOGRAFÍA

LEGG & JONES, 1988; HAYWARD & RYLAND, 1990a.
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ARTROPODA, CRUSTACEA, MALACOSTRACA,
DECAPODA
Dromia personata (Linneo, 1758)

■ NOME COMÚN

Zapateiro peludo.

■ DESCRICIÓN

Animal co corpo e as patas recubertas dunha abondosa pilosida-
de que lle dá un aspecto veludo. Cacho máis ancho que longo,
moi convexo. Fronte estreita con tres tubérculos, sendo o central
máis pequeno e inferior aos outros. Bordo anterolateral tan
longo coma o posterolateral, e provisto de 4 ou 5 dentes.
Cavidades orbitarias profundas ocultando completamente os
ollos e mais os pedúnculos oculares. Quelípodos máis longos ca
as patas ambulatorias nos machos e máis pequenos nas femias.
Segundo e terceiro par de patas semellantes e ben desenvolvidas,
coas unllas fortes e afiadas. Cuarto e quinto par de patas peque-
nas máis curtas ca as anteriores, presentando o propodio unha
espiña aguda e curvada que forma unha falsa pinza co dáctilo; o
quinto par de patas sitúase dorsalmente sobre o cacho. Abdome
que amosa vestixios de urópodos. Animal de cor marrón escura,
cos dedos das pinzas de cor rosada. Os exemplares máis grandes
acadan ata 72 mm de lonxitude.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Vive en fondos de area, pedras e rochas, entre 10 e 100 m de
profundidade. O animal camúflase, recubrindo todo o corpo
cunha pucha de esponxa ou ascidia que arrinca das rochas e
que mantén permanentemente sobre o dorso coa axuda das
patas posteriores. Femias ovíxeras en xullo e agosto.

■ DISTRIBUCIÓN

Distribúese dende as illas Británicas ata as costas de Dakar e
polo mar Mediterráneo.
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■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Está incluída no catálogo da Species of Conservation
Concern List (SoCC).

Proposta:
Galicia: Vulnerable.
España: De interese especial.

■ OBSERVACIÓNS

É unha especie bastante rara en Galicia, da que só se coñece a
súa existencia na ría de Ferrol e mais unha cita na ría de Arousa.

■ BIBLIOGRAFÍA

ZARIQUIEY-ÁLVAREZ, 1968; GONZÁLEZ-GURRIARÁN & MÉNDEZ,
1985.
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ARTROPODA, CRUSTACEA, MALACOSTRACA,
DECAPODA
Paromola cuvieri (Risso, 1816)

■ NOME COMÚN

Cempernas.

■ DESCRICIÓN

Cacho máis longo que ancho, de forma ovoide, máis estreito na
rexión frontal. Superficie dorsal moi convexa, cuberta de nume-
rosas espiñas e unha peluxe curta e mesta. Fronte deprimida
cunha espiña rostral aguda e dúas espiñas supraoculares seme-
llantes a ambos os dous lados. Marxe lateral con numerosas
espiñas, das que a primeira é forte, seguida doutras en tamaño
decrecente ata preto do bordo posterior; por dentro do bordo
lateral posúe un suco anteroposterior ou liña homólica. O
bordo posterior, que ten unha pequena escotadura central, está
cuberto de pequenos dentículos. Órbitas moi abertas e pedún-
culos oculares longos. Quelípodos do macho moi desenvolvi-
dos, máis longos ca as patas ambulatorias; nas femias os quelí-
podos son máis delgados e máis curtos ca as patas. A quinta
pata é moito máis curta ca as anteriores, situándose dorsalmen-
te sobre o cacho. Todas as patas levan numerosas espiñas. Ata
185 mm de lonxitude de cacho, é de cor encarnada amarelada
a castaña arrubiada, cos dedos das pinzas máis escuros.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA 

Vive en fondos areosos e areo-lamacentos entre 80 e 640 m de
profundidade. Femias ovíxeras en marzo, maio, xuño, xullo,
outubro e novembro.

■ DISTRIBUCIÓN

Esténdese dende o sur de Escandinava ata as costas de Angola
e no mar Mediterráneo.
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■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: De interese especial.
España: De interese especial.

■ OBSERVACIÓNS

Non é moi abondosa nas costas galegas xa que, a pesar do seu
tamaño, só se coñece a cita dunha femia do ano 1915 a 12
millas das illas Cíes e mais a dun macho na illa de Sálvora no
ano 1935, que se atopa no Museo de Historia Natural “Luis
Iglesias” da Universidade de Santiago de Compostela.

■ BIBLIOGRAFÍA

ZARIQUIEY-ÁLVAREZ, 1968; GONZÁLEZ-GURRIARÁN & MÉNDEZ,
1985.
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ARTROPODA, CRUSTACEA, MALACOSTRACA,
DECAPODA
Calappa granulata (Linneo, 1758)

■ NOME COMÚN

Crista de galo.

■ DESCRICIÓN

Cacho moi convexo, máis ancho que longo, redondeado na
marxe anterolateral e dereito na posterior. Posúe dúas expan-
sións laterais en forma de ás, baixo das que pode agachar as
patas ambulatorias. Marxes posterolateral e posterior con 7
dentes anchos medianamente aquillados. Fronte estreita, pouco
saínte e bidentada. Órbitas pequenas, circulares e cos ángulos
ben marcados; pedúnculos oculares curtos e grosos. Cacho
amarelento ou branco marfil, co dorso parcialmente cuberto
con manchas ovais, de cor vermella e de diferentes tamaños.
Quelípodos con pinzas moi desenvolvidas; palma grande e moi
alta, cunha crista superior provista de seis ou sete dentes. Na
pinza trituradora, a dereita, o dedo móbil é arqueado e gordo,
leva na base da cara externa un forte tubérculo redondeado
encurvado para abaixo; na pinza cortante o dedo móbil é máis
delgado e dereito. Patas ambulatorias finas e lisas, sen espiñas
nin dentes. Abdome estreito en ambos os dous sexos. Cacho de
ata 70 mm de lonxitude.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Vive en fondos de area, area lamacenta, lama e cunchas entre os
30 e os 700 m de profundidade. Femias ovíxeras en xuño, agos-
to e setembro.

■ DISTRIBUCIÓN

Distribúese polo Mediterráneo e polas costas atlánticas da
Península Ibérica ata Mauritania, Madeira, Azores e Cabo Verde.
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■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: De interese especial.
España: De interese especial.

■ OBSERVACIÓNS

Especie moi rara nas nosas costas, da que ata hai ben pouco só
se coñecían tres exemplares de Fisterra do ano 1937, que se ato-
pan no Museo de Historia Natural “Luis Iglesias” da Universi-
dade de Santiago de Compostela.

■ BIBLIOGRAFÍA

ZARIQUIEY-ÁLVAREZ, 1968; GONZÁLEZ-GURRIARÁN & MÉNDEZ,
1985.
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ARTROPODA, CRUSTACEA, MALACOSTRACA,
DECAPODA
Eriphia verrucosa (Forskal, 1775)

■ NOME COMÚN

Cangrexo mouro.

■ DESCRICIÓN

Cacho de forma hexagonal, moi pouco convexo, case plano.
Fronte recta, cunha profunda escotadura na liña media que a
separa en dous lóbulos, cada un con 4 a 6 tubérculos ou espi-
ñas romas, e dorsalmente, por detrás deles, posúe varias rin-
gleiras de tuberculiños espiñosos irregularmente dispostos,
moitos rematados con sedas ríxidas. Bordos anterolaterais do
cacho lixeiramente arqueados, máis curtos que os posterolate-
rais e con cinco espiñas que posúen no seu bordo convexo
pequenos tubérculos espiniformes de tamaño decrecente.
Bordo posterior estreito. Rexións próximas ao bordo anterolate-
ral con moitas espiñas. Órbitas profundas e completamente
pechadas. Quelípodos rexos, con moitos tubérculos na cara
externa do carpo e do propodio, romos no quelípodo maior e
máis agudos no menor. Patas ambulatorias con abundante pilo-
sidade no bordo anterior e no bordo posterior do propodio e do
dáctilo. Animal de cor pardo-verdosa con áreas ventrais amare-
lentas; os tubérculos dos quelípodos son pardo-denegridos e os
dedos das pinzas pardo-rosáceos. Acadan ata 51 mm de lonxi-
tude do cacho.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Vive en furados das rochas, peiraos, diques e pedreiras, dende
os últimos niveis intermareais ata os primeiros infralitorais.
Aliméntase doutros crustáceos e pequenos moluscos. Femias
ovíxeras en maio, xullo e agosto.
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■ DISTRIBUCIÓN

Esténdese no Atlántico, dende as costas cantábricas ata
Mauritania, e mais no Mediterráneo.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: Sensible á alteración do seu hábitat.
España: De interese especial.

■ OBSERVACIÓNS

É unha especie pouco frecuente, coñecida en Burela e nas rías
de Viveiro, Ferrol, Ares e Vigo, sendo Galicia o seu límite seten-
trional de distribución. Ademais, polo hábitat que ocupa, é moi
sensible á contaminación que afecta cada vez máis ás nosas rías.
Sábese que desapareceu da enseada da Malata na ría de Ferrol,
onde era moi abondosa nas décadas dos anos sesenta e setenta
do pasado século.

■ BIBLIOGRAFÍA

ZARIQUIEY-ÁLVAREZ, 1968; GONZÁLEZ-GURRIARÁN & MÉNDEZ,
1985.
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ARTROPODA, CRUSTACEA, MALACOSTRACA,
DECAPODA
Neolithodes grimaldi (Milne-Edwards & Bouvier, 1894)

■ NOME COMÚN

Cempernas espiñento.

■ DESCRICIÓN

Cacho máis longo ca ancho, redondeado e piriforme, máis
estreito na rexión frontal. Superficie dorsal lisa e brillante, recu-
berta de moitas espiñas longas, fortes e moi afiadas. Fronte
estreita con tres longas espiñas rostrais, unha media frontal
grande e outras dúas diverxentes un pouco máis pequenas.
Ollos moi xuntos, situados baixo as espiñas laterais do rostro.
Quelípodos desiguais, o dereito máis grande ca o esquerdo, cos
dedos longos, afiados e un pouco recurvados, sobre todo o
esquerdo, e o dereito con fortes dentes romos no bordo que son
brancos. Patas ambulatorias II-IV grandes e máis longas ca os
quelípodos, mentres que a V é moi pequena, curta, estreita e co
dáctilo moi revirichado formando co propodio unha subquela.
Todas as patas ambulatorias, agás a derradeira, están recubertas
dorsalmente de espiñas grandes e pequenas. Abdome baixo do
cacho, nos machos non dividido co telson central e nas femias
coas placas dispostas asimetricamente co telson no lado derei-
to; ambos os dous sexos posúen, ao inicio do abdome, espiñas
longas coma as do dorso. A cor é uniformemente vermella coa
puntiña das unllas un pouco escura. Os machos acadan ata 133
cm de lonxitude do cacho e as femias 124 cm.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Hai moi poucos datos sobre o hábitat e a bioloxía desta especie;
coñécese tan só que vive entre 100 e 2000 metros de profundi-
dade.
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■ DISTRIBUCIÓN

Distribúese no Atlántico oeste dende Gronlandia ata Carolina
do Norte e no Atlántico leste dende Islandia e as illas Británicas
ata Galicia, illas Azores e de Cabo Verde.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: De interese especial.
España: De interese especial.

■ OBSERVACIÓNS

Só temos coñecemento dun exemplar capturado nas nosas cos-
tas e ata que se teña máis información desta rara especie é nece-
sario protexela.

■ BIBLIOGRAFÍA

SQUIRES, 1990; HAYWARD & RYLAND, 1990a.
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BRYOZOA, GYMNOLAEMATA, CHEILOSTOMATA
Reteporella beaniana (King, 1846)

■ NOME COMÚN

Puntilla do mar.

■ DESCRICIÓN

Colonias erectas, formando un amplo abano, xeralmente moi
pregado, deixando no seu crecemento uns espazos abertos
(fenestras) que lle dan un característico aspecto reticulado.
Fenestras ovais tan anchas coma as trabéculas. Zooides abríndo-
se sobre unha soa cara da colonia, en series alternativas de 4 ou
5, de forma hexagonal a oval, convexos e separados por suturas
diferenciadas. Parede frontal lisa con algúns poros marxinais
espallados. Orificio semicircular con fina denticulación distal e
co bordo proximal lixeiramente cóncavo entre dous cóndilos
laterais indistintos. Peristoma co bordo levando un mucrón
curto e bífido. Catro a seis espiñas orais. Pseudosinus en forma
de U, situado á dereita ou á esquerda da avicularia peristomial,
que é curta e baixa; avicularias frontais diversamente desenvol-
vidas e abondosas nas partes máis vellas da colonia; avicularias
basais numerosas, pequenas e do mesmo tipo. Ovicelas tan
anchas coma longas, cunha fisura frontal estreita a miúdo pecha-
da. Coloración das colonias branca salmón ou crema pálida.
Acadan ata os 50 mm de diámetro e 44 de altura.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

En fondos infralitorais de rocha, area, cunchas e pedras, preso
en calquera substrato duro, ata os 530 m de profundidade.
Embrións frecuentemente observados en xullo.

■ DISTRIBUCIÓN

É unha especie de distribución boreo-ártica que se estende
dende Noruega ata o golfo de Biscaia.
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■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: Vulnerable.
España: Vulnerable.

■ OBSERVACIÓNS

Galicia representa o límite meridional da súa área de distribu-
ción. Soamente foi citada no noso país no 1978 na ría de Arousa
e en fondos máis profundos do noroeste das nosas costas.

■ BIBLIOGRAFÍA

HAYWARD & RYLAND, 1979.
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BRYOZOA, GYMNOLAEMATA, CHEILOSTOMATA
Pentapora fascialis foliacea (Ellis & Solander, 1786)

■ NOME COMÚN

Coraliños.

■ DESCRICIÓN

Colonias erectas, fortemente calcificadas, que forman unha
masa foliácea ríxida, anastomosada e abovedada, semellante a
un coral, constituída por placas bilaminares de zooides. Cando
está viva a cor é laranxa escura, que se esvaece, ao morrer, a
beixe amarelento. Os zooides son aplanados ou lixeiramente
convexos, con poros redondeados dispersos pola parede fron-
tal, que ao principio é finamente granulosa para ser logo pro-
gresivamente máis grosa e máis rugosa; cando son novos teñen
forma hexagonal alongada, mais logo calcifícanse fortemente e
vólvense rectangulares ou hexagonais ancheados. Orificio elíp-
tico ou cadrado, ás veces cunha pequena avicularia próxima ao
orificio. Polípido con 16 a 17 tentáculos e ovicelas globulares,
lisas e cuns poucos poros frontais. Xeralmente acadan 30 cm de
diámetro, pero coñécense exemplares de ata 200 cm.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

É unha especie sublitoral, vive en fondos de rocha, por debaixo
da zona algal, en áreas expostas ou varridas pola corrente, pero
atópase tamén a menor profundidade en fondos de area e lama
con pedras e cunchas sobre as que inicia o seu crecemento. As
colonias serven de substrato de fixación e refuxio a moitos ani-
mais pequenos. Chegan a vivir ata 12 anos.

■ DISTRIBUCIÓN

Dende as illas Británicas ata o Mediterráneo occidental.
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■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: De interese especial.
España: De interese especial.

■ OBSERVACIÓNS

A subespecie atlántica forma colonias grandes e moi vistosas
que son recollidas para a explotación comercial como orna-
mento.

■ BIBLIOGRAFÍA

HAYWARD & RYLAND, 1979; HAYWARD & RYLAND, 1990b.
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ECHINODERMATA, ASTEROIDEA, PLATYASTERIDA
Luidia ciliaris (Philippi, 1837)

■ NOME COMÚN

Estrela de sete brazos.

■ DESCRICIÓN

Estrela con disco pequeno, lixeiramente elevado e empenado, e
sete brazos longos, estreitos, aboralmente convexos e que dimi-
núen progresivamente na parte distal ata rematar en punta; lon-
xitude dos brazos 7 ou 8 veces o radio do disco. Superficie abo-
ral completamente cuberta de paxilas, formadas por unha grosa
espiña central e 10 ou 12 periféricas máis pequenas. As paxilas
dispóñense bastante irregularmente, agás nas beiras, onde for-
man tres liñas lonxitudinais moi regulares. Placas marxinais
ventrais con 4 ou 5 espiñas dispostas en abano sobre as beiras
dos brazos; son cónicas e apuntadas, sendo as dúas superiores
as máis grandes. Placas adambulacrais que levan cada unha
dúas espiñas. Posúe dous tipos de pedicelarios: bivalvos e tri-
valvos. Pés ambulacrais longos, co extremo branco e dilatado en
forma de esfera. Cor de vermella alaranxada a beixe amarelen-
ta. Acada ata os 60 cm de diámetro.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Atópase preferentemente en fondos areosos ou sobre as rochas
nas proximidades da area, dende 4 a 400 m de profundidade. É
unha estrela moi voraz que se alimenta doutros equinodermos:
estrelas, ofiuras, ourizos e holoturias. É unha especie moi deli-
cada e fráxil, pois os brazos creban con moita facilidade, prin-
cipalmente cando se saca da auga. Reprodúcese nos meses do
verán.

■ DISTRIBUCIÓN

Distribúese dende o norte das illas Británicas ata as de Cabo
Verde, amais de no mar Mediterráneo.
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■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: De interese especial.
España: De interese especial.

■ OBSERVACIÓNS

É a estrela de maior tamaño das nosas costas. Ademais débese
engadir a súa fraxilidade ao manexala ou sacala da auga.

■ BIBLIOGRAFÍA

KOEHLER, 1921; MORTENSEN, 1927.
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ECHINODERMATA, ASTEROIDEA, SPINULOSIDA
Echinaster sepositus Retzius,1805

■ NOME COMÚN

Estrela roiba.

■ DESCRICIÓN

Estrela encarnada ou vermella alaranxada, con disco pequeno e
cinco brazos redondeados que adelgazan progresivamente ata o
seu extremo para rematar en punta; lonxitude dos brazos de 6
a 8 veces o radio do disco. Superficie dorsal cuberta de osícu-
los que forman unha rede moi irregular, que delimitan uns
amplos espazos membranosos dos que xorden grupos de pápu-
las de cor vermella. Os osículos son moi pequenos e levan espi-
ñas pequenas e curtas (1,5 mm) afundidas, en parte, no tegu-
mento. As espiñas marxinais son máis grandes e as adambula-
crais máis fortes. Non posúen pedicelarios e o tegumento leva
moitas glándulas mucosas que lle dan un tacto enxaboado.
Poden acadar ata 20 cm de lonxitude e ás veces aparecen indi-
viduos con 6 ou 7 brazos.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Habita en substratos rochosos infralitorais en costas expostas e
semiexpostas, dende os primeiros metros ata profundidades de
200 m. Ten unha certa preferencia polos substratos cubertos de
algas. Aliméntase de esponxas e reprodúcese dende a primave-
ra ata o outono.

■ DISTRIBUCIÓN

Esténdese no Atlántico dende o sur do Canal da Mancha ata as
costas de África, Madeira e illas de Cabo Verde e mais no
Mediterráneo.
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■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: Vulnerable.
España: De interese especial.

■ OBSERVACIÓNS

É unha especie pouco frecuente en Galicia, onde parece res-
trinxida a costas rochosas expostas.

■ BIBLIOGRAFÍA

KOEHLER, 1921; PICTON, 1993.
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ECHINODERMATA, ECHINOIDEA, DIADEMATOIDEA
Echinus esculentus Linneo, 1758

■ NOME COMÚN

Ourizo purpúreo.

■ DESCRICIÓN

Peto dermatoesquelético globoso, ás veces un pouco cónico e
outras algo deprimido. Está completamente cuberto de espiñas,
das que as primarias están dispostas en 20 liñas meridianas, en
correspondencia con cada ringleira de placas ambulacrais e
interambulacrais; as espiñas primarias case non se distinguen
das secundarias nos exemplares máis grandes, pero son clara-
mente conspicuas nos exemplares pequenos. Nas áreas ambu-
lacrais teñen en cada placa tres pares de poros e levan un tubér-
culo primario en cada segunda placa, levando as outras un
tubérculo máis pequeno. Placas das áreas interambulacrais pro-
vistas de numerosos tubérculos primarios e secundarios. Pedi-
celarios globíferos grandes, levan nas mandíbulas un só dente
lateral en cada lado debaixo do dente final. Cor do peto púrpu-
ra sobre o que destacan os tubérculos brancos; espiñas violetas
coa punta branca. Acadan ata 176 mm de diámetro.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Vive en fondos rochosos infralitorais, especialmente entre 10-40
m de profundidade. É un ourizo omnívoro, que se alimenta de
algas, sobre todo Laminaria spp, e pequenos animais, especial-
mente cirrípides e briozoos. Reprodúcese a principios do verán.

■ DISTRIBUCIÓN

Esténdese dende as costas de Noruega e Islandia ata o sur de
España.
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■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Protexida pola UICN como Menor Risco (LR/nt) e incluída
nos catálogos da Wildlife (Northern Ireland) Order 1985 e
da Species of Conservation Concern List (SoCC).

Proposta:
Galicia: De interese especial.
España: De interese especial.

■ OBSERVACIÓNS

A pesar de non ser unha especie rara en Galicia, é o ourizo regu-
lar menos abondoso das nosas costas, e nos últimos anos recó-
llense para a explotación económica dos seus petos como recor-
do e adorno.

■ BIBLIOGRAFÍA

KOEHLER, 1921; MORTENSEN, 1927; HAYWARD & RYLAND, 1990b;
HILTON-TAYLOR, (2000).
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HEMICHORDATA, ENTEROPNEUSTA
Glossobalanus minutus (Kowalevsky, 1866)

■ NOME COMÚN

Cagón pequeno.

■ DESCRICIÓN

Animal vermiforme co corpo brando, cilíndrico e recuberto de
cilios. Probóscide pequena, curta, redondeada e máis ancha ca
longa. Colar curto, case tan longo coma ancho. Esófago con
poros ausentes. Rexión branquial máis ou menos grande, cun
esqueleto de 14 a 18 sinaptículos. A rexión xenital é, polo
menos, tres veces máis grande ca a branquial, grosa e avultada
pero non chega a cubrir a rexión branquial. Repregamentos ou
ás xenitais laterais aplanadas, que comezan inmediatamente
despois do colar, onde están pouco desenvolvidas, e acadan o
seu maior tamaño ao fin da rexión branquial; cara á parte pos-
terior as ás xenitais adelgazan e penetran 1,5 ou 2 mm na rexión
hepática. O número de sacos hepáticos é variable, pode chegar
ata 45 pares, que se dispoñen regularmente en dúas ringleiras
lonxitudinais, e distáncianse cada vez máis na parte posterior,
ata confundirse coa rexión caudal. Cor branca leitosa a branca
amarelada e bastante transparente, destaca a probóscide, que é
de cor amarela intensa. Acadan ata os 16 cm de lonxitude.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Vive debaixo das pedras en pequenas galerías permanentes que
escava na area e na lama, dende a zona intermareal baixa ata os
500 m de profundidade. É micrófago e aliméntase de pequenas
partículas orgánicas ou microorganismos que se apegan á
mucosidade da probóscide e que mediante a ciliatura transpor-
ta cara á boca.

■ DISTRIBUCIÓN

Esténdese polo Mediterráneo e costas atlánticas ata Bretaña.
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■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: Vulnerable.
España: De interese especial.

■ OBSERVACIÓNS

Trátase dunha especie moi rara nas nosas costas, xa que só foi
citada en Panxón na enseada de Baiona, aínda que se sabe da
súa presenza noutras localidades costeiras de Galicia.

■ BIBLIOGRAFÍA

RIELD, 1970; BENITO, 1973.
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CHORDATA, ASCIDIACEA, PLEUROGONA
Protostyela longicauda Monniot, Vázquez & White, 1995

■ NOME COMÚN

Mexón rabudo.

■ DESCRICIÓN

Ascidia colonial incrustante formando unha cortiza compacta
sobre as algas. Os zooides provocan un alombamento da super-
ficie da colonia e están reunidos nunha túnica común branda de
consistencia xelatinosa e de cor verde menta brillante ou branca
e verde. Os zooides, de 2-3 mm, son globulares e lixeiramente
deprimidos dorsoventralmente; os sifóns son apicais e redondos,
separados 1 mm un do outro, sen sobresaír practicamente do
corpo do animal e abríndose ao exterior independentemente sen
formar sistemas. Posúe de 13 a 17 tentáculos bucais de varios
tamaños. O saco branquial consta de tres seos lonxitudinais a
cada lado; a primeira fila ten 25 estigmas dispostos lonxitudi-
nalmente, e ten posteriormente de 28 a 32 filas de 7-8 estigmas
transversais alongados. Estómago con 10 pregamentos lonxitu-
dinais. De 4 a 6 gónadas en liña baixo o endóstilo. Larva con tres
papilas adhesivas en triángulo e cunha cola moi longa que lle dá
de cinco a dez voltas ao redor da parte anterior do tronco.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

As colonias medran como epibiontes de algas: Cystoseira bacca-
ta, Fucus serratus, Gigartina acicularis, Chondrus crispus, Corallina
officinalis e Lomentaria articulata, dende os niveis máis baixos do
intermareal ata 3 m de profundidade, en costas batidas e semi-
batidas. As gónadas están presentes todo o ano agás en setem-
bro; as larvas atópanse dende febreiro ata comezos de agosto.

■ DISTRIBUCIÓN

Coñecida unicamente nas costas de Galicia, foi recentemente
descrita nas poboacións existentes na ría de Ferrol e na ría de
Coruña.
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■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: De interese especial.
España: De interese especial.

■ OBSERVACIÓNS

É unha especie recentemente descrita das costas galegas e pare-
ce ser propia de costas batidas.

■ BIBLIOGRAFÍA

MONNIOT, VÁZQUEZ & WHITE, 1995.
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CHORDATA, CEPHALOCHORDATA,
Branchiostoma lanceolatum (Pallas, 1774)

■ NOME COMÚN

Anfioxo.

■ DESCRICIÓN

Animal pisciforme, coa superficie corporal suave, firme e esva-
radía. Corpo afusado, alongado, comprimido lateralmente e
cos dous extremos agudos. Posúe unha certa cefalización, pero
a división entre a cabeza e o tronco non é evidente. Anterior-
mente posúe un rostro, debaixo do que leva un anel de 20 a 30
tentáculos ou cirros orais, que arrodean a abertura bucal. O
tronco presenta unha sección triangular, afiado superiormente
e ventralmente aplanado, levando, nos ángulos inferiores, dous
pregamentos metapleurais que se estenden dende a base do
rostro ata o atrioporo. Posúen unha aleta estreita continua
(dorsal-caudal-anal) que vai dorsalmente dende a cabeza ata a
cola e continúa ventralmente ata o atrioporo; a aleta caudal é
apuntada, e os seus lóbulos superior e inferior son máis gran-
des ca as aletas dorsal e anal. Ten de 58 a 62 miotomos ou seg-
mentos musculares, dos que menos de 40 son anteriores ao
atrioporo. Posúe gónadas nos dous lados do corpo. Son ani-
mais translúcidos e iridescentes, de cor rosa amarelada ata gris
branquiña. Acadan ata 80 mm de lonxitude.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Habita dende augas pouco profundas ata os 60 m de profundi-
dade. Vive verticalmente enterrado en areas e gravas moi limpas
(areas de anfioxo) sobresaíndo do substrato o seu extremo ante-
rior. Aliméntase de pequenas partículas, incluíndo plancto e
bacterias, que entran coa auga e que filtra na farinxe. Cando se
desenterra para cambiar de sitio nada cara a diante a 35 cm/s.
A liberación dos gametos prodúcese na primavera e as larvas
botan 2 ou 3 semanas no plancto antes da metamorfose. A vida
media do anfioxo é de 8 anos.
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■ DISTRIBUCIÓN

Esténdese dende o Mediterráneo e as costas atlánticas europeas
ata o mar Báltico e o norte de Noruega.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Actual:
Ningunha, non está incluída en ningún catálogo.

Proposta:
Galicia: Vulnerable.
España: De interese especial.

■ OBSERVACIÓNS

Aínda que non é unha especie escasa, debería protexerse polo
específico e delicado do seu hábitat, cada día máis ameazado
pola crecente contaminación e as alteracións do réxime hidro-
dinámico das rías.

■ BIBLIOGRAFÍA

RIELD, 1970; HAYWARD & RYLAND, 1990b.
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Lámina 1:
A. Ficulina ficus (Linneo, 1767). B. Eunicella verrucosa (Pallas, 1766). C.
Leptogorgia lusitanica Stiasny, 1937. D. Chaetopleura angulata (Spengler, 1797). E.
Doris verrucosa Linneo, 1758. F. Panopea glycimeris (Born, 1778). G. Sabellaria
alveolata (Linneo, 1767). H. Salmacina dysteri (Huxley, 1855). (Fotos V. Urgorri)
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Lámina 2:
A. Dromia personata (Linneo, 1758). B. Eriphia verrucosa (Forskal, 1775). C.
Neolithodes grimaldi (Milne-Edwards & Bouvier, 1894). D. Pentapora fascialis
foliacea (Ellis & Solander, 1786). E. Luidia ciliaris (Philippi, 1837). F. Echinaster
sepositus Retzius, 1805. G. Echinus esculentus Linneo, 1758. H. Branchiostoma
lanceolatum (Pallas, 1774). (Fotos V. Urgorri)





INVERTEBRADOS (NON INSECTOS)

Marcos González González
Fernando Cobo Gradín

INTRODUCIÓN

Xa se dixo, non sen certa reiteración, que a especial situa-
ción xeográfica de Galicia, as súas características climáticas e as
súas especiais condicións topográficas e hidrográficas confírenlle
unha particular capacidade para albergar unha fauna diversa e
peculiar. En efecto, a diversidade de hábitats, caracterizados por un
poboamento específico, posibilita a existencia dun bo número de
especies de invertebrados de indubidable interese. Así e todo, o
descoñecemento da sistemática e da bioloxía de moitos grupos fau-
nísticos de invertebrados non insectos e a representación case
anecdótica destes organismos na lexislación de protección interna-
cional subministran unha visión moi parcial da diversidade bioló-
xica no ámbito da nosa comunidade.

Existe un acordo xeral acerca de que a conservación dos
invertebrados depende, máis que da protección dos individuos, da
protección do medio en que viven. Con todo, como a Lista Vermella
de invertebrados da Unión Internacional para a Conservación da
Natureza (UICN) é a obra de referencia para traballos de ámbito
máis reducido, optamos pola elaboración dunha listaxe de taxons,
forzosamente incompleta e pouco eficaz, na que se inclúen todas
aquelas especies presentes no noso territorio que gozan actualmen-
te de protección legal. Non só existen importantes diferenzas fau-
nísticas e, polo tanto, tamén diferentes problemas de conservación
entre distintas rexións europeas, senón que ademais o estado das
poboacións dunha mesma especie é absolutamente diferente (inclu-
so a pequena escala rexional). Por iso a decisión adoptada obrigou-
nos nalgún caso a incluír no inventario especies abundantes en
Galicia (por exemplo algúns gasterópodos) e que poden, ás veces,
incluso constituír pragas, o que resulta paradoxal.
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Non obstante, un dos problemas máis graves ao que nos
enfrontamos é a estimación obxectiva do estado das poboacións
galegas dalgúns invertebrados e, polo tanto, a súa clasificación aten-
dendo a criterios e definicións dadas pola UICN. En efecto, para
moitas especies de invertebrados actualmente é imposible precisar
parámetros clave, como tamaños e tendencias de poboación, área de
distribución, potenciais reprodutivos, etc. Así e todo, non quixemos
esquecer certos grupos de invertebrados que decidimos tratar dun
xeito máis amplo (familia e incluso orde), estratexia non exenta dal-
gúns problemas (o máis obvio é que os taxons supraespecíficos
engloban ás veces especies banais). Deste xeito conseguimos cha-
mar a atención sobre certos grupos de invertebrados que, sistema-
ticamente, foron excluídos das listas desta índole, xeralmente por
razóns de escasa consistencia (pouco rechamantes ou familiares) e
que son de grande utilidade, posto que permiten que nos achegue-
mos ao concepto de “comunidade ameazada” da UICN. Así, por
exemplo, a inclusión das planarias na listaxe dirixe a nosa atención
cara á urxente necesidade de protexer un hábitat moi concreto (o
crenon), estratexia que permitiría a conservación doutros taxons
ecoloxicamente ligados (isópodos, anfípodos, hidrácaros, etc.), que
na presente obra non poden ser tratados individualmente debido á
pouca información dispoñible.
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PORIFERA, DEMOSPONGIAE
Spongillidae Gray, 1967

■ DESCRICIÓN

A súa forma depende das condicións ambientais nas que se
desenvolve, como a corrente de auga ou a forma do substrato
sobre o que se asenta. En ambientes lóticos (ríos e regatos), son
formas incrustadas con aparencia masiva, de espesura variable
entre 2 e 40 mm; en ambientes lénticos (lagoas, pozas, enco-
ros...) preséntanse erguidas e máis ramificadas. A coloración
varía dende o branco crema ata o ocre amarelado, e mesmo
poden ser verdes cando presentan zooclorelas simbiontes.
Superficie irregular, de natureza híspida e textura áspera.
Esqueleto formado por unha armazón de espículas e fibras de
esponxina.
Durante o inverno presentan formas de resistencia e dispersión
denominadas xémulas, de forma esférica ou oval, de 0,5 mm de
diámetro, cunha capa externa cuberta de espículas que protexe
unha capa interna de células indiferenciadas (tesocitos).
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■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Poden atoparse en diferentes ambientes acuáticos nunha ampla
gama de condicións ambientais, medrando sobre troncos, raíces
ou pedras somerxidas. Son organismos filtrantes especialmente
vulnerables ao incremento da turbidez da auga que caracteriza
determinados tipos de contaminación dos nosos cursos de
auga.

■ DISTRIBUCIÓN

Na Península Ibérica sinalouse a presenza de catro especies:
Ephydatia fluviatilis, E. muelleri, Spongilla lacustris e Heteromeye-
nia baileyi, todas de ampla distribución holártica, que pode
ampliarse máis alá deste dominio e acadar o neotrópico. Delas,
dúas foron citadas en Galicia: Spongilla lacustris, que forma gran-
des colonias ramificadas en ríos, e Heteromeyenia baileyi, coñeci-
da unicamente en dúas localidades españolas: o lago de Sanabria
e a lagoa de Antela. Unha terceira especie pertencente ao xénero
Ephydatia, da que non foi posible a identificación precisa pola
ausencia de xémulas, foi citada no encoro das Forcadas. Con
todo, o escaso coñecemento existente sobre os esponxílidos flu-
viais de Galicia fainos supoñer que especies comúns como
Ephydatia fluviatilis e E. muelleri poden estar presentes tamén en
distintas localidades galegas.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Indeterminada.

■ OBSERVACIÓNS

Os problemas que presenta a súa conservación están relaciona-
dos con determinadas agresións ao medio acuático epiconti-
nental: contaminación, incremento da carga de sólidos en sus-
pensión, desaparición da cobertura vexetal, etc.

(Agradecémoslle á Dra. Anna Traveset a información facilitada).
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PLATHELMINTHES, TURBELLARIA
Tricladida, Paludicola

■ DESCRICIÓN

Os tricládidos ou planarias son animais vermiformes de peque-
no tamaño (5-35 mm), caracteristicamente aplanados, con
coloracións variables, dende o branco leitoso ata o negro, e fre-
cuentemente con tons agrisados. A súa cabeza, máis ou menos
patente, pode presentar tentáculos laterais (aurículas) e xeral-
mente dous ollos submedianos ou ben numerosos ollos (ó redor
de 50), dispostos ao longo dos bordos anterior e laterais da
cabeza. A boca e o orificio xenital sitúanse na liña medio-ven-
tral do corpo.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Viven en calquera tipo de augas doces, tanto en ambientes epi-
xeos (lagos e ríos) coma en augas subterráneas. En xeral foxen
da luz, polo que adoitan atoparse debaixo das pedras ou dou-
tros obxectos somerxidos. A temperatura é un dos factores
esenciais na súa distribución, e resulta moi característica e coñe-
cida a substitución de especies segundo o gradiente de tempe-
ratura nun mesmo río. A reprodución pode ser asexual ou
sexual (son hermafroditas), con produción de casulos que
depositan na cara inferior das pedras ou sobre a vexetación
acuática. Son animais carnívoros que se alimentan de pequenos
invertebrados (oligoquetos, crustáceos, larvas de insectos...); a
competencia interespecífica polo alimento explica en boa medi-
da a diversidade e a abundancia das planarias en cada hábitat.

■ DISTRIBUCIÓN

O coñecemento da fauna de planarias na Península Ibérica é
moi parcial e especialmente escaso no tocante á fauna galega.
No noso territorio son moi frecuentes algúns representantes da
familia Planariidae, particularmente Polycelis felina (Dalyell,
1814), que, segundo as nosas observacións, vive en calquera
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tipo de augas correntes, preferentemente en fontes e regatos de
montaña. Non coñecemos citas doutras especies desta familia
en Galicia, aínda que temos constancia (a partir dos nosos
datos) da presenza no noso territorio de polo menos outra espe-
cie do mesmo xénero; por outra banda, a presenza en Galicia de
Crenobia alpina (Dana, 1766), da mesma familia, non parece
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improbable (polo menos en ambientes hipoxeos). Esta especie,
fortemente reófila e estenoterma de augas frías, compite con P.
felina nas fontes e nos tramos altos dos ríos na metade norte
peninsular e foi citada de rexións limítrofes. Así mesmo, nal-
gunhas listaxes faunísticas non especializadas e referidas a
macrobentos en xeral, existen referencias da presenza de
Dugesia gonocephala (Dugès, 1830) e Dugesia tigrina (Girard,
1850) (familia Dugesiidae) nalgúns ríos galegos. Esta última
constitúe un exemplo de introdución e expansión en Europa
dunha especie americana, probablemente a través do comercio
de acuarios e plantas acuáticas.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Indeterminada.

■ OBSERVACIÓNS

A escaseza de información sobre a fauna galega de planarias
dificulta realizar valoracións sobre o seu estado de conserva-
ción. Con todo, atendendo ás particularidades ecolóxicas deste
grupo e de forma especial á circunstancia de que engloba
(xunto con especies banais como D. tigrina) algunhas especies
crenobiontes de singular interese, non hai ningunha dúbida de
que a continua e crecente degradación das fontes e mananciais
galegos está supoñendo unha seria ameaza para a conservación
das súas poboacións (así coma a doutros crenobiontes en xeral,
por exemplo moitos hidrácaros). O enorme potencial de con-
tribución dos organismos crenófilos no ámbito da ecoloxía e da
bioxeografía (poboacións relictas moi illadas, existencia de
estreitos requirimentos ecolóxicos, conexión entre ambientes
epixeos e hipoxeos...) é, entre outras, unha razón poderosa para
a defensa prioritaria do crenon en Galicia.

(Agradecémoslle á Dra. Carolina Noreña e ao Dr. Jacinto Gamo a información

facilitada).
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MOLLUSCA, GASTROPODA
Elona quimperiana (Férussac, 1821)

■ DESCRICIÓN

Cuncha moi deprimida, de cor ambarina con tinguidura rosa-
da; o diámetro oscila entre 26 e 30 mm e a altura entre 12 e
13,6 mm. A protocuncha ten 1 3/4 voltas de espira, con expan-
sións do perióstraco de aspecto piloso, moi perceptibles nos
xuvenís e inapreciables nos adultos, dispostas en liñas deco-
rrentes e ordenadas en triángulo.
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■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

É un molusco herbívoro, coprófago e facultativamente detrití-
voro cando habita en covas. Aparece xeralmente asociado a
bosques caducifolios sombríos de clima temperado. En Galicia
está asociado preferentemente ás zonas húmidas das vetas cal-
carias de Lugo e Ourense.

■ DISTRIBUCIÓN

Noroeste da Península Ibérica, Pireneos orientais, extremo
sudoeste de Francia e Bretaña francesa.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Vulnerable.

■ OBSERVACIÓNS

Convenio de Berna II.
Directiva Hábitats.
Os problemas que suscita a súa conservación están orixinados
pola destrución do hábitat: incendios forestais, deforestación,
reforestación con especies exóticas, destrución de zonas húmi-
das, etc.

(Agradecémoslle ao Dr. José Castillejo a información facilitada).
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Geomalacus maculosus (Allman, 1843)

■ DESCRICIÓN

Lesma de gran tamaño (ata 120 mm de lonxitude en extensión).
Superficie do corpo con pintas brancas ou amarelas. Mucus do
corpo amarelo. Sola pedia branca. Os individuos novos teñen
dúas bandas lonxitudinais laterais que se van perdendo coa idade.
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■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Especie de hábitos fundamentalmente crepusculares que se ali-
menta de cogomelos, liques e hepáticas. Vive en lugares moi
húmidos, frecuentemente nas gretas das rochas e baixo ou sobre
as cortizas de árbores de bosques caducifolios. En Galicia é moi
frecuente en zonas de montaña, asociada a soutos de castiñeiros
e carballeiras.

■ DISTRIBUCIÓN

Restrinxida á área atlántica da Península Ibérica (norte de
Portugal, Galicia, León, Asturias, Santander e País Vasco) e ao
sur de Irlanda.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Indeterminada.

■ OBSERVACIÓNS

Convenio de Berna II.
UICN-R.
Directiva Hábitats.
Igual que a especie precedente, os problemas que suscita a súa
conservación teñen esencialmente a súa orixe nos cambios de
uso do monte. Emporiso, polo momento, na área lusitana a
especie é abundante e non hai perigo de extinción; ademais a
súa cría en catividade é relativamente sinxela, o que podería
facilitar, se fose necesario, programas de reintrodución.

(Agradecémoslle ao Dr. José Castillejo a información facilitada).
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MOLLUSCA, BIVALVIA
Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758)

■ NOME COMÚN

Mexillón de río.

■ DESCRICIÓN

Cuncha adulta de gran tamaño (ata 15 cm), grosa e alongada,
pouco globosa, de cor anegrazada, coas liñas de crecemento
ben marcadas e o ápice xeralmente desgastado. Cara interna
anacarada, dente cardinal da valva dereita groso e dentado.
Bordos posteriores do manto libres, sen delimitar unha abertu-
ra anal. Epiderme anegrazada.

■ DISTRIBUCIÓN

Europa, norte de América, Canadá e Xapón. Na Península
Ibérica, a principios do século XX, a especie vivía en numero-
sos ríos de Aragón, Galicia e Portugal. Anteriormente, a media-
dos do século pasado, López-Seoane (1866) escribía: “...y entre
las piedras de algunos ríos encontré el Unio margaritifera, al
cual llaman los nativos mexilón do río”. Lamentablemente a
situación actual é radicalmente diferente. Os estudos máis
recentes revelan que a súa área de distribución se reduciu nota-
blemente e, actualmente, son algúns ríos galegos (Eo, Landro,
Eume, Mandeo, Ulla, Umia, Tambre...) os que parecen albergar
algunhas das poucas poboacións con capacidade reprodutora
da Península Ibérica.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

É un organismo filtrante que adoita aparecer en altas densida-
des nos ríos de augas limpas e claras, pobres en calcio e nutrien-
tes, asociado a fondos rochoso-areosos sen limos, preferente-
mente nas zonas remansadas e en pozas naturais das beiras. Son
animais hermafroditas, extraordinariamente lonxevos (poden
superar os 100 anos), que acadan a madurez sexual sobre os
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20-30 anos. As súas larvas (gloquidios) son ectoparasitas de
peixes (salmónidos), aos que se fixan durante algunhas sema-
nas, logo abandonan o peixe e caen ao fondo do río para pro-
seguir o seu desenvolvemento.

■ CATEGORÍA DE RISCO

En perigo de extinción.

■ OBSERVACIÓNS

Convenio de Berna III.
UICN-V.
Directiva Hábitats.
Esta especie experimentou un serio declive e actualmente está a
piques de se extinguir en Europa Central e claramente en regre-
sión en todo o sur de Europa. Os ríos galegos e algúns asturia-
nos representan as localizacións máis meridionais das poboa-
cións europeas. Particularmente valiosas e merecedoras dunha
especial protección son as poboacións existentes nos ríos
Landro e Mandeo, pois, segundo os datos actualmente dispoñi-
bles, neles atópanse os principais poboamentos estables e
reprodutores coñecidos do continente europeo.
Actualmente, a deterioración do hábitat fluvial (canalizacións,
dragaxes, encoros, contaminación...) e talvez tamén a desapari-
ción dos peixes hospedeiros son as principais ameazas para esta
especie.

(Agradecémoslle ao Dr. M. Young a información facilitada).
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Sphaeriidae Dall, 1895

■ DESCRICIÓN

Pequenos bivalvos (aínda que poden acadar os 25 mm, rara-
mente exceden os 12 mm) con cunchas ovadas, máis ou menos
globosas, de cor abrancazada ou amarelada. Valvas provistas de
dentes cardinais (un na dereita e dous na esquerda). O liga-
mento é pouco visible externamente, e os animais están dota-
dos dun pé moi extensible e un (xénero Pisidium) ou dous
sifóns (xénero Sphaerium). Branquias soldadas posteriormente
formando un diafragma transversal.

■ DISTRIBUCIÓN

Existe en xeral moi pouca información sobre as especies dos
Sphaeridae en España. Dous xéneros desta familia están repre-
sentados en Galicia e, aínda que as citas existentes son escasas
e referidas maioritariamente ás cuncas dos ríos Miño e Sil,
segundo os nosos datos a distribución dalgunhas delas no noso
territorio é moito máis ampla. Pola súa rareza e interese cómpre
salientar a presenza dunha poboación de Pisidium henslowanum
(Sheppard, 1823) no río Miño (Tui, Pontevedra). Outras espe-
cies do mesmo xénero sinaladas nos ríos galegos son: P. amni-
cum, P. casertanum, P. milium, P. nitidum, P. personatum e P. sub-
truncatum. Existen tamén referencias sobre a presenza de
Sphaerium corneum (Linneo, 1758) en Galicia.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Atópanse nunha gran variedade de medios acuáticos, preferen-
temente lóticos, onde ocasionalmente alcanzan densidades moi
elevadas. Son filtrantes e viven enterrados en sedimentos finos,
areosos e lamacentos, aínda que tamén poden agatuñar sobre as
plantas acuáticas achegándose á superficie. Os Sphaeridae son
animais hermafroditas, os seus ovos desenvólvense en cámaras
incubadoras delimitadas polas branquias; os embrións son libe-
rados nun estado avanzado de desenvolvemento e adoitan aca-
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dar a madureza sexual no transcurso do primeiro ano; viven
xeralmente tres ou catro anos.

■ CATEGORÍA DO RISCO

Indeterminada.

■ OBSERVACIÓNS

Tres das especies desta familia presentes en Galicia, dúas do
xénero Pisidium, P. amnicum e P. henslowanum, e Sphaerium cor-
neum foron sinaladas explicitamente polos especialistas (véxase
Rosas et al., 1992, ap. I) como merecedoras de especial protec-
ción por seren especies de distribución moi restrinxida.
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ANNELIDA, OLIGOCHAETA
Protuberodrilus tourenqui Giani e Martínez-Ansemil, 1979

■ DESCRICIÓN

Trátase dun oligoqueto acuático (Tubificidae: Rhyacodrilinae) de
talle medio (1,5 a 2,5 cm) e caracteres morfolóxicos moi parti-
culares: presenza dun poróforo masculino único e moi desen-
volvido; canles exaculadoras longas; sedas xenitais diferencia-
das sobre quetóforos sobresalientes nos segmentos IX, X e XII e
ausencia de sedas peneanas. En estado de madureza sexual os
representantes deste xénero recoñécense con gran facilidade
pola presenza de protuberancias ventrais, circunstancia á que
precisamente alude o seu nome.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Manifesta unha preferencia neta por fondos de croios, grava e
area en zonas de corrente rápida e augas limpas, nos que vive
alimentándose a expensas do sedimento.

■ DISTRIBUCIÓN

O xénero e a especie foron descritos orixinariamente do río
Tambre. Posteriormente foi capturada tamén noutros ríos gale-
gos (Sionlla, Umia, Ulla, Carballo, Cadóns, Porto do Cabo,
etc.). Trátase pois dunha especie de ampla distribución en
Galicia, que presumiblemente é endémica dos antigos terreos
graníticos do noroeste peninsular.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Indeterminada.



440 M. González González / F. Cobo Gradín

■ OBSERVACIÓNS

Os problemas que suscita a súa conservación están relacionados
directamente coa contaminación e as alteracións antrópicas que
inciden sobre o substrato preferencial da especie.

(Agradecémoslle ao Dr. Enrique Martínez-Ansemil a información facilitada).
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ANNELIDA, HIRUDONOIDEA
Hirudo medicinalis (Linnaeus, 1758)

■ NOME COMÚN

Sambesuga medicinal.

■ DESCRICIÓN

Sambesuga de gran talle (10-15 cm), de coloración xeralmente
escura, con bandas dorsais lonxitudinais de coloración verme-
llo-amarelada máis ou menos descontinuas. Cinco pares de
ollos dispostos en arco regular. Mandíbulas con numerosos
dentes (40-100) finos e agudos.

■ DISTRIBUCIÓN

Europa e Asia occidental. Por diversos motivos (véxase observa-
cións), e seguindo as recomendacións de diversos especialistas,
renunciamos a ofrecer unha información máis detallada sobre a
distribución desta especie.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

Vive en masas de auga (lagos, lagoas, pías...) frecuentadas por
gando. Son animais parasitos moi especializados que se alimen-
tan do sangue de animais superiores. De xullo a outubro reali-
zan a posta en terra húmida, na que depositan 6-8 casulos que
conteñen os ovos.

■ CATEGORÍA DE RISCO

Indeterminada.

■ OBSERVACIÓNS

Convenio de Berna III.
UICN-I.
CITES II.
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Os problemas que suscita a súa conservación débense á desa-
parición ou degradación do hábitat e á forte presión comercial
e sobreexplotación á que están sendo sometidas actualmente as
poboacións desta especie, ben para a extracción de certos com-
postos de interese médico, ben para a súa reintrodución en paí-
ses en que se encontra en vías de extinción.
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CRUSTACEA, DECAPODA
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)

■ NOME COMÚN

Cangrexo de río.

■ DESCRICIÓN

Coloración moi variable (verde oliva, gris verdosa e incluso azu-
lada). Tamaño variable; aínda que pode chegar ata 16 cm, a
media é de 6-8 cm. Base das pinzas branca e superficie rugosa;
sen esporón no carpopodito (artello que precede ás grandes
pinzas). Unha soa crista postorbitaria. Suturas lonxitudinais da
cuncha separadas. Espiñas en ambas as caras da zona apical do
dorso do cefalotórax. O rostro estreita gradualmente dende a
rexión ocular cara á parte apical.

■ DISTRIBUCIÓN

Europa meridional e occidental. Na Península Ibérica a súa dis-
tribución inclúe as seguintes provincias: Lugo, Ourense, León,
Burgos, Álava, Santander, Zaragoza, Guadalaxara, Cuenca e
Castellón.

■ HÁBITAT E BIOLOXÍA

É unha especie lucífuga e omnívora, de crecemento lento, que
acada a madureza sexual aos 2-3 anos de idade. Os seus requi-
rimentos ecolóxicos son bastante estritos e viven habitualmen-
te en charcas e arroios pouco profundos (de carácter non
torrencial) de augas frías (10-15ºC), lixeiramente alcalinas e
ricas en calcio, con boa vexetación de ribeira e abundancia de
refuxios. Emparéllanse a finais do outono e as femias transpor-
tan as postas (ó redor de 60 ovos) no seu abdome durante
varios meses.

■ CATEGORÍA DE RISCO

En perigo de extinción.
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■ OBSERVACIÓNS

Convenio de Berna II.
UICN-R.
Directiva Hábitats.
Trátase do único cangrexo de río autóctono español. Dende a
década dos 60 asistimos no noso país a unha rápida e dramáti-
ca redución das súas poboacións, que actualmente contan con
escasos efectivos e están confinadas a áreas moi limitadas, xeral-
mente próximas ao nacemento dos ríos por debaixo dos 1000
m de altitude. En Galicia aínda se conservan pequenas poboa-
cións en ríos da conca Miño-Sil.
Xunto coa deterioración dos ecosistemas fluviais, a causa fun-
damental da preocupante situación desta especie é a afanomi-
cose ou “peste dos cangrexos”, unha enfermidade, endémica en
Norteamérica, producida polo fungo Aphanomices astaci, á que
A. pallipes é especialmente sensible e que chegou ao noso país
por mor da introdución de cangrexos exóticos portadores desta
enfermidade. A posibilidade de reproducir e criar esta especie
en viveiros posibilita a realización de futuros programas de
reimplantación desta especie.
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INSECTOS

Francisco Novoa Docet

INTRODUCIÓN

A primeira iniciativa rexistrada para protexer insectos que
se coñece é un decreto do estado de Baviera, en 1835, para con-
servar o lepidóptero Parnassius apollo. A mediados do século XIX
extinguiuse en Gran Bretaña a bolboreta Lycaena dispar, e así come-
zou a preocupación pola conservación dos lepidópteros en Ingla-
terra, que promoveu, entre outras iniciativas, a fundación da
Sociedade para a Protección de Reservas Naturais en 1912. Xa
neses primeiros tempos, Charles de Rotschild decatárase de que
para frear o declive das poboacións de determinadas especies de
insectos era tan importante protexer os hábitats e os biótopos espe-
ciais como impedir a captura de individuos en concreto.

Efectivamente, os insectos presentan importantes diferen-
zas cos vertebrados no tocante á elaboración de listas de especies
que cómpre preservar. En primeiro lugar, a súa diversidade é tan
grande que o inventario e a descrición de todas as especies en
todos os países do planeta está lonxe de ser completo, mesmo nos
países máis desenvolvidos. Por este motivo, é imposible establecer
listaxes de especies de insectos que deben ser protexidos nunha
rexión determinada que abarquen todas as ordes de hexápodos, xa
que hai que facer previamente un estudo en profundidade da ento-
mofauna da devandita rexión e do estado das súas poboacións para
saber os taxons que están en perigo. Algúns autores especialistas na
conservación de insectos como Samways (1994) cren que, seguin-
do as categorías oficiais de especies ameazadas que propón a UICN
(Unión Internacional da Conservación da Natureza e Recursos
Naturais), habería que incluír a maior parte das especies de insec-
tos na categoría K, é dicir, nas Insuficientemente Coñecidas.
Existen, con todo, algunhas ordes como lepidópteros e coleópte-
ros, ou polo menos algúns grupos deles, como os ropalóceros nos
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primeiros ou os cerambícidos ou os escarabeidos nos segundos,
nos que se pode saber con bastante certeza cales son as especies
máis ameazadas e elaborar listas vermellas.

En segundo lugar, o feito de dar a coñecer listaxes de espe-
cies de insectos en perigo pode ter poucos resultados prácticos,
debido unhas veces ao pequeno tamaño dos taxons e outras á difi-
cultade de distinguilos de especies próximas. Nos países máis
adiantados na conservación de insectos, téndese a tomar medidas
de protección tamén das residencias ecolóxicas en que viven as
especies, coa creación de parques naturais ou reservas especiais.

En Galicia o atraso do estudo da fauna entomolóxica é
maior que nalgunhas outras zonas de España, como Cataluña, os
arredores de Madrid, o País Vasco ou a costa mediterránea, polo
que os problemas citados son máis patentes.

A lista que presentamos está condicionada por todas as
consideracións anteriores. Ocupámonos especialmente das ordes
odonatos, ortópteros, coleópteros e lepidópteros, sobre os que
existen máis datos dispoñibles tanto da Península Ibérica coma dos
países europeos. Doutras ordes só poñemos algúns exemplos, gra-
zas á amabilidade dalgúns especialistas consultados.

Decatámonos, con todo, de que a listaxe que propoñe-
mos é incompleta e de que a nosa comunidade autónoma preci-
sa aumentar a información sobre a nosa entomofauna terrestre e
de auga doce, coñecida aínda de xeito fragmentario, para poder-
mos establecer listas vermellas de insectos dun modo máis fun-
damentado.
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ODONATA, AGRIONIDAE
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)

■ DESCRICIÓN

Cabeza co occipicio negro bronceado cunha liña clara detrás
dos ocelos. Abdome do macho azul celeste con manchas negras;
abdome da femia negro bronceado no dorso. Lonxitude do
abdome de 22 a 26 mm; lonxitude da á posterior 15-20 mm.
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■ STATUS

Vulnerable.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie mediterránea occidental que ten en Galicia a súa área de
distribución máis ao oeste. Citada na Coruña, seguramente pre-
senta poboacións dispersas en todo o país galego.

■ ECOLOXÍA

Especie reófila, de regatos de curso estreito, tamén vive en augas
estancadas permanentes e ben osixenadas. Os adultos voan
dende abril ata agosto e son moi frecuentes entre a vexetación
baixa das beiras.

■ AMEAZAS E MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Segundo Rosas et al. (1992), a destrución do seu hábitat pola
desaparición de regatos e de acumulacións naturais de auga
debido á industrialización, á urbanización e á presión turística
representa a maior ameaza. Cómpre protexer o seu hábitat, sen
esquecer un estudo máis detallado da súa distribución en
Galicia.
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ODONATA, AESCHNIDAE
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)

■ DESCRICIÓN

Cabeza coa cara amarela marcada con manchas negras. Tórax
amarelo no costado con bandas negras anchas. Lonxitude do
abdome de 36 a 40 mm; lonxitude da á posterior de 29 a 32 mm.
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■ STATUS

Vulnerable.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie do sudoeste de Europa distribuída por toda a Península
Ibérica e citada en Galicia.

■ ECOLOXÍA

A larva vive en augas limpas, frías e lóticas. Os adultos adoitan
estar pousados nas areas e nos cascallos das beiras. O adulto voa
de xuño a setembro. Só vive ata os 1500 m de altitude.

■ AMEAZAS

As ameazas débense á alteración da calidade das augas e á des-
trución do seu hábitat por mor da urbanización e da polución
por vertidos.
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ODONATA, LIBELLULIDAE
Oxygastra curtisii (Dale, 1832)

■ DESCRICIÓN

Cor xeral verde metálica con manchas amarelas na cabeza e no
tórax. Abdome con manchas dorsais amarelas, estreitado na
base e dilatado lixeiramente cara ao ápice. Lonxitude do abdo-
me de 34 a 39 mm; lonxitude da á posterior de 32 a 34 mm.
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■ STATUS

En perigo.

■ DISTRIBUCIÓN

Vive en toda a Península Ibérica, con distribución dispersa, e os
individuos aparecen sempre illados. Citada en todas as provin-
cias de Galicia.

■ ECOLOXÍA

Vive nos cursos altos dos ríos e ás veces nos pantanos. En fon-
dos limosos, de area ou pedras. Os adultos voan de maio a
agosto.

■ AMEAZAS E MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Segundo Rosas et al. (1992), debido ao pequeno tamaño da súa
poboación son moi vulnerables a todo o que altere o seu hábi-
tat: urbanizacións, obras públicas, presión turística, etc. Tamén
existe certa presión comercial por parte dos coleccionistas.
Como medidas de protección cítanse a inclusión do seu hábitat
en estudos de impacto ambiental e a prohibición da súa caza.
Así mesmo, en Galicia débense realizar estudos para un coñe-
cemento máis preciso da súa distribución e para a avaliación
das súas poboacións.
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ORTHOPTERA, TETTIGONIIDAE
Antaxius florezi (Bolívar, 1900)

■ DESCRICIÓN

Pronoto dorsalmente convexo e prosterno case sempre con
tubérculos claramente sinalados. Ovipositor das femias delgado
e longo. Cor castaña escura con debuxos máis anegrazados.
Lonxitude de 14 a 21 mm.

■ STATUS

Rara.

■ DISTRIBUCIÓN

Endémica do noroeste da Península Ibérica: León, Asturias,
Lugo, Ourense, e do Miño.

■ ECOLOXÍA

Especie fitófila que vive en matogueiras, de réxime carnívoro e
vida nocturna.

■ OBSERVACIÓNS

Localmente é abundante, pero é un endemismo de grande inte-
rese.
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ORTHOPTERA, TETTIGONIIDAE
Ephippigerida saussuriana (Bolívar, 1878)

■ DESCRICIÓN

Cor rosada parda. Abdome dorsalmente cunha quilla mediana.
Ovipositor longo e lixeiramente curvado. Lonxitude de 16 a 18
mm.

■ STATUS

Rara.

■ DISTRIBUCIÓN

Endemismo do cuadrante noroeste peninsular, dende Burgos a
León, Ourense e Miño.

■ ECOLOXÍA

Especie fitófila, vive en zonas non cultivadas. De réxime carnívo-
ro e nocturno. Os adultos preséntanse de xuño a agosto.

■ OBSERVACIÓNS

Endemismo con distribución dispersa e de escasas poboacións.
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ORTHOPTERA, TETTIGONIIDAE
Callicrania seoanei (Bolívar, 1877)

■ NOME COMÚN

Canturiña e carricanta, segundo Ignacio Bolívar (1898).

■ DESCRICIÓN

Pronoto con quillas laterais anchas. Élitros con veas marxinais
moi marcadas. Ovipositor claramente curvo. Cor verde, verme-
lla ou púrpura, ás veces tamén con dúas manchas amarelas ao
longo do abdome. Élitros de cor amarela ou marrón clara.
Lonxitude de 26 a 32 mm.

■ STATUS

Rara.

■ DISTRIBUCIÓN

Vive no noroeste peninsular, dende Guipúscoa ata o Miño.

■ ECOLOXÍA

Vive nas faldras costeiras e montañosas, en matos, e ten réxime
florívoro e forbívoro. En Galicia atópase sobre Ulex e os adultos
aparecen en agosto e setembro.

■ OBSERVACIÓNS

Xunto con esta especie atópase en moitas ocasións outra moi pró-
xima, Callicrania bolivari Seoane, tamén chamada vulgarmente
canturiña, cun hábitat, costumes alimenticios e aparición de
adultos moi semellantes, pero cunha distribución aínda máis res-
trinxida, xa que é un endemismo exclusivo de Galicia. Ambas as
dúas son localmente abundantes, pero o seu carácter endémico
confírelles un grande interese. Outra especie próxima é Stero-
pleurus nobrei Bolívar, así mesmo endémica do noroeste peninsu-
lar, citada entre outros puntos na serra do Xurés portugués e que
posiblemente vive en Galicia. Os Steropleurus presentan poboa-
cións máis escasas e localizadas ca as Callicrania.
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ORTHOPTERA, GRYLLIDAE
Eugryllodes escalerae (Bolívar, 1894)

■ DESCRICIÓN

O aspecto xeral é o dun grilo pequeno, dunha lonxitude de 11
a 14 mm. Cabeza un pouco maior ca o pronoto, de cor castaña,
con catro liñas máis claras. Pronoto un pouco ancheado cara a
atrás, con seis manchas dorsais tamén castañas. Oviscapto curto
e recto.

■ STATUS

Rara.

■ DISTRIBUCIÓN

Península Ibérica centro occidental, esténdese ata Ourense,
segundo Gangwere et al. (1986).

■ ECOLOXÍA

Xeófilo, crepuscular e de costumes alimenticios preeiros. Os
adultos aparecen de xullo a setembro.

■ OBSERVACIÓNS

Especie localmente abundante, pero as poboacións de Galicia
atópanse no límite norte da súa distribución.
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NEUROPTERA, MANTISPIDAE
Mantyspa styriaca (Poda, 1791)

■ DESCRICIÓN

Protórax alongado e patas anteriores raptoras, cos fémures
armados de poderosas espiñas e coa tibia que pecha fortemen-
te sobre el mesmo.

■ STATUS

Rara.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie mediterránea, distribuída por toda a Península Ibérica;
en Galicia coñécense citas actuais da provincia de Ourense,
aínda que é pouco frecuente na nosa fauna.

■ ECOLOXÍA

Ten dous tipos de larvas; as primeiras de vida libre e as segun-
das atacan os casulos de licósidos (arañas). Os adultos aparecen
sobre quercíneas e coníferas.

■ OBSERVACIÓNS

O seu complexo ciclo vital fainas moi vulnerables e os especia-
listas recomendan a súa protección.
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NEUROPTERA, MYRMELEONTIDAE
Acanthaclisis baetica Rambur, 1842

■ DESCRICIÓN

Antenas con forma de cravo. Ás longas e estreitas con nervación
profusa. Protórax dorsal con dúas bandas lonxitudinais anegra-
zadas. Abdome gris azulado. Lonxitude das ás anteriores dos
machos: 30-35 mm. Lonxitude do abdome: 35-40 mm.

■ STATUS

Rara.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie paleártica sudoccidental, dende Madeira ao Cáucaso.
Pouco citada na Península Ibérica, en Galicia coñécese en dunas
costeiras, como a praia de Barra (Cangas do Morrazo).

■ ECOLOXÍA

Vive habitualmente en praias de zonas costeiras, pero tamén se
atopa en localidades interiores, en bancais e ribeiras dos ríos.

■ AMEAZAS

A destrución das dunas costeiras pola presión turística.
Recoméndase a localización das poboacións na zona de Galicia
para indicar áreas de protección.
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NEUROPTERA, HEMEROBIIDAE
Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763)

■ DESCRICIÓN

Adulto con longas antenas e ás transparentes, con manchas
escuras. Lonxitude: 15 mm.

■ STATUS

Rara.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie europea, preséntase na metade setentrional da Penín-
sula Ibérica. En Galicia nas montañas orientais, como a serra do
Courel e outras localidades.

■ ECOLOXÍA

A larva é depredadora, vive nas carrizas existentes nas ribeiras,
aliméntase doutros insectos e non é propiamente acuática,
senón que se mergulla para cazar. Os adultos son pouco voa-
dores e localízanse na vexetación de ribeira.

■ AMEAZAS

As larvas son acuáticas e moi sensibles á contaminación dos ríos,
e os adultos necesitan a estabilidade dos bosques de galería.

(Agradecementos: a Víctor Monserrat, da Universidad Complutense, a súa
información sobre as especies de neurópteros).
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COLEOPTERA, CARABIDAE
Carabus galicianus (Gory, 1839)

■ DESCRICIÓN

Esta especie é doada de recoñecer pola cor dos fémures das súas
patas, que é alaranxada escura. Forma oval alongada, pronoto
cadrado e élitros ovais alongados, apuntados cara ao ápice e
moi convexos. Cara dorsal azul gris cun brillo lateral moi débil.
Lonxitude de 20 a 28 mm.

■ STATUS

Rara.

■ DISTRIBUCIÓN

Endemismo do occidente da Península Ibérica. Vive no macizo
galaico-duriense, nos montes de León e nas montañas de
Portugal central, ata Portalegre.

■ ECOLOXÍA

Especie ripícola, vive debaixo de pedras nas beiras dos regatos
e dos ríos.

■ OBSERVACIÓNS

Rosas et al. (1992) consideran que C. galicianus é unha especie
que se debe protexer polo seu carácter endémico. Por esa
mesma razón tamén está ameazada Carabus steuarti Deyrollé,
aínda máis localizada, coa súa distribución limitada ao macizo
galaico-duriense e á serra da Estrela. Algúns autores consideran
que Carabus lateralis Chevrolat, que tamén vive en Galicia, sofre
unha forte presión comercial pola súa espectacular beleza, polo
que se podería considerar unha especie vulnerable.
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COLEOPTERA, CARABIDAE
Nebria belloti (Franz, 1954)

■ DESCRICIÓN

De aspecto robusto. Cabeza e pronoto amplos, os lados deste
último moi sinuados. Disco do pronoto liso, cunha liña media
moi marcada. Cor negra, tanto na cara dorsal coma na ventral,
aínda que os apéndices da cabeza poden ter un ton testáceo.
Lonxitude de 13 a 15 mm.

■ STATUS

Rara.

■ DISTRIBUCIÓN

Endemismo de Pena Trevinca, serra Segundeira e Teleno.

■ ECOLOXÍA

Especie de montaña,
de 1600 a 2000 m de
altitude, lapidícola, en
zonas humedecidas
polo desxeo.

■ OBSERVACIÓNS

Débese protexer esta
especie hipsobionte, xa
que é un dos poucos
coleópteros de altitude
en Galicia.
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COLEOPTERA, CARABIDAE
Aepus gallaecus Jeannel, 1922

■ DESCRICIÓN

De talle moi pequeno, 2,2 a 2,3 mm. Cabeza redondeada cos
ollos moi pequenos. Pronoto cos ángulos posteriores agudos,
estreitado cara á base. Élitros alongados e case paralelos aos
lados.

■ STATUS

Vulnerable.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie endémica da costa da ría de Pontevedra.

■ ECOLOXÍA

Vive nas praias, baixo pedras completamente somerxidas na
marea alta.

■ AMEAZAS

A alteración do seu hábitat debido á presión humana ou á con-
taminación.

■ OBSERVACIÓNS

Estes pequenos coleópteros presentan adaptación á vida inter-
mareal, o que é moi pouco frecuente nos insectos. Esta especie
é especialmente interesante por ser un endemismo moi locali-
zado. No mesmo medio vive tamén outra especie moi próxima,
Aepopsis robini Laboulbène, pero que ten unha distribución
moito máis ampla pola costa atlántica.
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COLEOPTERA, CARABIDAE
Pterostichus franzi (Negre, 1955)

■ DESCRICIÓN

Con forma alongada, aplanado, subparalelo e enteiramente
negro. Pronoto bastante curto, con forma de corazón, un pouco
máis ancho ca longo, cos ángulos posteriores vivos, saíntes cara
a fóra. Élitros planos, coa parte apical destes provista dun dente
moi marcado no seu ángulo interno. Lonxitude de 16 a 18 mm.
É unha especie difícil de distinguir das próximas, coma todas as
do xénero Pterostichus.

■ STATUS

Rara.

■ DISTRIBUCIÓN

Endemismo das montañas orientais de Galicia, dos montes de
León e da parte máis occidental da cordilleira Cantábrica.

■ ECOLOXÍA

Vive en bosques caducifolios e atópase de día baixo as pedras.

■ OBSERVACIÓNS

Endemismo da montaña galega, característica da entomofauna
asociada ás fragas.
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COLEOPTERA, CARABIDAE
Zabrus pinguis Dejean, 1831

■ DESCRICIÓN

Forma robusta e transversa. De cor negra brillante no dorso, a
parte ventral e as patas castañas escuras. Pronoto moi transver-
sal e trapezoidal, cos lados curvados cara a diante. Canal lateral
do élitro ancho e plano. Lonxitude de 14 a 16,5 mm.

■ STATUS

Vulnerable.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie ibérica, vive só na costa atlántica, dende Noia
(Pontevedra) ata o sur de Lisboa.

■ ECOLOXÍA

Vive nas dunas do litoral atlántico e permanece de día soterra-
da ao pé das gramíneas.

■ AMEAZAS E MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

As dunas das costas do sur de Europa están consideradas polos
especialistas como medios en perigo de seren destruídos, e con
elas os coleópteros que acollen (Balleto e Casale, 1991). A medi-
da de protección para estes ecosistemas é a creación de reservas
naturais. Neste caso, a existencia do Parque Natural Complexo
Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán e do Parque
Nacional das Illas Atlánticas, provistos de dunas, representa a
mellor medida para a preservación de Zabrus pinguis.

■ OBSERVACIÓNS

Igual ca Zabrus pinguis, tamén viven nos sistemas de dunas de
Galicia outros coleópteros endémicos que merecerían a mesma
consideración, como os tenebriónidos Isocerus purpurascens
Herbst e Phaleria atlantica Fauvel.
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COLEOPTERA, LUCANIDAE
Lucanus cervus (Linné, 1735)

■ NOME COMÚN

Vacaloura.

■ DESCRICIÓN

Especie de destacado dimorfismo sexual. Corpo alongado,
pouco convexo, castaño-anegrazado ou negro sobre o tórax e os
élitros, pero ás veces castaño sobre estes últimos. Os machos
posúen unhas mandíbulas longas falciformes e de forma moi
complexa. Pronoto con ángulos laterais marcados, élitros cunha
fina puntuación que lles dá unha aparencia sedosa. As femias,
co corpo en xeral máis pequeno, teñen as mandíbulas curtas e
grosas; o pronoto é máis ancho ca a cabeza. Lonxitude de 25 a
85 mm.

■ STATUS

Vulnerable.

■ DISTRIBUCIÓN

Zonas forestais de toda a Península Ibérica.

■ ECOLOXÍA

As larvas e as ninfas viven en troncos e tocos de caducifolios, e
máis raramente en coníferas.

■ AMEAZAS

A principal é a perda do hábitat coa corta dos bosques, pero
tamén a repoboación forestal artificial cando abrangue grandes
extensións.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

A conservación das árbores vellas e dos tocos nos bosques de
caducifolios especialmente.
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COLEOPTERA, SCARABEIDAE
Ceratophyus martinezi (Lauffer, 1909)

■ DESCRICIÓN

Pouco convexo, cos lados dos élitros subparalelos. Pronoto con
relevos especiais, moito máis marcados nos machos ca nas fe-
mias, sen cornos nos tubérculos laterais. Nos machos, as tibias
anteriores teñen un gran dente apical bífido. De cor negra violá-
cea, cunha lonxitude de 15 a 22 mm.

■ STATUS

Rara.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie ibérica coñecida no sistema Central, en Andalucía e en
Galicia.

■ ECOLOXÍA

Especie coprófaga.
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COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE
Megopis scrabicornis (Scopoli, 1763)

■ DESCRICIÓN

De cor castaña arrubiada ou amarelada, coa parte anterior do
corpo xeralmente máis escura; ten todo o corpo densamente
cuberto dunha fina pubescencia gris amarelada. Pronoto fina-
mente granulado. Élitros tamén finamente granulados, con
dúas costelas lonxitudinais discais. Lonxitude de 28 a 50 mm.

■ STATUS

Rara.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie eurasiática que na Península Ibérica vive no terzo seten-
trional, con Galicia como área de distribución máis occidental.

■ ECOLOXÍA

A larva vive en tocos de árbores mortas de diversas especies:
carballo, salgueiro, faia, nogueira, álamo, etc.
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COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE
Drymochares cilindraceus (Fairmaré, 1849)

■ DESCRICIÓN

Cabeza transversal, con puntuación forte, co último artello dos
palpos maxilares falciforme. Pronoto transversal, redondeado
nos lados, con dous tubérculos laterais moi marcados. Lonxi-
tude aproximada de 20 mm.

■ STATUS

Rara.

■ DISTRIBUCIÓN

Endemismo ibérico de Galicia e norte de Portugal.

■ ECOLOXÍA

As súas larvas desenvólvense en tocos de carballo e os adultos
aparecen de xuño a agosto.

■ OBSERVACIÓNS

Entre os cerambícidos non abundan os endemismos como esta
especie, escasa e citada en varios puntos de Galicia. Rosas et al.
(1992) consideran que pode estar sometida á presión comercial
pola súa rareza.
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COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE
Cerambyx cerdo (Linné, 1758)

■ DESCRICIÓN

Vértex con rugosidade transversal. Antenas que exceden o
extremo posterior do corpo nos machos e que nas femias aca-
dan só o seu extremo. Pronoto moito máis estreito no bordo
anterior ca na base, cuberto dunha forte rugosidade irregular e
provisto a cada lado dunha protuberancia cónica. Élitros lon-
gos, tamén granulosos. Lonxitude de 24 a 53 mm. Coloración
castaña escura.

■ STATUS

Vulnerable.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie holomediterránea, en Galicia vive sobre todo o territo-
rio, aínda que as citas aparecen dispersas. Van Helsdingen et al.
(1996) consideran que está en regresión en toda a súa área de
distribución.

■ ECOLOXÍA

As larvas viven especialmente sobre as quercíneas aínda que se
citasen tamén noutras árbores; os adultos, de vida curta, apare-
cen nos meses do verán.

■ AMEAZAS E MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

A destrución e a desaparición dos bosques autóctonos son a
principal ameaza. A protección dos seus hábitats e a creación
doutros novos pola reimplantación de especies de bosque
autóctono son a mellor medida.
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COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE
Purpuricenus kaehleri (Linné, 1758)

■ DESCRICIÓN

Color negra, co pronoto ás veces con pintas vermellas e os éli-
tros variando de negro a encarnado (aínda que xeralmente son
desta última cor), cunha mancha sutural negra máis ou menos
estendida. Cabeza moi punteada e antenas do macho que exce-
den a lonxitude do corpo. Pronoto cun tubérculo a cada lado,
provisto de foveolos fortes e dispostos de xeito irregular. Élitros
longos, truncados no ápice, tamén groseiramente punteados.
Lonxitude de 9 a 20 mm.

■ STATUS

Vulnerable.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie estendida por Europa central e meridional. Na Penín-
sula Ibérica, sempre escasa, vive na metade setentrional. Citada
en Galicia, a súa presenza representa o límite occidental da súa
distribución.

■ ECOLOXÍA

As larvas viven en árbores non resinosas como Quercus, Robinia,
Salix, Castanea, Prunus, Amygdalus, etc. Os adultos voan a come-
zos do verán e atópanse sobre umbelíferas e rosáceas.
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COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE
Brachyleptura stragulata (Germar, 1824)

■ DESCRICIÓN

Cabeza, pronoto e escutelo negros. Élitros amarelos con debuxos
negros e ás veces enteiramente negros. Abdome amarelo arru-
biado ou tamén desta cor cun número variable de segmentos
negros ou mesmo enteiramente negros. Cabeza e pronoto pun-
teados. Élitros longos, fortemente estreitados cara a atrás (espe-
cialmente nos machos) e densamente punteados. Lonxitude de
10 a 15 mm.

■ STATUS

Rara.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie ibérica, que acada a vertente francesa dos Pireneos. Vive
en toda Galicia. 

■ ECOLOXÍA

As larvas son xilófagas e aliméntanse de madeira de coníferas en
descomposición, especialmente de piñeiro. Os adultos son flo-
rícolas e aliméntanse do pole de umbelíferas, rosáceas, etc.

■ AMEAZAS

A destrución do seu hábitat (os piñeirais), por deforestación ou
explotación da madeira, representa a maior ameaza.

■ OBSERVACIÓNS

Ergates faver Linné é outro cerambícido de distribución europea
e norteafricana, as súas larvas tamén viven na madeira de Pinus e
escasea en Galicia. É unha especie de tamaño grande que sofre
forte presión comercial e que se pode considerar vulnerable.
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COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE
Nustera distigma (Charpentier, 1825)

■ DESCRICIÓN

Cabeza, antenas e escutelo negros. Pronoto tamén negro, rara-
mente manchado de vermello. Élitros variando do encarnado ao
negro, a maior parte das veces vermello carmín cunha mancha
discal e o ápice negros. Tibias vermellas, máis ou menos enne-
grecidas cara ao ápice. Cabeza e pronoto fortemente punteados,
a primeira cun suco lonxitudinal mediano. Élitros tamén pun-
teados de maneira forte. Lonxitude de 9 a 14 mm.

■ STATUS

Rara.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie ibero-marroquí, con poboacións escasas e dispersas na
Península Ibérica. Citada en Galicia, a súa distribución é insufi-
cientemente coñecida.

■ ECOLOXÍA

As larvas viven na madeira caída de carballos e os adultos ató-
panse a principios do verán sobre flores diversas: umbelíferas,
cistáceas, etc.

■ AMEAZAS

A destrución do seu hábitat, os bosques de quercíneas.
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DIPTERA, CHIRONOMIDAE
Metriocnemus carmencitabertarum Langton & Cobo, 1997

■ DESCRICIÓN

Adultos castaños escuros con bandas escutais anegrazadas. Patas
castañas; halterios amarelos. Aspecto xeral piloso. Lonxitude
total de 4,2 a 4,4 mm.

■ STATUS

Rara.

■ DISTRIBUCIÓN

Endemismo de Portugal e Galicia, describiuse en Lousame (A
Coruña).

■ ECOLOXÍA

A larva vive en cavidades de rochas graníticas no outono e no
inverno, época en que se enchen de auga da chuvia e teñen un
substrato de carriza. Case sempre é o único quironómido pre-
sente nese medio. A pupa desenvólvese na fina capa de carriza
da concavidade e os adultos voan nas inmediacións.

■ AMEAZAS E MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

As concavidades sobre rochas de granito, chamadas vulgarmen-
te pías, onde viven estas pequenas moscas, son de orixe pura-
mente físicoquímica. A explotación das rochas para fins indus-
triais ou ornamentais constitúe a principal ameaza para esta
especie. A protección das concavidades é a medida de conser-
vación máis recomendable.

(Agradecementos: A Fernando Cabo, da Universidade de Santiago, pola
información sobre esta especie).
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LEPIDOPTERA, PAPILIONIDAE
Parnassius apollo (Linné, 1758)

■ DESCRICIÓN

Cara superior de cor branca, con manchas que forman un de-
buxo característico. Cara superior das ás anteriores con lunares
negros posdiscais redondos. En ambos os sexos, antenas bran-
cas con estreitos aneis gris claro. Lonxitude das ás anteriores
dos machos de 35 a 42 mm.

■ DISTRIBUCIÓN

Vive en numerosos sistemas montañosos ibéricos: dende a cordi-
lleira Cantábrica e os Pireneos á serra da Demanda, o Moncayo,
os montes Universais, o sistema Central e o Penibético. En Galicia
existen poboacións na serra dos Ancares.

■ ECOLOXÍA

Vive nas montañas, en prados subalpinos secos. Prefire ladeiras
rochosas expostas ao sol, precipicios e abas con prados e rochas
mesturados, con abundantes plantas nutricias para as larvas e
flores para os adultos. Estes últimos voan de xuño a agosto. As
plantas nutricias principais das larvas son especies de Sedum e
Bryophyllum.

■ AMEAZAS E MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Dende principios do século XX as poboacións de Parnassius apo-
llo nos países europeos comezaron a declinar e nos anos cincuen-
ta e sesenta acelerouse o proceso. Van Helsdingen et al. (1996)
sinalan, como causas desta recesión, a deforestación e os cambios
nos usos agrarios tradicionais que lles afectan ás plantas nutricias
das larvas e dos adultos. Os mesmos autores recomendan para a
UE a manipulación artificial dos biótopos desta especie e incluso
a cría artificial. En Galicia deberíase comezar co estudo das poboa-
cións dos Ancares e coa vixilancia da caza desta especie, que
por outra banda é moi cobizada polos coleccionistas.
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LEPIDOPTERA, PAPILIONIDAE
Zerynthia rumina (Linné, 1758)

■ DESCRICIÓN

Cara superior con fondo amarelo. Cara superior das ás anterio-
res con manchas transversais negras e con varias manchas
encarnadas intercaladas. Cara inferior das ás posteriores con
lunares vermellos na vea costa. Lonxitude das ás anteriores dos
machos de 22 a 23 mm.

■ STATUS

Vulnerable.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie mediterránea occidental, con colonias por toda a
Península Ibérica agás no litoral cantábrico e en Galicia. No país
galego está máis illada e presenta zonas de distribución no
sudoeste de Lugo e no centro da provincia de Pontevedra,
segundo García de Viedma et al. (1985). Nas illas Cíes e no
extremo oeste da península do Morrazo presenta tamén al-
gunhas poboacións.

■ ECOLOXÍA

A eiruga vive principalmente sobre Aristolochia pistolochia, A.
longa e A. rotunda. O hábitat preferido é o monte baixo, pedre-
goso, plano ou suavemente ondulado. Os adultos voan en
Galicia na primavera, sobre vexetación baixa ou nas marxes dos
bosques.

■ AMEAZAS E MEDIDAS DE PROTECCIÓN

A desaparición e a transformación do seu hábitat pola acción do
home: a urbanización, a industrialización, a deforestación e a
reforestación que alteran a composición floral do medio. Na
maior parte da Península a especie está fóra de perigo actual-
mente, pero en Galicia as súas poboacións están illadas e son
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escasas, debido a que o noso territorio forma parte das marxes
da súa distribución, polo que cómpre facer un estudo a fondo
das súas poboacións. A colonia das illas Cíes está protexida por
se atopar nun parque nacional, pero o control da súa caza debe
ser estrito.
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LEPIDOPTERA, LYCAENIDAE
Lycaena hippothoe (Linné, 1761)

■ DESCRICIÓN

Cara superior vermello-dourada escura con bordos marxinais
negros. Cara superior das ás anteriores de cor púrpura tornaso-
lada ao longo da vea costa e cunha estría discal negra. Cara
superior das ás posteriores moi escura e púrpura tornasolada
baixo a cela, con trazas alaranxadas no ángulo anal. Lonxitude
das ás anteriores dos machos de 16 a 17 mm.

■ STATUS

Vulnerable.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie eurasiática, que vive na Península Ibérica nas montañas
setentrionais e en Galicia nas montañas orientais, localizada e
escasa.

■ ECOLOXÍA

Vive en praderías de montaña. As larvas aliméntanse de Rumex
e os adultos voan no verán.
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LEPIDOPTERA, LYCAENIDAE
Maculinea alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)

■ DESCRICIÓN

Cara superior azul claro, con bordos marxinais negros de 1 a 2
mm de ancho, sen manchas no resto. Cara inferior das ás pos-
teriores sen pruinosidade basal azul ou verde. Cara superior das
ás anteriores cun punto discal pouco definido e pequenos pun-
tos posdiscais. Lonxitude das ás anteriores dos machos de 17 a
19 mm.

■ STATUS

En perigo.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie eurosiberiana, na Península Ibérica vive principalmen-
te no terzo norte. En Galicia preséntase en poboacións illadas;
coñécense citas de varios puntos en todas as provincias galegas.

■ ECOLOXÍA

Vive en zonas húmidas, outeiros e montañas. As larvas alimén-
tanse de Gentiana pneumonanthe e posteriormente viven en for-
migueiros de especies de Myrmica, obrigatorios para o desen-
volvemento da eiruga. Os adultos saen voando dos formiguei-
ros no verán.

■ AMEAZAS E MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

A desaparición do seu hábitat por desecamento de zonas húmi-
das, a plantación de resinosas e a presión turística foron apun-
tadas como ameazas noutras zonas peninsulares. En Galicia
débense estudar as súas poboacións e os seus hábitats para pre-
servalos de factores negativos.
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LEPIDOPTERA, LYCAENIDAE
Maculinea arion (Linné, 1758)

■ DESCRICIÓN

Cara superior de cor azul brillante viva, con bordos marxinais
negros e amplos. Cara superior das ás anteriores cunha serie
de puntos negros. Cara superior das ás posteriores con peque-
nos puntos posdiscais negros. Lonxitude das ás anteriores dos
machos de 16 a 20 mm.

■ STATUS

Vulnerable.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie eurosiberiana, na Península Ibérica esténdese pola
rexión pirenaico-cantábrica, o macizo galaico-duriense e o sis-
tema Ibérico. En Galicia coñécese nas montañas orientais.

■ ECOLOXÍA

Vive en zonas montañosas, nunca por riba dos 2000 m de altu-
ra. As plantas nutricias das larvas son principalmente especies
de Thymus e as eirugas e as pupas son atendidas por formigas
do xénero Myrmica.

■ OBSERVACIÓNS

Especie protexida en distintos países europeos, porque se con-
sidera rara ou en perigo de extinción. En España tense por rara
ou fóra de perigo, dependendo do autor. En Galicia está no
límite da súa distribución, con poboacións que se deben consi-
derar vulnerables.
Outras especies de ropalóceros de coroloxía eurosiberiana que
en Galicia presentan pequenas poboacións por estaren nos lími-
tes occidentais da súa distribución e que os especialistas consi-
deran vulnerables son o licénido Lycaeides idas Linné, con pre-
senza escasa nas montañas orientais; o riodínido Hamearis luci-
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na Linné, moi localizado en Galicia; e o hesperíido Heteropleurus
morpheus Pallas, con algunha colonia na provincia de Lugo.



498 F. Novoa Docet

LEPIDOPTERA, DANAIDAE
Danaus plexippus (Linné, 1758)

■ NOME COMÚN

Monarca.

■ DESCRICIÓN

Lepidóptero de tamaño considerable, xa que a lonxitude das ás
anteriores dos machos é de 47 mm. A cara superior é de cor cas-
taño-alaranxada, coas veas e o bordo das ás marxinadas en
negro ou castaño escuro; as alas posteriores teñen dúas ringlei-
ras de pequenos puntos brancos. A femia é máis clara, coas veas
máis escuras.

■ STATUS

Vulnerable.

■ DISTRIBUCIÓN

Esta especie está citada en diversos puntos das costas medite-
rránea e atlántica da Península Ibérica, dende Tarragona ata A
Coruña. En Galicia coñécese na praia de Barra (Cangas do
Morrazo) e na praia de Santa Comba (Ferrol). Danaus plexippus
é unha especie migradora con colonias dispersas e illadas que,
aínda que vai chegando a Europa continuadamente, non pare-
ce completamente asentada na península.

■ ECOLOXÍA

No sur e no leste peninsular as larvas teñen como plantas nutri-
cias as asclepidáceas Asclepias curassavica e Gomphocarpus fruti-
cosus, pero do norte non hai datos.

■ OBSERVACIÓNS

Este danaido americano adquiriu gran dispersión durante o
século XIX e chegou ás Canarias en 1880, segundo Higgins
(1973). Débese estudar a súa distribución en Galicia, onde as
súas primeiras citas datan de 1981.
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LEPIDOPTERA, SATYRIDAE
Erebia palarica (Chapman, 1904)

■ DESCRICIÓN

De cor parda escura. Cara inferior das ás posteriores cunhas
pintas de aspecto áspero, cunha banda discal escura a miúdo
presente, ás veces definidas por manchas pequenas de cor gris
pálida. O macho ten as ás anteriores de 28 a 30 mm; a femia
tenas un pouco máis curtas.

■ STATUS

Rara.

■ DISTRIBUCIÓN

Endemismo ibérico, habita nos Picos de Europa, nos montes de
Asturias e nas montañas orientais de Galicia.

■ ECOLOXÍA

Vive nas ladeiras dos montes con vexetación baixa ou con
Cytisus, de 1000 a 1900 m de altura. A eiruga vive sobre as gra-
míneas Festuca e Poa.

■ AMEAZAS

Especie de montaña, moi sensible ás actividades e ás transfor-
macións antrópicas. Viedma e Bustillo (1985) retiráronlle a con-
sideración de especie que hai que protexer, pero nós preferimos
incluíla nesta listaxe xa que se trata dun endemismo moi carac-
terístico das nosas latitudes.

■ OBSERVACIÓNS

As especies Erebia epiphron Knoch, Erebia triarius De Prunner,
Erebia gorge Hübner e Erebia meolans De Prunner están distri-
buídas por diversos macizos montañosos de Europa e presen-
tan algunhas poboacións nas montañas de Galicia. Segundo
Fernández Vidal (1992), cómpre consideralas especies vulnera-
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bles, xa que as súas poboacións son escasas e tamén incompa-
tibles coas actividades humanas.
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LEPIDOPTERA, NYMPHALIDAE
Charaxes jasius (Linné, 1776)

■ DESCRICIÓN

Cara superior de cor castaña escura viva. Cara superior das ás
anteriores cunha ancha franxa marxinal de cor pardo-amarela-
da. Cara inferior coa área basal adornada cun minucioso debu-
xo de puntos e raias perfiladas de branco. Lonxitude das ás
anteriores dos machos de 38 a 41 mm.

■ STATUS

Vulnerable.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie etiópico-mediterránea. Na Península Ibérica, localiza-
da, preséntase especialmente en zonas costeiras. Non obstante,
en Galicia está limitada a algunhas áreas na provincia de
Ourense.

■ ECOLOXÍA

As larvas aliméntanse exclusivamente de érbedos. O voo dos
adultos ten lugar na primavera e ao final do verán.

■ OBSERVACIÓNS

Especie de ampla distribución, é moi escasa en Galicia. Aínda
que os libros vermellos non a recollen, Fernández Vidal (1992)
recomenda a súa protección, conxuntamente co érbedo.
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LEPIDOPTERA, NYMPHALIDAE
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

■ DESCRICIÓN

Cara superior con fondo de cor beixe amarelada e os debuxos
negros variables. Cara superior das ás posteriores con puntos
escuros en cada segmento da banda posdiscal alaranxada. Cara
inferior das ás anteriores sen puntos negros posdiscais promi-
nentes. Lonxitude das ás anteriores dos machos de 17 a 19 mm.

■ STATUS

Fóra de perigo.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie de distribución paleártica, na Península Ibérica presén-
tase como subespecie beckeri Herrich-Schäeffer e atópase sobre
todo nas zonas de serras sen cultivos intensivos. En Galicia é
frecuente e existen poboacións mesmo no Parque Nacional das
Illas Atlánticas.

■ ECOLOXÍA

Vive en carballeiras e aciñeirais, sobre sebes con madreselvas e
en áreas lamacentas. As larvas aliméntanse de especies de
Lonicera. As poboacións da Península Ibérica, subespecie becke-
ri, teñen un hábitat diferente das poboacións máis setentrionais:
necesitan un mosaico de bosque aberto e prados para a cría das
larvas e para o néctar dos adultos respectivamente.

■ OBSERVACIÓN

Especie protexida en Europa polo Convenio de Berna II; as
poboacións da meirande parte do continente teñen como
planta nutricia da larva especies de Succisa. Na maioría dos
países europeos (Alemaña, Austria, Bélxica, Dinamarca,
Grecia, Holanda, Reino Unido e Suecia) esta especie considé-
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rase vulnerable, pero en España, incluída Galicia, non está de
momento ameazada.

(Agradecementos: a M. López Munguira, da Universidad Autónoma de
Madrid, pola súa información sobre esta especie).
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LEPIDOPTERA, ARCTIIDAE
Hyphoraia dejeani (Godart, 1822)

■ DESCRICIÓN

Dorsalmente, as ás anteriores son de cor castaña, cun debuxo
irregular de cor amarela, disposto lonxitudinalmente dende a
base cara ao disco da á; as alas posteriores son pardo-vermellas,
cunha banda de manchas negras na zona discal e outra de
maior tamaño submarxinal, o bordo apical máis encarnado.
Lonxitude das ás anteriores dos machos de 30 a 40 mm.

■ STATUS

Rara.

■ DISTRIBUCIÓN

Endemismo da metade norte da Península Ibérica, en colonias
illadas. En Galicia preséntase na metade oriental.

■ ECOLOXÍA

Vive en zonas abertas montañosas. As plantas nutricias son
Taraxacum e Plantago.

■ OBSERVACIÓNS

Especie endémica e escasa.
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LEPIDOPTERA, ENDROMIDAE
Endromis versicolora (Linné, 1758)

■ DESCRICIÓN

Corpo peludo e de cor vermella ferruxinosa. Ás anteriores
pardo-ferruxinosas con liñas negras bordeadas de branco. As
femias teñen os mesmos debuxos ca o macho, pero a cor é máis
clara. As ás posteriores son en parte encarnado-ferruxinosas,
cunha liña transversal mediana, sinuosa e negra; as femias teñen
o fondo máis claro. Ás anteriores do macho de 25 a 30 mm; nas
femias poden chegar ata os 40 mm.

■ STATUS

Rara.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie eurosiberiana, na Península Ibérica ocupa unha faixa
que abrangue dende o val pirenaico do Batzán ata as fragas do
río Eume (A Coruña), á parte dalgunhas citas de Cataluña.

■ ECOLOXÍA

Vive en bosques de folla caduca. As plantas nutricias son Alnus,
Corylus, Betula, Tilia, etc. Os adultos voan de febreiro a abril.

■ AMEAZAS

En Europa central esta especie, que estaba ben distribuída anti-
gamente, na actualidade está en regresión pola desaparición
gradual dos bidueirais. Nas nosas latitudes sempre foi local e os
especialistas recomendan a súa protección.
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LEPIDOPTERA, SPHINGIDAE
Daphnis nerii (Linné, 1758)

■ DESCRICIÓN

Cabeza e tórax de cores verde clara e escura, o abdome gris-verde
con bandas laterais máis escuras. Na cara superior, as ás anterio-
res teñen cor verde clara e escura con liñas e bandas sinuosas
brancas ou rosadas, que delimitan unha área posdiscal en forma
de machado. Ás posteriores na cara superior en parte pardo-ane-
grazadas cunha área verdosa distal. Lonxitude das alas anteriores
dos machos de 43 a 50 mm.

■ STATUS

Insuficientemente coñecido.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie de ampla distribución, que coloniza a rexión etiópica e
que en Europa é visitante ocasional e vive preferentemente nas
zonas próximas á costa. Coñecese algunha cita en Galicia.

■ ECOLOXÍA

Entre as plantas nutricias atópanse os xéneros Vinca e Nonea. Os
adultos poden voar no sur de Europa dende maio ata o come-
zo do outono.

■ OBSERVACIÓNS

Poucas veces atopada en Galicia, recoméndase un reconto de
citas fidedignas para aumentar o coñecemento das migracións
deste esfínxido.
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LEPIDOPTERA, SPHINGIDAE
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)

■ DESCRICIÓN

Corpo de cor olivácea escura. Ás anteriores gris olivácea cunha
banda mediana de cor castaño-olivácea bordeada de branco
verdoso. Alas posteriores de cor amarela ocre bordeadas na
marxe de negro verdoso. Anchura das ás anteriores entre 20 e
22 mm.

■ STATUS

Insuficientemente coñecido.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie de ampla distribución, na Península Ibérica atópase en
áreas illadas sobre toda a súa extensión. En Galicia existen
algunhas citas, segundo Fernández Vidal (ex verbis).

■ ECOLOXÍA

Vive en biótopos diversos, pero os preferidos son os claros entre
bosques ou os lugares encharcados (ou con regatos), en sitios
onde vivan especies de Epilobium ou Oenothera, que son as
plantas nutricias das larvas. As eirugas e os adultos ocúltanse
durante o día, polo que son difíciles de observar.

■ OBSERVACIÓNS

Os expertos da UE recomendan o estudo da distribución desta
especie dun xeito máis preciso. A súa protección implica a con-
servación dos seus hábitats.

(Agradecementos: a Eliseo Fernández Vidal pola comunicación de datos pro-
pios sobre esta especie e sobre outros lepidópteros).
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TRICHOPTERA, UENOIDAE
Thremma tellae González, 1978

■ DESCRICIÓN

Adulto coas ás densamente pilosas, coa nervación pouco visi-
ble. Os machos están provistos duns palpos peludos que cobren
a parte anterior da cabeza. A larva vive dentro dunha funda
cónica e recurvada recuberta de grans de area, que pode ter ata
7,5 mm de lonxitude.

■ STATUS

Rara.

■ DISTRIBUCIÓN

Endemismo do noroeste da Península Ibérica. Describiuse en
Pite (A Coruña), pero vive en toda Galicia.

■ ECOLOXÍA

A larva, acuática, constrúe un tubo composto exclusivamente
de material mineral, minúsculos grans de area, e por riba pon-
lle bólas de pequenos materiais de refugallo, que aglutina con
seda. As larvas viven en fontes e regatos de zonas montanas, en
augas lóticas, pululando sobre as pedras do fondo e alimentán-
dose de diatomeas. Os adultos voan na primavera e no verán
nas inmediacións do hábitat das larvas.

■ AMEAZAS E MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Asociada aos bosques de galería e ás augas non contaminadas de
montaña, é unha especie moi sensible a calquera deforestación
das ribeiras ou á eutrofización das augas. Conservar os bosques
de galería que bordean os cursos de auga de diverso tipo, así
como evitar a súa polución, representa a mellor medida.
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■ OBSERVACIÓNS

Thremma tellae é unha das especies, entre as corenta frigánidas
endémicas que existen en Galicia, que merece unhas medidas
de protección semellantes. Esta gran riqueza de endemismos
protéxese emporiso practicamente coas mesmas medidas que
para T. tellae.

(Agradecementos: a Marcos González, da Universidade de Santiago de
Compostela, pola información sobre esta especie).
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HYMENOPTERA, FORMICIDAE
Formica rufa (Linné, 1758)

■ DESCRICIÓN

De cor avermellada máis ou menos clara, coa base do abdome
tamén avermellada e con manchas castañas sobre a cabeza e o
tórax. Obreiras de 4 a 9 mm.

■ STATUS

Vulnerable.

■ DISTRIBUCIÓN

Distribúese por toda a Península Ibérica, especialmente na meta-
de norte. En Galicia coñécese nas provincias da Coruña e Lugo.

■ ECOLOXÍA

Especie principalmente forestal, constrúe os seus densos formi-
gueiros con acículas de piñeiro. Depredadora de insectos e dou-
tros invertebrados, utilízase para o control de pragas forestais,
como a procesionaria do piñeiro. Esta é a razón pola que dende
hai anos se fomenta a súa conservación en Suíza e Alemaña.

■ AMEAZAS E MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

As alteracións no medio forestal poden afectar aos niños (defo-
restacións, incendios, obras públicas, etc.). A preservación do
medio forestal é a medida axeitada.

■ OBSERVACIÓNS

Formica nigricans Emery e Formica pratensis Retz son dúas espe-
cies do grupo Formica rufa, as formigas vermellas dos bosques,
que tamén viven en Galicia e deben ser consideradas así mesmo
especies vulnerables.

(Agradecementos: a Dolores Martínez, da Universidad Complutense, pola infor-
mación sobre a distribución das especies).
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PEIXES

Manuel Rodríguez Solórzano

INTRODUCIÓN

A riqueza ictiolóxica de Galicia caracterízase por mostrar
unha clara contraposición se se compara a gran diversidade espe-
cífica que presenta a súa ictiofauna mariña coa escasa diversidade
piscícola que mostran os seus ecosistemas de augas continentais.

Por unha parte, a gran riqueza ictiolóxica do litoral galego
pódese entender ao localizárense as costas de Galicia nunha zona
de transición, que se forma entre as augas frías do océano Atlántico
setentrional e o carácter máis benigno e meridional do litoral lusi-
tano, onde existe unha evidente influencia mediterránea. Este feito
explica que numerosas especies de ambas as dúas rexións bioxeo-
gráficas cohabiten estendendo os seus límites naturais de distribu-
ción e resaltando a gran diversidade da ictiofauna que coloniza o
noso litoral.

Así e todo, o crecente e continuado esforzo pesqueiro, o
uso de artes, aparellos e aparatos auxiliares cada vez máis sofisti-
cados e eficaces, así como o sistemático incumprimento da lexis-
lación pesqueira en materia de protección de recursos, son a causa
básica da liña descendente que presenta o volume de capturas de
certas especies de gran valor comercial en moitas das súas pes-
queiras.

Non obstante, entendemos que outras especies deben estar
prioritariamente citadas nunha lista de protección de ictiofauna
ameazada nas costas de Galicia, ben porque a súa rareza nas nosas
costas está definida polo carácter local, restrinxido e fráxil das súas
poboacións, ben por constituír o litoral de Galicia o seu límite bio-
xeográfico de distribución ou, finalmente, por estar incluídas en
listas internacionais de protección.

Por outra banda, a fauna ictiolóxica das nosas augas conti-
nentais posúe para certas especies o carácter endémico do que
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carece a ictiofauna mariña. Aínda que non se conta con endemis-
mos propios de Galicia, si se localizan especies cun endemismo
que abrangue varias cuncas da Península Ibérica e entre as que se
citan cuncas galegas. Entendemos que estas especies, que contan
con áreas de distribución tan reducidas, deben ter prioridade en
materia de conservación, feito que se ve acrecentado polo acelera-
do proceso de degradación que empezan a sufrir os nosos medios
acuáticos. Estas especies, que son extremadamente sensibles ás
alteracións e degradacións dos seus ecosistemas, posibilitan que en
moitas delas se determinen categorías de risco medio ou alto.

Outras especies con hábitos migradores tamén están espe-
cialmente ameazadas, entre outras causas polo establecemento de
todo tipo de obstáculos e variacións de caudal que atrasan e impi-
den as súas migracións, chegándose ao caso extremo do esturión,
única especie extinta dos nosos leitos fluviais.

Considerando o anteriormente exposto, un catálogo provi-
sional de fauna ictiolóxica ameazada podería xuntar un certo
número de especies atendendo aos seguintes criterios:

• Especies sometidas actualmente a un sobreesforzo pes-
queiro que pode afectar nun futuro non afastado ao esta-
do das súas poboacións.

• Especies afectadas ou ameazadas pola alteración e degra-
dación dos seus hábitats naturais.

• Especies raras, insuficientemente coñecidas, que posúen
en Galicia os seus límites naturais de distribución.
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Petromyzon marinus Linnaeus, 1758

■ NOME COMÚN GALEGO

Lamprea, chupona de mar, sete buratos.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

No Anexo III do Convenio de Berna de 1979 atópase entre as
especies de fauna protexida, a súa explotación regularase de
forma que as súas poboacións non queden en perigo. Nos
RR.DD. 1095 e 1118/1989 declárase especie obxecto de pesca
comercializable. No Libro Rojo de los Vertebrados de España
(1992) está catalogada como vulnerable (V). A Directiva Hábitat
(92/43/CEE) considéraa especie do Anexo II, obxecto de medi-
das de conservación de hábitat. En Galicia pódese considerar en
perigo (E).

■ DISTRIBUCIÓN

Nas costas atlánticas da Península Ibérica distribúese principal-
mente nos ríos de Asturias, Galicia, no Guadiana e no
Guadalquivir; no Mediterráneo só se citou no río Ebro (DOA-
DRIO et al., 1991).
En Galicia pódese atopar en certos tramos de cuncas próximos
ao mar e sempre que a canle non estea interrompida por obstá-
culos infranqueables. Actualmente está presente na cunca dos
ríos Eo, Masma, Ouro, Mera, Mandeo, Allóns, Tambre, Ulla,
Umia e Miño (CALLEJO, A. et al., 1982 e SOLÓRZANO, M. &
SANTAMARINA, J., 1995).
As súas poboacións contan con escasos efectivos na maior parte
dos ríos. No Ulla, Miño e Tea están sometidas a unha pesquei-
ra comercial.

■ HÁBITAT

É unha especie migradora anádroma, que desova e pasa unha
longa vida larval (4-5 anos) en auga doce, etapa en que vive
enterrada en fondos de area e grava. Na fase mariña vaga pola
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zona litoral e mesoabisal (2-1100 m), onde vive parasita de pei-
xes óseos, cartilaxinosos así como de mamíferos mariños. Ao
alcanzar a madureza sexual sobe aos ríos, onde desova en pri-
mavera.

■ AMEAZAS

Hoxe xa desapareceu de moitos dos nosos ríos. As causas prin-
cipais podémolas concretar en:
• A cada día maior contaminación das augas continentais.
• A creación de obstáculos (presas, encoros, etc.) insalvables

polos exemplares adultos en fase de remonte fluvial en busca
de hábitats de freza.

• O furtivismo e pesca desta especie con artes prohibidas
motivado polo elevado da súa cotización no mercado.

A destrución sistemática de hábitats larvais polas extraccións
incontroladas de áridos nas canles fluviais diminuíu nos últi-
mos anos.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

As principais medidas de conservación serían:
• A protección dos seus hábitats fluviais, para facilitar o acce-

so dos individuos reprodutores ás zonas de desova.
• A mellora da calidade das augas.
• O control do furtivismo ao que se ve sometida.
• A prohibición de captura en ríos con poboacións testemu-

ñais e a restrición da pesca comercial nas zonas onde tradi-
cionalmente se mantén.
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Alosa alosa (Linnaeus, 1758)

■ NOME COMÚN GALEGO

Sábalo.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

No Anexo III do Convenio de Berna de 1979 atópase entre as
especies de fauna protexida, a súa explotación regularase de tal
forma que as poboacións se manteñan fóra de perigo. No R.D.
1095/1989 declárase especie obxecto de pesca. No Libro Rojo de
los Vertebrados de España (1992) está catalogada como vulnera-
ble (V). A Directiva Hábitat (92/43/CEE) cítaa nos Anexos II e
V, é dicir, como especie que debe ser obxecto de medidas de
conservación de hábitat e que pode ser susceptible de regula-
ción a súa captura. Relaciónase na lista da UICN (1996) coa
categoría de insuficientemente coñecida.
En Galicia pódese considerar en perigo (E).
Existe unha pesqueira internacional con artes de rede e fins
comerciais no río Miño. Está regulada a súa captura como espe-
cie obxecto de pesca deportiva.

■ DISTRIBUCIÓN

Na Península Ibérica distribúese en todo o litoral atlántico,
onde penetra nos ríos máis caudalosos como o Bidasoa, Asón,
Douro, Texo, Guadiana ou Guadalquivir; no Mediterráneo
citouse unicamente no Ebro (DOADRIO et al., 1991).
En Galicia atópase exclusivamente na parte baixa do río Miño,
ata o encoro de Frieira, e no río Ulla no seu tramo próximo ao
mar (CALLEJO, A. et al., 1982 e SOLÓRZANO, M. & SANTA-
MARINA J., 1995).

■ HÁBITAT

É unha especie migradora anádroma, típica de ríos amplos, cau-
dalosos e carentes de presas ou obstáculos que a obriguen a dar
grandes saltos. Para efectuar a freza necesita zonas pouco pro-
fundas provistas de fondos de natureza areenta.



Peixes 527



528 M. Rodríguez Solórzano

■ AMEAZAS

Os factores que contribuíron ao descenso dos seus efectivos de
poboación son:
• A baixa calidade das augas xa que esta especie é extremada-

mente sensible á polución.
• A construción de presas e obstáculos que impiden o acceso

dos reprodutores ás zonas de freza.
• A sobrepesca comercial con redes.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

As principais medidas de conservación radicarían en:
• A mellora da calidade das augas.
• O control e limitación da súa pesca tradicional.
No caso desta especie, poderíanse iniciar estudos para intentar
manter poboacións illadas do mar en zonas de grandes encoros,
xa que a especie se adapta a un ciclo biolóxico exclusivo en
auga doce.

NOTAS

Alosa fallax (Lacépède, 1803)

■ NOME COMÚN GALEGO

Zamborca, sabela.

Especie similar á anterior en canto á súa distribución xeral,
categoría de risco, hábitat, ameazas e medidas de conservación.
En Galicia, ademais de atoparse nos ríos Miño e Ulla, tamén
coloniza o río Umia no seu tramo máis próximo ao mar.
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Salmo salar Linnaeus, 1758

■ NOME COMÚN GALEGO

Salmón.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

No Anexo III do Convenio de Berna de 1979 aparece entre as
especies de fauna protexida, a súa explotación regularase de
forma que as súas poboacións non queden en perigo. Nos
RR.DD. 1095/1989 e 1118/1989 declárase especie obxecto de
pesca comercializable. No Libro Rojo de los Vertebrados de
España (1992) está catalogada como vulnerable (V). A
Directiva Hábitat (92/43/CEE) cítaa nos Anexos II e V, como
especie que debe ser obxecto de medidas de conservación de
hábitat e de medidas de xestión de pesca. Actualmente, en
Galicia a especie está en perigo (E).

■ DISTRIBUCIÓN

Na Península Ibérica distribúese nos ríos máis importantes da
cornixa cantábrica e alcanza no Atlántico o río Miño, onde se
establece actualmente o seu límite meridional de distribución
europea (DOADRIO et al., 1991). En Galicia, cada vez son
menos as canles que manteñen poboacións estables de salmón
e estas atópanse en situación crítica. Os ríos onde aínda se
detectan desovas de salmón son o Eo, Masma, Landro, Mandeo,
Ulla, Lérez e Miño (Tea) (SOLÓRZANO, M. R., 1998)

■ HÁBITAT

É unha especie migradora anádroma. Os exemplares adultos
viven solitarios no océano e realizan considerables migracións,
a miúdo transatlánticas, ata as zonas de alimentación localiza-
das ao sudoeste de Grenlandia. Os salmóns, transcorridos de 1
a 3 anos nas zonas oceánicas, inician o seu regreso ao río de
orixe, onde entran a partir do outono e ata finais do verán, e van
ocupando entón tramos do río onde existan condicións que lles
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permitan pasar o período de estiaxe. Os xuvenís na súa etapa de
vida fluvial (1-2 anos) colonizan tramos superficiais con fondos
de grava e velocidades de corrente relativamente fortes.

■ AMEAZAS

En Galicia o salmón posúe o seu límite meridional europeo de
distribución, polo que as características dos réximes climático e
hidrolóxico xa constitúen de por si e de forma natural unha
limitación importante para a conservación ou extensión das
súas poboacións. Calquera cambio (maior temperatura e/ou
menores caudais circulantes) vai influír negativamente no man-
temento das súas poboacións. 
Por outra banda, cada canle ten unha problemática específica
que incide en maior ou menor grao na regresión dos salmóns
atlánticos: presenza de obstáculos artificiais insalvables e que
evitan o acceso a zonas óptimas de desova, instalación de mini-
centrais (con detraccións abusivas de caudais, con liberacións
bruscas e instantáneas de caudal, ou con ausencia de dispositi-
vos que eviten o turbinado e conseguinte mortaldade de esguíns
no seu descenso cara ao mar), furtivismo e extracción de repro-
dutores con artes ilegais durante a época de remonte e desova,
tanto nas entradas dos ríos (redes) coma nas propias canles (fis-
gas, grampíns), o descenso importante da calidade das augas por
vertidos urbanos, industriais ou agrícolas que provocan mortal-
dades, infeccións, inutilización de frezadeiros, etc. A perda de
variabilidade xenética é outro factor moi importante que se debe
ter en conta e que se cita cada vez con máis insistencia, dada a
diminución progresiva de exemplares reprodutores nos ríos.
Tampouco podemos esquecer que o salmón atlántico pasa unha
parte importante do seu ciclo biolóxico no océano, onde está
sometido a unha presión pesqueira de gran magnitude e onde
ten un gran número de depredadores naturais.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Considerando o exposto no punto anterior, a conservación do
salmón atlántico non depende unicamente das accións que se
poidan emprender nos ríos, buscando unha xestión localizada
(hai que ter en conta o cambio global do clima ou pesqueiras
internacionais). Non obstante pódense poñer todas as medidas
necesarias para que o salmón na súa etapa fluvial non teña
niveis de mortaldade significativos:
• Posibilitar o acceso dos reprodutores ás zonas de freza nos

tramos altos das cuncas.
• Restrinxir e controlar firmemente a instalación e funciona-

mento de minicentrais.
• Vixilancia exhaustiva sobre o furtivismo tanto en zonas de

influencia marítima coma no propio río.
• Instalación de sistemas de depuración eficaces en núcleos

urbanos, industriais, agrícolas.
• Aínda que en Galicia está prohibida a súa comercialización,

débense considerar restricións importantes ou vedas da
pesca deportiva desta especie.

• Potenciación dos centros de captura e de piscicultura ofi-
ciais, dotándoos da infraestrutura e medios humanos para
conseguir unha produción estable de ovos e/ou alevíns co
fin de fortalecer as poboacións de cada canle.

• Dar continuidade aos estudos de distribución, bioloxía e
ecoloxía da especie en augas galegas.

• Inicio de campañas de difusión, explicando a problemática
que sofre a especie para sensibilizar a poboación da impor-
tancia da súa conservación como parte do patrimonio natu-
ral de Galicia.

• Compra de cotas internacionais de pesca para suprimir a
presión pesqueira que se exerce sobre a especie nas súas
zonas tradicionais de alimentación en mar aberto.
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Salmo trutta trutta Linnaeus, 1758

■ NOME COMÚN GALEGO

Reo.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

As listas de protección de fauna oficiais non fan alusión ao sta-
tus da variedade migratoria da troita común, o reo Salmo trutta
trutta, senón que as referencias limítanse á variedade sedentaria,
Salmo trutta fario. Neste traballo considérase para os efectos de
estudo unicamente o reo.
En Galicia pódese considerar como vulnerable (V).

■ DISTRIBUCIÓN

Na Península Ibérica, a variedade migradora da troita atópase
distribuída practicamente por todos os ríos da vertente galaico-
-cantábrica (DOADRIO et al., 1991).
En Galicia a súa presenza está constatada nos tramos próximos
á desembocadura da maioría dos seus ríos (CALLEJO, A. et al.,
1982 e SOLÓRZANO, M. & SANTAMARINA, J., 1995).

■ HÁBITAT

O mesmo que o salmón, o reo ten hábitos migradores anádro-
mos e os seus exemplares adultos viven de 1 a 3 anos no mar,
en zonas próximas á costa. A partir de maio e ata novembro
remonta os cursos fluviais ata os lugares de freza. Os alevíns
ocupan hábitats superficiais con fondos de grava e pedra con
correntes de velocidade moderada. Os xuvenís pasan unha
etapa do seu ciclo biolóxico en zonas de estuario.

■ AMEAZAS

As ameazas que teñen os reos nos ríos da comunidade autóno-
ma de Galicia basicamente son as mesmas que as relacionadas
para o salmón atlántico. Ambas as dúas especies comparten os
mesmos ríos e hábitats, diferenciándose na viaxe transoceánica,
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xa que o reo non se afasta da liña de costa, posibilitando deste
xeito unha xestión máis accesible e localizada.
Principalmente pódense citar as barreiras físicas que impiden
ou dificultan que os exemplares adultos alcancen os tramos
altos dos ríos, onde as condicións son óptimas para a freza, as
barreiras de rede que impiden a súa entrada dende as augas
mariñas ás continentais, o furtivismo a pé de río e o descenso
xeral da calidade da auga.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

• Habilitar mediante pasos e escalas o acceso a zonas de freza
nos tramos altos e cabeceiras das cuncas.

• Restrinxir e controlar todos os aproveitamentos hidráulicos,
especialmente en épocas de estiaxe e nos momentos de des-
censo de reprodutores e esguíns.

• Vixiar as entradas nos esteiros e rías, onde as artes de rede
poden actuar como verdadeiras barreiras infranqueables, co
que se perde o potencial de reprodutores que ascenden á
cunca para desovar.

• Instalación de sistemas de depuración eficaces en núcleos
urbanos, industriais e agrícolas.

• Control de furtivismo fluvial en época de desova.
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Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

■ NOME COMÚN GALEGO

Anguía, meixón (nome das larvas en fase aínda peláxica)

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Aparece nos RR.DD. 1095/1989 e 1118/1989, onde se declara
especie obxecto de pesca comercializable. No Libro Rojo de los
Vertebrados de España (1992) catalógase como vulnerable (V).
En Galicia pódese considerar como vulnerable (V).

■ DISTRIBUCIÓN

Na Península Ibérica pódese atopar na totalidade das cuncas
hidrográficas, polo menos nos seus tramos accesibles dende os
esteiros (DOADRIO et al., 1991).
En Galicia, así mesmo, está presente en todas as súas cuncas,
non obstante está a desaparecer das canles medias e altas nas
cuncas con grandes presas que limitan os seus movementos
migratorios ao longo do río –Tambre, Eume– (CALLEJO, A. et
al., 1982 e SOLÓRZANO, M & SANTAMARINA, J., 1995).

■ HÁBITAT

A anguía é unha especie catadroma. As angulas despois dunha
viaxe peláxica transoceánica que pode durar de 3 a 4 anos
remontan os ríos no período invernal, principalmente nos
meses de novembro a xaneiro, e permanecen neles, ben nas
augas salobres e curso baixo dos ríos, ben na súa parte media
ou alta. Vive e coloniza todo tipo de hábitats fluviais bentóni-
cos. Ao alcanzar a madureza sexual emprende a súa viaxe de
regreso ao mar dos Sargazos, onde se reproduce.

■ AMEAZAS

Aínda que esta especie na actualidade está ben representada nos
ríos galegos, é doado prever unha regresión, tanto en efectivos
de poboación como na súa área de distribución.
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As principais ameazas que sofre son:
• A situación de novas presas e grandes encoros que impiden

a renovación das poboacións.
• A elevada presión de pesca de exemplares xuvenís e adultos

en determinadas zonas de estuario.
• A pesca masiva de angulas nos meses en que se achegan ás

entradas dos ríos, pola súa elevada cotización nos mercados
(ben para consumo directo, ben para o seu engorde en pis-
cifactorías).

• O descoñecemento total da evolución dos seus efectivos de
poboación, das taxas de captura por pesca, tanto de xuvenís
(angula) coma de adultos.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

As medidas máis necesarias de conservación serían:
• Dotar as presas dos mecanismos necesarios (pasos, escalas,

etc.) para que non se vexa interrompida a migración das
novas anguías ou dos adultos de regreso cara ao mar.

• Estudar e regular urxentemente a pesca comercial da anguía
e a angula, establecendo topes de captura, esforzos de pesca,
zonas de veda, etc.
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Barbus bocagei Steindachner, 1865

■ NOME COMÚN GALEGO

Barbo.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

No Anexo III do Convenio de Berna de 1979 vén citada como
especie de fauna protexida, a súa explotación regularase de
forma que as súas poboacións non queden en perigo. Nos
RR.DD. 1095/1989 e 1118/1989 declárase especie obxecto de
pesca comercializable. Na Directiva Hábitat (92/43/CEE) apare-
ce relacionada no Anexo V, como especie que pode ser obxecto
de medidas de xestión. No Libro Rojo de los Vertebrados de
España (1992) figura coa categoría de non ameazada (NA). 
En Galicia, debido ao localizado da súa distribución, pódese
considerar vulnerable (V) e insuficientemente coñecida (K).
Descoñécese o estado das súas poboacións e a posible evolución
destas.

■ DISTRIBUCIÓN

É unha especie endémica da Península Ibérica, onde se citou
nas cuncas dos ríos Texo, Douro, Vouga e Mondeo (DOADRIO
et al., 1987).
En Galicia atopouse nas cuncas dos ríos Limia e Támega
(CALLEJO, A. et al., 1982 e SOLÓRZANO, M. & SANTAMA-
RINA, J., 1995).

■ HÁBITAT

É unha especie propia de zonas de río amplas e de augas lentas
e remansadas. Tamén habita en encoros. Ao aproximarse a
época de freza migra cara a zonas de augas correntes, con fon-
dos pedregosos e de abundante vexetación acuática.
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■ AMEAZAS

A súa distribución en Galicia, restrinxida a tramos moi concre-
tos de ríos e encoros, posibilita que alteracións do seu hábitat
fluvial (cambios no réxime hidrolóxico, construción de barrei-
ras, baleirado de encoros, etc.) poidan incidir negativamente
nas poboacións desta especie.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

• Evitar e/ou controlar no posible todo tipo de accións que
supoñan unha agresión física, química ou biolóxica ao
medio acuático na zona de distribución da especie.

• Intensificar os estudos sobre a distribución, bioloxía e eco-
loxía desta especie en Galicia.
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Leuciscus carolitertii Doadrio, 1987

■ NOME COMÚN GALEGO

Escalo, pancha.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

É unha especie de recente descrición, polo que non aparece
recollida no Convenio de Berna de 1979 de fauna protexida. No
Libro Rojo de los Vertebrados de España (1992) está catalogada
como rara (R).
En Galicia pódese incluír na categoría de insuficientemente
coñecida (K).

■ DISTRIBUCIÓN

Endémica da Península Ibérica, onde se citou nas cuncas dos
ríos Douro, Mondego e Limia (DOADRIO et al., 1991).
En Galicia atopouse nas cuncas dos ríos Miño, Lérez e Umia.
(CALLEJO, A. et al., 1982 como Leuciscus cephalus;
SOLÓRZANO, M. & SANTAMARINA, J., 1995).

■ HÁBITAT

Esta especie prefire zonas de augas tranquilas ou de suave
corrente, sobre fondos de area ou grava con abundante vexeta-
ción acuática.

■ AMEAZAS

O escalo posúe unha área de distribución xeral que en boa parte
está en augas continentais de Galicia. Modificacións no seu
hábitat fluvial poden alterar o equilibrio das súas poboacións
aínda insuficientemente coñecidas.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

• Evitar e/ou controlar no posible todo tipo de actuacións que
supoñan unha agresión (física, química ou biolóxica) ao
medio acuático na zona de distribución desta especie.
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• Intensificar os estudos sobre a distribución, bioloxía e eco-
loxía desta especie en Galicia.
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Rutilus arcasii (Steindachner, 1866)

■ NOME COMÚN GALEGO

Vermella.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

No Anexo III do Convenio de Berna (1979) figura como espe-
cie protexida, a súa explotación regularase de tal forma que as
poboacións se manteñan fóra de perigo. No Libro Rojo de los
Vertebrados de España catalógase como especie non ameazada
(NA). A Directiva Hábitat (92/43/CEE) inclúea no Anexo II, é
dicir, como especie obxecto de medidas de conservación de
hábitat.
En Galicia as súas poboacións coñecidas son escasas, moi loca-
lizadas e mal estudadas, polo que se pode catalogar como insu-
ficientemente coñecida (K).

■ DISTRIBUCIÓN

É unha especie endémica da Península Ibérica, onde constitúe
poboacións locais, tanto nas cuncas da vertente atlántica como
mediterránea. Descoñécese a súa presenza nos ríos da vertente
cantábrica, sudatlántica e surmediterránea (DOADRIO et al.,
1991).
En Galicia atopouse en tramos concretos das cuncas do Miño-Sil,
Limia, Lérez, Verdugo, Ulla, Umia, Tambre, Mandeo, Eume e
Tines (CALLEJO, A. et al., 1982 e SOLÓRZANO, M. & SANTA-
MARINA, J., 1995).

■ HÁBITAT

É unha especie de hábitos fundamentalmente gregarios, que
mostra preferencia por augas de fluxo lento ou mesmo estan-
cadas do curso medio ou baixo dos ríos. Habita tamén en
encoros.
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■ AMEAZAS

• Do mesmo xeito que pode suceder con outros ciprínidos,
endemismos ibéricos, con poboacións en certas cuncas de
Galicia, modificacións do seu hábitat fluvial poden alterar o
equilibrio das súas poboacións, aínda insuficientemente
coñecidas. 

• A introdución de especies alóctonas, con maior interese
dende o punto de vista da pesca deportiva, que poden com-
petir pola área de distribución ou actuar como depredadores
e confinar ou facer desaparecer as súas poboacións.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

• Evitar e/ou controlar no posible todo tipo de actuacións que
supoñan unha agresión (física, química ou biolóxica) ao
medio acuático na zona de distribución desta especie.

• Intensificar estudos sobre a distribución, bioloxía e ecoloxía
desta especie en Galicia.

• Evitar a introdución de especies alóctonas pola posibilidade
de interacción coas poboacións deste pequeno ciprínido.
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Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758

■ NOME COMÚN GALEGO

Espiñento.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Aparece relacionado como vulnerable (V) no Libro Rojo de los
Vertebrados de España (1992). En Galicia pódese considerar o
estado das súas poboacións como vulnerable (V).

■ DISTRIBUCIÓN

Na Península Ibérica presenta unha distribución fragmentada.
Citouse en Galicia, Andalucía, Levante, Cataluña e Mallorca
(DOADRIO et al., 1991).
En Galicia coloniza a cunca do Miño-Sil e as zonas de desem-
bocadura dos ríos Ulla, Sar, Umia e Eume (CALLEJO, A. et al.,
1982 e SOLÓRZANO, M. & SANTAMARINA, J., 1995).

■ HÁBITAT

É unha especie que en Galicia mantén poboacións sedentarias a
diferenza dos hábitos migratorios que mostra nos países do
norte de Europa. Poboa ecosistemas de augas tranquilas onde
en primavera e verán prolifera abundante vexetación acuática.

■ AMEAZAS

A principal ameaza que pende sobre a especie é o desecamen-
to, degradación e transformación das zonas húmidas, onde
mantén as súas principais poboacións.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

• Evitar e/ou controlar no posible todo tipo de actuacións que
supoñan unha agresión (física, química ou biolóxica) ao
medio acuático na zona de distribución da especie.

• Intensificar estudos sobre a distribución, bioloxía e ecoloxía
da especie en Galicia.
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Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765)

■ NOME COMÚN GALEGO

Peixe bobo, peixe momo, mormoso.
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■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Catalogada como vulnerable (V) pola UICN (1996).
En Galicia pódese considerar para a especie unha categoría de
risco indeterminado (I).

■ DISTRIBUCIÓN

É un elasmobranquio cosmopolita de augas frías e mornas
(MORENO GARCÍA, J.A., 1995); esporadicamente vense ou
captúranse nas costas galegas (SOLÓRZANO et al., 1988).

■ HÁBITAT

Vive en augas abertas, oceánicas, onde frecuenta a zona super-
ficial. En ocasións achégase á liña da costa e mesmo ao interior
de enseadas. Durante o período invernal descende a zonas máis
profundas, onde permanece en estado de hibernación ata a pri-
mavera seguinte.

■ AMEAZAS

Nas rexións onde gozaba de ampla distribución sufriu unha
pesca con fins comerciais de gran magnitude, tanta que puxo
a especie en perigo de extinción. Consómense a súa carne e
aletas, e do seu voluminoso fígado extráese gran cantidade de
aceite (escualeno), a pel cúrtese e utilízase na fabricación de
diversos obxectos, e o resto procésase nas fábricas de fariña de
peixe.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

En Galicia a súa presenza e pesca é esporádica e carente de cal-
quera interese comercial. A especie débese protexer e hai que
liberar con vida os exemplares que se capturen accidentalmen-
te con artes de rede.
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Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758)

■ NOME COMÚN GALEGO

Tiburón branco.
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■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Especie de grande interese científico catalogada como vulnera-
ble (V) por a UICN en 1996. 
En Galicia pódese considerar na categoría de risco como rara
(R).

■ DISTRIBUCIÓN

Especie cosmopolita, típica de augas mornas (MORENO
GARCÍA, J.A., 1995). Visitante moi esporádico das costas de
Galicia (SOLÓRZANO et al., 1988).

■ HÁBITAT

É un tiburón de hábitos peláxicos litorais e ás veces semioceá-
nicos; atópase en profundidades de ata 1300 metros.

■ AMEAZAS

Os efectivos de poboación do tiburón branco, en determinados
países onde é frecuente a súa presenza, chegaron a un estado
crítico de conservación e descoñécese como este feito pode
afectar á distribución mundial da especie. As actividades que
afectan á evolución natural das poboacións son a pesca comer-
cial, a pesca deportiva e o comercio ilegal de partes do tiburón
branco (dentes e mandíbulas).

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Os seus hábitos peláxicos e semioceánicos, unidos á rareza e
carácter accidental da súa captura en Galicia, non permiten
concretar medidas de protección e conservación xa que estas
capturas se producen con artes de pesca non selectivas (palan-
gres de marraxo), que ademais producen xeralmente a morte do
exemplar antes da súa retirada do aparello.
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Hippocampus ramulosus Leach, 1814

■ NOME COMÚN GALEGO

Cabaliño de mar.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Catalogada como vulnerable (V) pola UICN en 1996.
En Galicia pódese encadrar na categoría de risco vulnerable (V).

■ DISTRIBUCIÓN

A súa área de distribución inclúe todas as zonas costeiras da
Península Ibérica (WHITEHEAD, P. et al., 1986).
En Galicia está presente en calquera zona litoral con abun-
dante cobertura de algas ou en praderías de Zoostera. Forma
poboacións locais relativamente abundantes (SOLÓRZANO et
al., 1988).

■ HÁBITAT

Ocupa preferentemente zonas de augas pouco profundas, na
franxa litoral, tanto dentro das rías como en áreas menos prote-
xidas, sempre que exista unha densidade de algas ou de
Zoostera que permita e facilite o mimetismo da especie co
medio.

■ AMEAZAS

Ata hai unhas décadas era moi común na súa área de distribu-
ción. Actualmente as causas de regresión da especie que se
poden citar son:
• A desaparición ou transformación dos seus hábitats, espe-

cialmente no Mediterráneo, que colocan a especie nunha
situación moi delicada.

• A pesca abusiva, motivada por unha alta demanda de exem-
plares, que, unha vez secados, se comercializan como obxec-
to de adorno en multitude de recordos turístico.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

As medidas máis significativas para a súa axeitada protección
resumiríanse en:
• Protección dos seus hábitats litorais, evitando a extracción

incontrolada de algas, polo menos en zonas onde existan
poboacións importantes da especie.

• Prohibición total da súa captura con fins comerciais.
• Intensificar os estudos sobre a súa distribución, bioloxía e

ecoloxía no litoral galego.
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ESPECIES PRÓXIMAS

Hippocampus hippocampus (Lacépède, 1803)

■ NOME COMÚN GALEGO

Cabaliño do demo.

Especie de características similares á anterior en canto a distribu-
ción xeral, categoría de risco, ameazas e medidas de conservación. 
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Syngnathus abaster Risso, 1826

■ NOME COMÚN GALEGO

Agulla brava (este nome aplícase a todas as especies deste xéne-
ro sen distinción específica).

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Cítase no Libro Rojo de los Vertebrados de España como non
ameazada (NA). A especie aparece na lista da UICN en 1996
coa categoría de insuficientemente coñecida (I).
En Galicia pódese catalogar como insuficientemente coñecida
(I) e rara (R).

■ DISTRIBUCIÓN

As costas da Península Ibérica constitúen o límite setentrional
de distribución da especie. Está presente en todo o seu litoral
(WHITEHEAD, P. et al., 1986).
En Galicia forma poboacións moi locais en determinadas zonas
do interior dalgunha das Rías Baixas (SOLÓRZANO et al.,
1988).

■ HÁBITAT

É unha especie propia de augas pouco profundas, eurihalinas e
que a miúdo se atopa en sebais de interior de rías en zonas de
lama e area con detrito de algas.

■ AMEAZAS

O principal factor que incidiría actualmente sobre as poboa-
cións desta especie sería a desaparición ou transformación dos
seus hábitats.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

• A protección dos seus hábitats litorais de interior de ría,
especialmente os sebais.

• Intensificar os estudos sobre a distribución e requirimentos
biolóxicos e ecolóxicos desta especie nas costas galegas.
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Anthias anthias (Linnaeus, 1758)

■ NOME COMÚN GALEGO

Peixe rei.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Non aparece catalogada nas listas de protección de fauna. En
Galicia é unha especie que consideramos rara (R).

■ DISTRIBUCIÓN

Atópase principalmente nas costas mediterráneas e estende a
súa área de distribución ata Galicia, onde se sitúan as súas citas
máis setentrionais (SOLÓRZANO et al., 1988).

■ HÁBITAT

Mostra preferencia por fondos de rocha, cantís, zonas de covas
submariñas, na zona litoral e ata 200 metros de profundidade.

■ AMEAZAS

É unha especie rara nas costas galegas, onde a súa única amea-
za pode derivar dunha excesiva presión de pesca.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Debido á súa presenza ocasional sería necesario intensificar os
estudos sobre a súa distribución, bioloxía e ecoloxía no litoral
galego.
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Liparis montagui (Donovan, 1804)

■ NOME COMÚN GALEGO

Non se coñece.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

A especie non se atopa catalogada nas listas de protección de
fauna. En Galicia é unha especie que se considera rara (R).

■ DISTRIBUCIÓN

Especie típica das costas do norte de Europa. Na Península
Ibérica citouse unicamente nas costas de Asturias e en Galicia,
onde se considera que ten o límite meridional de distribución
(SOLÓRZANO et al., 1988).

■ HÁBITAT

Especie de hábitos bentónicos, que ocupa enclaves rochosos
dende a zona intermareal ata os 30 metros de profundidade.
Adóitase ocultar debaixo de pedras, entre pugas de ourizos ou
no interior de rizoides de laminariáceas.

■ AMEAZAS

A principal ameaza para a especie no noso litoral constitúea a
perda do seu hábitat, tanto pola extracción abusiva de lamina-
riáceas coma pola sobreexplotación das poboacións de ourizos,
xa que ambos os dous constitúen parte importante dos asenta-
mentos das súas poboacións.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Sería importante, para os efectos de protección da especie:
• Controlar as extraccións de laminariáceas e equinodermos.
• Intensificar os estudos sobre a súa distribución, bioloxía e

ecoloxía nas costas do litoral galego.
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Cyclopterus lumpus Linnaeus, 1758

■ NOME COMÚN GALEGO

Non se coñece.

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Non está catalogada nas listas de protección de fauna. En
Galicia é unha especie que consideramos rara (R).

■ DISTRIBUCIÓN

Especie típica das costas do norte de Europa. Na Península
Ibérica aparece en toda a cornixa cantábrica, ata as costas de
Galicia, que representan o límite de distribución meridional da
especie (SOLÓRZANO et al., 1988).

■ HÁBITAT

Habita en fondos de natureza rochosa con abundante cobertu-
ra de algas, dende a superficie ata 200 metros de profundidade.

■ AMEAZAS

Esta especie está sometida a unha forte presión de pesca nas
zonas onde abunda. Os seus ovos son tratados e comercializa-
dos como sucedáneo de caviar de esturión.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

En Galicia non existen poboacións susceptibles de explotación
pesqueira. Polo seu carácter accidental débense intensificar os
estudos sobre a distribución, bioloxía e ecoloxía da especie no
noso litoral.
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ANFIBIOS, RÉPTILES, AVES E MAMÍFEROS

José Miguel Rey Salgado

INTRODUCIÓN

Desde que apareceu A natureza ameazada en 1989 ata a ela-
boración desta nova versión actualizada pasaron quince anos, duran-
te os que aconteceron cambios importantes que obrigaron a modifi-
car a listaxe das especies que conforman o catálogo dos vertebrados
terrestres ameazados en Galicia. Estes cambios radican fundamental-
mente nun significativo maior grao de coñecemento que actualmen-
te se ten da fauna dos vertebrados, na que, ademais de incrementar-
se dunha maneira importante o número de especies, tamén se actua-
liza a nomenclatura taxonómica atendendo aos cambios producidos
ultimamente e á revisión das categorías de ameaza.

Todo isto aconsellou elaborar de novo a estrutura do pre-
sente catálogo, no que se modificou o enfoque do tratamento infor-
mativo. O Libro Rojo de los Vertebrados de España (Blanco e
González eds., 1992), onde se actualiza a información española
respecto da edición de 1986, contribuíu decisivamente á posta a
punto da información e serviu de guía na estruturación do presen-
te traballo.

O tratamento taxonómico no contido do catálogo estable-
ceuse a nivel de especie, aínda que excepcionalmente no caso de
certos saurios insulares se reflectiu baixo a súa natureza subespecí-
fica, mesmo se esta aínda non está descrita, como ocorre coas
lagartixas do xénero Podarcis. Isto xustifícase tendo en conta que
non só se debe preservar o seu valor xenético, senón tamén porque
o reducido número de individuos que integran tales poboacións
insulares constitúen en si mesmos un potencial factor de risco,
cunha probabilidade de extinción sempre maior ca a da súa corres-
pondente poboación continental.

Prestouse unha maior atención ás especies endémicas e
subendémicas ibéricas, e aínda que nun principio se incluíu unha
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boa parte delas nunha lista inicial, unha segunda revisión aconse-
llou prescindir daquelas que estivesen catalogadas nalgunhas das
categorías de estado de conservación de risco menor, como a de
“non ameazada”, “fóra de perigo” ou “insuficientemente coñecida”.
Igualmente excluíronse as especies introducidas recentemente, das
que non hai evidencias de que formasen poboacións estables inte-
gradas biocenoticamente. Practicamente todos os taxons conside-
rados reprodúcense con regularidade no chan galego, incluíndo
territorialmente as súas illas e os seus illotes.

Un dos aspectos máis discutibles, relacionado coas priorida-
des que se deben establecer cos taxons ameazados, radica nas conse-
cuencias que no ámbito da conservación ten o cambio de escala xeo-
gráfica ao pasar do ámbito comunitario ou peninsular, ou se se prefi-
re do estatal ao da comunidade autónoma. Resulta evidente que
numerosas especies de distribución marxinal, ocupantes de enclaves
reducidos, con escasos efectivos poboacionais e suxeitas a factores de
risco, teñen en Galicia a consideración de especies raras ou ameaza-
das, e baixo o punto de vista patrimonial –discutible ou non– poden
ser obxecto de protección aínda que no resto do territorio peninsular
teñan a consideración de comúns e abundantes. A posta en marcha
de recursos destinados a protexer as especies raras e (ou) vulnerables
nun limitado ámbito territorial pode ir en detrimento daqueloutras
especies realmente ameazadas a escala internacional. Baixo o concep-
to da eficacia da conservación é preferible dirixir o esforzo a conser-
var aquelas especies de relevancia internacional fronte a aqueloutras
de amplos efectivos noutras partes do mundo. Unha interesante pro-
posta para este problema (para as aves) ofrécese en De Juana (1992).

Todos os taxons da fauna de vertebrados terrestres incluí-
dos no presente catálogo considéranse suxeitos a ameaza no
momento actual e teñen, cando menos, a categoría de estado de
conservación de “vulnerable”, de acordo coa proposta establecida
pola Unión Internacional para a Conservación da Natureza
(UICN). Inclúense nesta definición aqueles taxons en que todas ou
a maioría das súas poboacións sofren regresións debido á ampla
destrución do hábitat ou a calquera outra perturbación ambiental,
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incluída a sobreexplotación. Tamén se inclúen aquí aquelas po-
boacións que foron drasticamente reducidas e cunha supervivencia
non garantida, así como aquelas que aínda son relativamente abun-
dantes e non obstante ameazadas por factores adversos de impor-
tancia en toda a súa área de distribución. Estes taxons entrarían na
categoría de “en perigo” nun futuro próximo se os factores causan-
tes continúan actuando. Algúns dos taxons, ademais, clasificáron-
se coa categoría engadida de “rara” en atención a que constitúen
poboacións reducidas que, sen pertencer ás categorías “en perigo”
ou “vulnerable”, corren un serio risco. Normalmente localízanse en
áreas xeográficas ou hábitats restrinxidos, ou presentan unha dis-
tribución marxinal dunha área máis extensa.

Tamén se menciona, de maneira abreviada, o grao de amea-
za que a especie ten no conxunto de España e a que posúe na
Comunidade Europea. A lexislación que ampara e protexe as espe-
cies ameazadas está contida nas seguintes disposicións, así como
polas directivas e convenios subscritos polo Estado español:

Convenio sobre Comercio Internacional de Especies
Ameazadas da Fauna e Flora Silvestres (CCITES), feito en
Washington o 3 de marzo de 1973, e as súas modificacións poste-
riores (coñecido como Regulamento CCITES) (CCITES 1973).

Directiva 79/409/CE, referente á conservación das Aves
Silvestres, e as súas modificacións posteriores (coñecida como
Directiva Aves) (D. Aves 1979).

Convención sobre a Conservación das Especies Migratorias
de Animais Silvestres, feita en Bonn o 23 de xuño de 1979, e as
súas modificacións posteriores (coñecida como Convenio de Bonn,
1979) (Bonn 1979).

Convenio relativo á conservación da vida silvestre e do
medio natural en Europa, feito en Berna o 19 setembro de 1979, e
as súas modificacións posteriores (coñecido como Convenio de
Berna) (Berna 1979).

Real Decreto 1095/1989, polo que se declaran as especies
obxecto de caza e pesca e se establecen normas para a súa pro-
tección (R.D. 1095/1989).
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Real Decreto 1118/1989, polo que se determinan as espe-
cies obxecto de caza e pesca comercializables e se ditan normas ao
respecto (R.D. 1118/1989).

Real Decreto 439/1990, polo que se regula o Catálogo
Nacional de Especies Ameazadas, e as súas modificacións posterio-
res (R.D. 439/1990).

Directiva 92/43/CE do Consello do 21 de maio de 1992
recollida no Real Decreto 1997/1995, pola que se establecen medi-
das para contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conser-
vación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, e as súas
modificacións posteriores (coñecida como Directiva Hábitat) (R.D.
1997/1995).

UICN Red List of Threatened Animals (Baillie, J. &
Groonbridge, B., 1996) (UICN 1996).

Para unha mellor e máis detallada comprensión das diver-
sas categorías de ameazas que aparecen nos distintos anexos, listas
e apéndices, remitimos o lector á consulta da referida lexislación.

HERPETOS

Os anfibios en particular están sometidos a unhas circuns-
tancias especiais que non afectan coa mesma intensidade aos res-
tantes vertebrados. Ademais das ameazas de carácter antrópico
(que inciden individualmente sobre os taxons que consideramos
ameazados) expostas sinteticamente nos apartados corresponden-
tes, están sufrindo a escala mundial os efectos de complexos facto-
res ambientais non ben avaliados aínda, que actúan de maneira
sinérxica e causan un declive global da maioría –se non de todas–
das especies actuais. A persistencia dos efectos deste fenómeno glo-
bal dos anfibios, como grupo, supón unha ameaza engadida de
gran transcendencia na bioloxía da súa conservación. Estes condi-
cionamentos débense ter en conta en futuras revisións do grao de
ameaza e quizais sexa conveniente ampliar significativamente o
número de taxons ameazados. Algunhas especies de herpetos de
marcada orixe mediterránea, como ocorre co sapiño patilongo
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Pelodytes punctatus, a salmantesa común Tarentola mauritanica e o
escáncer cego Blanus cinereus, propias de áreas marxinais reducidas
(ou representada no primeiro caso por unha soa localidade), non
se incluíron no catálogo por considerar que a súa presenza debe ser
confirmada ou porque non se dispón da información necesaria
para avaliar o seu status real.

AVES

Este grupo comportou as maiores dificultades en relación
coa selección dos taxons obxecto de conservación, non só por
constituír o grupo máis numeroso senón tamén por referirse exclu-
sivamente ao sector das poboacións nidificantes, das que non sem-
pre se dispón de información corolóxica e demográfica suficiente.
Excluíronse do catálogo especies que ata hai pouco se reproducían
en chan galego, como ocorría co voitre branco Neophron percnopte-
rus e o lagarteiro buxarelo Falco naumanni, xa que non se confir-
maron recentemente como reprodutores nos últimos censos reali-
zados a escala nacional. Noutras numerosas especies, principal-
mente representadas por paseriformes cun compoñente insectófa-
go que está a sufrir un xeneralizado declive, houbo serias dúbidas
en relación á súa inclusión no presente catálogo, derivadas tanto da
distinta e contraproducente información contida nos atlas de
España e de Galicia coma do descoñecemento que actualmente se
ten dos seus efectivos poboacionais reprodutores.

MAMÍFEROS

Tratáronse con especial benevolencia as especies semiacuá-
ticas, como o furapresas Galemys pyrenaicus e a londra Lutra lutra,
a pesar de que no noroeste ibérico se manteñen probablemente as
mellores poboacións a escala peninsular, xustificada pola base de
que as augas continentais constitúen un medio de gran fraxilidade.
Os quirópteros consideráronse no seu conxunto como un grupo
moi vulnerable, non só polo devastador efecto dos biocidas a tra-
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vés da súa alimentación insectívora e a destrución do hábitat e
refuxios, senón tamén porque en Galicia se actuou irresponsable-
mente (por parte da administración) no peche indiscriminado de
minas e cavidades. Inclúese o morcego das ribeiras Myotis dauben-
toni en atención a que soporta as mesmas ameazas que outros
pequenos vespertiliónidos, e cremos inxustificada a súa ausencia
no Libro Rojo. Tivo un especial tratamento o caso dos carnívoros, a
pesar do alto grao de desinformación existente sobre a súa demo-
grafía e considerando o seu tradicional status de animais daniños
secularmente perseguidos. Un caso especial constitúeo o oso pardo
Ursus arctos, extinto cara ao 1946 e que, aínda que obviamente non
se reproduce actualmente en Galicia, foi incluído por ser un tran-
seúnte ocasional adscrito a un plan de recuperación de incerto
futuro. En canto aos ungulados, non presentan especiais proble-
mas de conservación, xa que o corzo Capreolus capreolus –hai
algúns anos en regresión– se recuperou notablemente e hoxe en día
está en clara expansión.

Por último, hai que indicar que a presente lista se elaborou
coa intención de que poida servir como instrumento de traballo na
conservación da nosa fauna. O seu obxectivo máis inmediato radi-
ca en presentar sumariamente o estado de conservación dos dis-
tintos taxons e identificar as súas ameazas reais ou potenciais á vez
que suxerir actuacións que aseguren a súa conservación.



Anfibios, réptiles, aves e mamíferos 573

anfibios

Chioglossa lusitanica Barbosa de Bocage, 1864
Saramaganta

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: rara, endemismo ibérico.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II; R.D. 1997/1995: II, IV;
UICN 1996: VU(A2c).

■ DISTRIBUCIÓN

Presente en todo o territorio continental, cunha marcada pre-
senza nas zonas costeiras e máis escasa nas terras do interior,
onde falta no sueste de Ourense. Restrinxida desde practica-
mente o nivel do mar ata as áreas de altitude media, sen apenas
exceder os 1.200 m de altitude. O seu nivel óptimo establécese
en áreas sometidas a unha forte presenza atlántica con precipi-
tacións anuais superiores aos 1.000 mm.

■ HÁBITAT

Vive asociada aos avesíos próximos a regatos de augas limpas,
osixenadas e ácidas, en medios orográficos de outeiros e mon-
tañas, e establécese principalmente nos bosques caducifolios.
Menos frecuente en eucaliptais, piñeirais e toxais, evita as chai-
ras e as zonas áridas. Frecuenta o interior das minas de auga e
as fontes durante a época reprodutora.

■ POBOACIÓN

Con abundancia moi irregular, disponse de informacións pun-
tuais que permiten considerar a existencia de poboacións esta-
bles e relativamente abundantes. Efectuáronse estudos en zonas
favorables, como as fragas do río Eume e o monte Pindo, e as
densidades obtidas son de 166 e 196 individuos por 100 m



574 J.M. Rey Salgado

lineais de arroio respectivamente. Aínda que se descoñece a
evolución poboacional, considérase en regresión.

■ AMEAZAS

Fundamentalmente concrétanse na contaminación acuática.
Outras ameazas potenciais proveñen da modificación e da desa-
parición dos bosques autóctonos e, en menor medida, das obras
hidráulicas, da restauración ou da modificación das ribeiras e
da destrución das minas de auga.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Parece necesario, ante todo, establecer e conservar unha se-
lección de bosques caducifolios asociados a regatos que alber-
guen altas densidades de poboación, así como tamén unha
catalogación de minas e fontes onde concorran importantes
colonias reprodutoras, de maneira que se poidan aplicar estri-
tas medidas de protección.
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Pelobates cultripes (Cuvier, 1829)
Sapo de esporóns

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: non ameazada.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II; R.D. 1997/1995: IV.

■ DISTRIBUCIÓN

Manifesta unha distribución marxinal e descontinua, e limita a
súa presenza a zonas costeiras sometidas ao microclima medite-
rráneo das Rías Baixas, así como en contadas localidades dos
vales mediterráneos do interior de Ourense e do sur de Lugo.
Presente tamén na illa de Arousa.

■ HÁBITAT

Vive en substratos areosos onde se dan lagoas e charcas, tanto
de carácter permanente como estacional. As condicións climá-
ticas correspóndense coas oceánicas, con temperatura media
anual de 15ºC e presenza de certa aridez estival e fortes preci-
pitacións estacionais.

■ POBOACIÓN

En xeral escaso e moi localizado, aínda que puntualmente en
certas lagoas costeiras pode chegar a presentar altas densidades.
Non se coñecen estudos de poboación detallados sobre a súa
abundancia e considérase en regresión.

■ AMEAZAS

Concéntrase particularmente na modificación do hábitat repro-
dutor, principalmente por drenaxe de lagoas e charcas, destru-
ción do chan por aproveitamento de areas ou construción de
urbanizacións costeiras. Tamén contribúe ao seu declive a con-
taminación acuática por biocidas agrícolas ou polos tratamen-
tos contra as pragas de mosquitos. Especial incidencia provocan
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os atropelos masivos en estradas despois das primeiras chuvias
estivais.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Protexer unha selección de lagoas costeiras asociadas a chans
areosos que alberguen altas densidades poboacionais. Estable-
cer infraestruturas viarias que minimicen o impacto dos atrope-
los masivos.
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RÉPTILES

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
Sapoconcho común

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e en perigo.
España: vulnerable.
Berna 1979: II; R.D. 1997/1995: II, IV; UICN 1996: lista 3.

■ DISTRIBUCIÓN

Sufriu unha dramática redución da súa área de distribución no
presente século. Actualmente ocupa a metade meridional do
territorio continental, onde aparece en escasas e dispersas loca-
lidades das provincias de Pontevedra e Ourense. Parece estar
ausente no resto do chan galego.

■ HÁBITAT

Require recipientes acuáticos de moi diversa condición, tales
como ríos, arroios, encoros, lagoas, charcas, quenllas, coa con-
dición de que manteñan augas lentas ou calmas provistas de
abundante vexetación, tanto somerxida coma de ribeira, e pre-
ferentemente con fondos de lama. Tamén pode colonizar augas
estuarias costeiras.

■ POBOACIÓN

A pesar de constituír poboacións dispersas con densidades
escasas ou moderadas, descoñécense os seus efectivos poboa-
cionais. Considérase en clara regresión e seriamente ameazada.

■ AMEAZAS

Fundamentalmente céntranse na contaminación das augas e na
destrución das zonas húmidas. Teñen especial impacto a reco-
llida e a comercialización de exemplares. Tamén se sinalaron a
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competencia e a depredación por parte doutras especies intro-
ducidas, aínda que non se estimou o grao real de risco.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Recoméndase establecer unha selección de enclaves protexidos
onde se produza a especie e que se manteña un control dos seus
efectivos. Débense perseguir activamente a súa extracción do
medio natural e a súa comercialización.
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Mauremys leprosa (Schweigger, 1812)
Sapoconcho riscado

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e en perigo.
España: non ameazada.
Berna 1979: II; R.D. 1997/1995: II, IV.

■ DISTRIBUCIÓN

A pesar da existencia de numerosas citas en todo o territorio
continental, consideradas na meirande parte como introducións
fortuítas de animais procedentes da catividade, é difícil pro-
nunciarse sobre a existencia de poboacións reprodutoras autóc-
tonas. O único núcleo reprodutor coñecido estaría situado no
tramo inferior do río Miño, preto da súa desembocadura, onde
o microclima da zona conviría ás necesidades termófilas requi-
ridas pola especie.

■ HÁBITAT

Vinculado a calquera tipo de medio acuático de pouca corrente
ou estancado, provisto de abundante vexetación palustre.
Soporta ben a salinidade, así como altos niveis de contamina-
ción acuática.

■ POBOACIÓN

A pesar de ser sumamente rara e localizada, non se coñecen os
seus efectivos poboacionais.

■ AMEAZAS

A modificación e a destrución de leitos e beiras. Tamén a ex-
tracción e o comercio clandestino de exemplares.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Confirmar a existencia de poboacións reprodutoras estables e
manter un adecuado coñecemento e seguimento dos seus efec-
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tivos poboacionais, para poder establecer medidas de reintro-
dución de animais criados en catividade. Débense perseguir a
súa extracción e comercialización.
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Lacerta lepida oteroi Castroviejo & Mateo, 1996
Lagarto arnal de Sálvora

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: non ameazada a nivel de especie. 
Berna 1979: III.

■ DISTRIBUCIÓN

Constitúe unha subespecie localizada exclusivamente na illa de
Sálvora, na embocadura da ría de Arousa. Manifesta un tamaño
corporal significativamente maior ca o das poboacións conti-
nentais próximas e distínguese ademais por un deseño, colora-
ción e dentición propios.

■ HÁBITAT

Posúe a capacidade de ocupar unha ampla variedade de medios
que no ambiente insular van desde dunas, ladeiras rochosas,
cultivos, toxais e cantís mariños, e amosa unha especial prefe-
rencia polas exposicións termófilas abrigadas.

■ POBOACIÓN

Pódese considerar relativamente abundante na mencionada illa.
Aínda que non se cuantificaron os seus efectivos, pódese pensar
nunha poboación limitada, sensible a calquera tipo de cambio.

■ AMEAZAS

A súa escasa localización insular constitúe, por si mesma, un
importante factor de risco. As ameazas potenciais radican na
destrución do hábitat e na extracción clandestina de exemplares.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Evitar drásticas modificacións do medio insular. A integración
da illa de Sálvora no Parque Nacional das Illas Atlánticas asegu-
ra a súa protección.
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Lacerta vivipara Jacquin, 1787
Lagartixa das brañas

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: non ameazada.
Berna 1979: III; R.D. 439/1990: II; R.D. 1997/1995: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Manifesta no territorio continental o límite da súa distribución
sudoccidental euroasiática. Soamente se coñecen dúas poboacións
illadas na serra do Xistral e na serra dos Ancares, en cotas de apro-
ximadamente 1000 m e 1700 m de altitude respectivamente.
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■ HÁBITAT

Confinada fóra do límite do bosque nas zonas higrófilas e frías
de montaña. Localízase preferentemente en chans permanente-
mente húmidos ou encharcados, como son as tobeiras e zonas
de herba higrotúrbidas ou os matos do bordo dos arroios.

■ POBOACIÓN

Aínda que se descoñece a súa demografía, algunhas observa-
cións realizadas en brañas apuntan a baixas densidades de
poboación.

■ AMEAZAS

Destrución ou modificación das tobeiras de montaña, onde se
coñece a súa presenza, debido á explotación da turba ou á rea-
lización de infraestruturas viarias e outras instalacións de mon-
taña, como poden ser os refuxios e as pistas de esquí.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Establecer unha serie de áreas higrotúrbidas de montaña estri-
tamente protexidas.
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Lacerta monticola Boulenger, 1905
Lagartixa da serra

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable
España: non ameazada, endemismo ibérico.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II; R.D. 1997/1995: II, IV;
UICN 1996: lista 7.

■ DISTRIBUCIÓN

Mantén escasas poboacións relictas na costa norte da provincia
da Coruña, mentres que cara ao nordés a súa distribución é
máis continua e esténdese desde a costa norte da Coruña e Lugo
ata as serras orientais. Máis ao sur aparecen enclaves disxuntos
en Pena Trevinca e arredores e no macizo central ourensán.
Tamén se citou na illa de San Paio, no estuario do río Sor.

■ HÁBITAT

Manifesta unha notable dependencia dos substratos rochosos
de calquera tipo dispostos sempre en zonas abertas, como
rochedos, pedregais, noiros, camiños ou muros. As poboa-
cións costeiras illadas localízanse nunha ampla gama de
medios, que van desde os cantís costeiros e áreas rurais ata
estreitos vales fluviais cubertos de bosque caducifolio atlánti-
co. En montaña selecciona as áreas pedregosas provistas de
mato ou de pasteiro.

■ POBOACIÓN

Aínda que se descoñece a súa demografía, os seus efectivos
parecen ser variables dependendo da súa localización. Así,
posúen densidades medias ou altas nas serras de Lugo, men-
tres que son escasas ou moi reducidas nas serras orientais
ourensás e en certos enclaves costeiros. Pode ser que a pro-
blemática poboación sinalada no monte do Pindo desaparece-
se na actualidade.
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■ AMEAZAS

Céntranse na modificación ou perda do seu hábitat, en especial
a do bosque caducifolio nas poboacións residuais costeiras. En
montaña son factores de risco a modificación do medio, os
incendios e as instalacións de esquí.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Parece urxente elaborar unha catalogación actualizada das
pequenas colonias costeiras e unha avaliación dos seus efecti-
vos, co fin de establecer severas medidas de protección.
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Podarcis bocagei ssp. (Seoane, 1884)
Lagartixa galega

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable en medios insulares.
España: non ameazada a nivel de especie, endemismo ibérico.
Berna 1979: III.

■ DISTRIBUCIÓN

Inclúense aquí exclusivamente os conxuntos de poboacións dis-
tribuídas en diversas illas e illotes da costa atlántica e cantábrica
de Galicia. Coñécese a súa presenza nas illas de Arousa,
Cortegada, Xidoiro Areoso, Xidoiro Pedregoso, Beiro, Sálvora,
Noro, A Herbosa, Vionta, Sagres, Lobeira Grande, Sisarga
Grande, Sisarga Chica, Malante, Santo Antón, San Vicente, A
Marola, San Pedro, Redonda, Coelleira, Ansarón e Pancha.
Algunhas destas poboacións insulares exhiben tamaños e deseños
de coloración moi diferentes entre si, así como fronte ás poboa-
cións continentais, polo que se pode considerar a posibilidade de
diferenciar formas subespecíficas propias, aínda non descritas.

■ HÁBITAT

Frecuenta fundamentalmente os rochedos provistos de vexeta-
ción herbácea ou arbustiva. Nas illas maiores ocupa unha ampla
variedade de medios, como acontece no continente.

■ POBOACIÓN

Aínda que nas grandes illas adoita ser abundante, nalgúns illo-
tes pódense dar poboacións extraordinariamente reducidas de
tan só unhas poucas decenas de individuos.

■ AMEAZAS

O pequeno tamaño poboacional constitúe por si mesmo un fac-
tor de risco. En pequenos illotes calquera variación exercida no
seu contorno, xunto co espolio irresponsable de exemplares,
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pode comportar consecuencias negativas e irreparables para a
supervivencia da especie.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Deberíanse avaliar as pequenas poboacións insulares e estable-
cer tamén un seguimento delas. Convén evitar calquera trans-
formación do medio e a recollida de exemplares.
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Podarcis hispanica ssp. (Steindachner, 1870)
Lagartixa dos penedos

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable en medios insulares.
España: non ameazada a nivel de especie.
Berna 1979: III; R.D. 439/1990: II. 

■ DISTRIBUCIÓN

Igual que coa lagartixa galega, consideramos aquí tan só aque-
las poboacións insulares propias da costa galega. A lagartixa dos
penedos está presente nas illas de Rúa, Ons, Onza, San
Clemente, Cíes (Monteagudo, Faro e San Martiño), Toralla,
Estela de Fóra e Estela de Terra. Igualmente, estas poboacións
insulares manifestan trazos somáticos e cromáticos netamente
diferenciados entre si e fronte ás poboacións continentais pró-
ximas, polo que tamén se pode esperar a descrición de novos
taxons subespecíficos.

■ HÁBITAT

Estreitamente vinculada aos terreos rochosos ou pedregosos
provistos de vexetación de arbusto aberta, en áreas abrigadas e
sometidas a forte insolación.

■ POBOACIÓN

Considérase abundante nas grandes illas pero non así nos
pequenos illotes, onde o número de efectivos pode chegar a ser
moi reducido.

■ AMEAZAS

O grao de ameaza é variable, dependendo do tamaño poboa-
cional presente nas diferentes illas e illotes. As ameazas poten-
ciais externas proveñen da modificación do hábitat e da recolli-
da ilegal de exemplares.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Débense centrar nas poboacións máis fráxiles e ameazadas,
para o que cómpre establecer unha cuantificación dos seus
efectivos, ademais de evitar calquera modificación do medio e
a súa captura.
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Psammodromus hispanicus Fitzinger, 1826
Lagartixa cincenta

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: non ameazada. 
Berna 1979: III; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Circunscríbese polo momento aos arredores da cidade de
Ourense e ao val de Monterrei.

■ HÁBITAT

Especie de acentuados requirimentos termófilos, que ocupa
preferentemente as ladeiras soleadas rochosas provistas de vexe-
tación subarbustiva despexada. Tamén presente en piñeirais
secos mesturados con vexetación mediterránea desenvolvidos
en chans soltos.

■ POBOACIÓN

Non existe información sobre a súa poboación, considérase
escasa.

■ AMEAZAS

A súa rareza e a súa extrema localización non permiten polo
momento establecer a súa correcta situación en Galicia, aínda
que as probables ameazas potenciais poden provir da modifica-
ción do hábitat.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Debe ser obxecto dun mellor coñecemento da súa distribución,
preferencia de hábitat e abundancia poboacional.
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Chalcides bedriagai (Boscá, 1880)
Esgonzo ibérico

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: non ameazada, endemismo ibérico. 
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II; R.D. 1997/1995: IV.

■ DISTRIBUCIÓN

Coñecido en certos enclaves costeiros e localizados do sudoeste
de Galicia, desde as Rías Baixas ata o sur da provincia da Coruña.
Presente nas ladeiras do río Miño nos arredores da cidade de
Ourense. Tamén se localiza nas illas Cíes (Monteagudo, Faro e
San Martiño) e Ons.

■ HÁBITAT

Especie de requirimentos termófilos, estreitamente vinculada a
substratos soltos, particularmente areosos, provistos de vexeta-
ción herbácea ou arbustiva dispersa. Preferentemente ocupa as
dunas e os areais costeiros expostos ao mediodía e sometidos a
forte insolación. Tamén se encontra en ladeiras pedregosas con
chan erosionado cubertas de toxais aclarados.

■ POBOACIÓN

Considérase escaso e moi localizado, sometido a unha forte
regresión, como demostran algúns censos realizados repetida-
mente en Louro e nas illas Cíes.

■ AMEAZAS

O seu hábitat areoso costeiro en numerosas zonas das Rías
Baixas sofre durante o período estival un forte impacto huma-
no. Tamén o non moderado desenvolvemento urbanístico é
determinante na desaparición dos hábitats máis favorables.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Fundamentalmente deben estar dirixidas á protección das
dunas litorais xunto á vexetación que as coloniza, especialmen-
te durante o período estival.
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Vipera latastei Boscá, 1878
Víbora fociñuda

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: non ameazada.
Berna 1979: III. 

■ DISTRIBUCIÓN

Coñecida ao sur de Lugo na serra Pena Redonda, así como nas
serras orientais (Invernadeiro e Gudiña) e meridionais (Xurés)
da provincia de Ourense.

■ HÁBITAT

Especie de netos requirimentos termófilos, ocupa substratos
rochosos ou pedregosos provistos de vexetación arbustiva dis-
persa, sempre orientados ao mediodía; establécese nun rango
altitudinal que vai desde aproximadamente os 800 m ata os
1300 m de altitude. Atopouse tamén en lugares de herba pro-
vistos de zonas pedregosas.

■ POBOACIÓN

Considérase rara e moi localizada. É o ofidio máis escaso.

■ AMEAZAS

Principalmente a destrución do hábitat e en particular a causada
pola tradicional queima de matos para a rexeneración de pastos
de montaña. Outra causa non desdeñable provén da destrución
sistemática de exemplares por parte do home no medio rural.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Conservación das sebes e pequenos enclaves pedregosos con
vexetación natural na estrutura da campiña atlántica de monta-
ña. Control dos incendios en ladeiras orientadas ao mediodía.
Programas de concienciación dirixidos á súa protección e con-
servación no medio rural.
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AVES

Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 1758)
Paíño do mal tempo

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: vulnerable.
Berna 1979: II; D. Aves 1979: I; Bonn 1979: II; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Ocupa as illas e illotes da costa, aínda que non se coñece con
exactitude a súa distribución. Sinalouse a súa reprodución nos
illotes de Bodeiro (ó sur das illas Cíes), Vilán de Terra (xunto a
cabo Vilán) e Ansarón (na costa de Lugo).
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■ HÁBITAT

Require illas e illotes pedregosos, onde se gornece e cría en
buracos e gretas de rochas ou baixo cúmulos de pedras.

■ POBOACIÓN

A súa poboación parece ser moi escasa; sinalouse a presenza de
catro colonias cunha poboación mínima de dez individuos
reprodutores. No illote Bodeiro atopáronse un mínimo de oito
niños, o que apunta a existencia duns efectivos algo maiores.
Considérase en regresión.

■ AMEAZAS

A súa baixa densidade faino moi sensible á predación por parte
da rata común e da gaivota patiamarela, presentes en case todas
as illas e nos illotes da costa galega.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Cómpre establecer unha actualizada información das principais
colonias de cría, coñecer os seus efectivos e manter un segui-
mento que permita avaliar a tendencia da poboación.
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Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
Abetouro común

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e en perigo.
España: en perigo.
Berna 1979: II; D. Aves 1979: I; Bonn 1979: II; R.D. 439/1990: I.



600 J.M. Rey Salgado

■ DISTRIBUCIÓN

Soamente sinalado como reprodutor na localidade das
Gándaras de Budiño.

■ HÁBITAT

Selecciona as lagoas e marismas provistas de abundante vexeta-
ción acuática emerxida, onde establece o seu niño.

■ POBOACIÓN

En 1979 só se detectou un individuo nas Gándaras de Budiño,
e desde entón non se dispón de nova información. Probable-
mente hai que considerala unha especie non reprodutora ás por-
tas da extinción.

■ AMEAZAS

As principais causas proveñen da redución, degradación e dis-
poñibilidade lacunar, da contaminación acuática e da presión
cinexética.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Conservar e restaurar en toda da súa extensión os medios lacu-
nares e a súa vexetación lacustre asociada. Control estrito da
caza. Efectuar estudos dirixidos a avaliar a poboación. Os luga-
res de cría débense protexer de calquera molestia e influencia
negativa.
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Isobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
Garza pequena

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e en perigo.
España: indeterminada.
Berna 1979: II; D. Aves 1979: I; Bonn 1979: II; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Coñecida nunhas trece localidades dispersas representadas por
distintos tipos de zonas húmidas. A súa distribución concéntrase
principalmente no cadro sudoccidental sometido á influencia
mediterránea. Como reprodutora sinalouse nas Gándaras de
Budiño e na lagoa de Traba en 1989, así como en Barreiros, na
lagoa da Xunqueira, en San Cristovo e no canal de Antela en 1992.

■ HÁBITAT

Ocupa preferentemente os medios lacustres de augas doces per-
manentemente provistos de espesas masas de vexetación palus-
tre, formada principalmente polas espadanas e os carrizos, onde
dispón o niño. Tamén presente noutros tipos de zonas húmidas,
como marismas, lagoas interiores, encoros e ríos, e ocupa inclu-
so pequenos enclaves acuáticos de orixe antrópica.

■ POBOACIÓN

Especie migradora estival colonizadora e ubiquista, que se
supón que pode hibernar ocasionalmente. Os seus efectivos
reprodutores parecen estar en lixeiro aumento. En 1989 cifrá-
banse un máximo de cinco parellas, mentres que en 1992 se
avaliaron entre oito e vinte parellas.

■ AMEAZAS

Proveñen principalmente da destrución e da alteración do hábi-
tat lacustre, incluíndo a vexetación palustre. Sinaláronse os pra-
guicidas e a contaminación como factores de risco na conserva-
ción da especie.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Débese prospectar con maior rigor a presenza de reprodutores
e proceder a unha protección integral das lagoas onde cría, evi-
tando sobre todo a interferencia humana. En particular débese
controlar tamén a caza. Hai que evitar os vertidos de contami-
nantes industriais e urbanos, así como a utilización de trata-
mentos praguicidas no ambiente das lagoas.
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Anas strepera Linnaeus, 1758
Pato cincento

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: non ameazada.
Berna 1979: III; D. Aves 1979: II; Bonn 1979: II, R.D.
1095/1989: I. 

■ DISTRIBUCIÓN

Coñecido como nidificante nunha única localidade, correspon-
dente á lagoa da Frouxeira en Valdoviño.

■ HÁBITAT

O hábitat de reprodución correspóndese con lagoas de augas
limpas e superficiais con densa cobertura vexetal e abundante
vexetación somerxida.

■ POBOACIÓN

A poboación reprodutora considérase sedentaria, e avaliouse en
1991 en dez ou quince parellas.

■ AMEAZAS

As correspondentes ás que inciden na conservación dos hábitats
húmidos e na vexetación asociada a macrófitos palustres.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Igual ca noutras especies acuáticas ameazadas, concrétanse na
conservación integral dos hábitats de reprodución.
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Anas crecca Linnaeus, 1758
Cerceta real

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: non ameazada.
Berna 1979: III; D. Aves 1979: II, III; Bonn 1979: II; R.D.
1095/1989: I; R.D. 439/1990: I.

■ DISTRIBUCIÓN

Citada nunhas poucas localidades costeiras (onde se inclúe a
illa de Arousa), así como na Limia. Como especie reprodutora
comprobada só se coñece nas Gándaras de Budiño, onde cría
regularmente; citada tamén na lagoa de Valdoviño, onde actual-
mente parece faltar.

■ HÁBITAT

Ocupa as lagoas e os encharcamentos provistos de abundante
vexetación palustre, onde establece o niño.

■ POBOACIÓN

A poboación reprodutora é moi pequena, cunha tendencia a un
discreto aumento. En 1975 fixouse en cinco parellas; no perío-
do 1977-1982 mantívose entre catro e seis parellas; entre 1980
e 1985 ascendeu a quince ou vinte parellas e en 1991 pasou a
estimarse entre vinte e corenta parellas.

■ AMEAZAS

A localidade reprodutora está ameazada pola influencia do polí-
gono industrial alí asentado, que xera contaminación e contri-
búe á modificación do hábitat.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Débese mellorar e conservar as Gándaras de Budiño mediante
unha estrita protección.
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Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Miñato abelleiro

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: non ameazada.
CCITES 1973: II; Berna 1979: II; D. Aves 1979: I; Bonn 1979:
II; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Limitado ao norte das provincias da Coruña e ás serras orientais
e os seus arredores, Ancares e O Courel principalmente, onde
se confirmaron tres lugares de nidificación.

■ HÁBITAT

Propio do bosque caducifolio aclarado, en mosaico, así como
nos aciñeirais relictos meridionais, nos piñeirais mixtos e nos
soutos fluviais.
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■ POBOACIÓN

É unha ave migradora estival con efectivos non ben cuantifica-
dos, estimados en menos de dez parellas reprodutoras; pódese
considerar escasa.

■ AMEAZAS

As ameazas máis conspicuas concrétanse na modificación do
medio forestal, onde cría, e na caza ilegal.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Débense considerar a estrita protección dos niños coñecidos e
un severo control da caza furtiva.
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Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Miñato negro

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: non ameazada.
CCITES 1973: II; Berna 1979: II; D. Aves 1979: I; Bonn 1979:
II; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Ocupa unhas poucas localidades diseminadas entre si, e é máis
frecuente nos bosques de baixa e media altitude da metade
leste, particularmente nas áreas de influencia mediterránea do
sur e leste de Ourense.

■ HÁBITAT

Selecciona unha ampla variedade de hábitats, preferentemente
representadas por bosques claros provistos de amplos espazos
abertos, moitas veces próximos a zonas húmidas como ríos,
lagos, encoros e brañas. Cría en pequenos bosques ou en deve-
sas con árbores medradas.

■ POBOACIÓN

É un migrador con presenza estival, cunha produción reprodu-
tora cifrada en vinte ou trinta parellas. Os datos históricos pare-
cen apuntar un lento pero progresivo aumento.

■ AMEAZAS

Coma noutras aves rapaces os problemas de conservación cén-
transe na alteración do hábitat, na caza furtiva e nos tendidos
de electricidade. Os seus hábitos preeiros fana moi sensible aos
velenos e ao atropelo en estradas.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

A conservación debe atender a protección das localidades de
reprodución e a erradicación da persecución ilegal e do uso de
velenos. A xestión de vertedoiros de lixo e preas pode ter certa
influencia nos asentamentos reprodutores.
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Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
Aguia cobreira

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: indeterminada.
CCITES 1973: II; Berna 1979: II; D. Aves 1979: I; Bonn 1979:
II; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

As localidades coñecidas sitúanse maioritariamente nas serras
da metade oriental, principalmente nos Ancares. Un certo
número de observacións, sen confirmar a reprodución, sinálana
nas montañas meridionais mediterráneas do oriente de
Ourense.

■ HÁBITAT

Selecciona os bosques aclarados das montañas e os espazos
abertos con pequenos bosques, e frecuenta tamén as ripisilvas
de ríos e medios húmidos.

■ POBOACIÓN

Especie migradora estival, cunha poboación nidificante calcula-
da en 1991 entre trinta e oitenta parellas, cifra que parece
sobreestimada en atención ás localidades de cría coñecidas.
Débese considerar relativamente escasa.

■ AMEAZAS

Proveñen sobre todo da transformación do hábitat en terreos de
uso agrícola, determinante da redución da fauna reptiliana, que
representa o seu alimento básico. Tamén hai que sinalar as moles-
tias nos enclaves de cría, a caza furtiva e o espolio dos niños, os
incendios e a electrocución en tendidos de electricidade.



612 J.M. Rey Salgado

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Débense estudar con rigor a contía e a localización das parellas
reprodutoras, co fin de establecer medidas de protección extre-
mas que impidan calquera tipo de perturbación.
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Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
Tartaraña das xunqueiras

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: en perigo.
España: vulnerable.
CCITES 1973: II; Berna 1979: II; D. Aves 1979: I; Bonn 1979:
II; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Coñecida historicamente como reprodutora nunhas poucas
localidades dispersas e relacionadas con ambientes acuáticos,
como os encharcamentos da Limia e as lagoas de Baldaio e
Cospeito. Na actualidade parece estar restrinxida a esta última
localidade.



614 J.M. Rey Salgado

■ HÁBITAT

Selecciona unha ampla variedade de ambientes acuáticos como
ríos, lagoas, marismas, brañas e pantanos, nos que existan
extensas masas de vexetación palustre emerxida onde situar o
niño.

■ POBOACIÓN

Migrador estival con moi escasa representación como reprodu-
tor, cifrada nunha ou dúas parellas.

■ AMEAZAS

Concrétanse na modificación ou destrución por desecamento
das zonas húmidas, así como pola eliminación (debido á quei-
ma ou á sega) da vexetación palustre. Tamén son factores de
risco a caza incontrolada e a contaminación por pesticidas.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Protección estrita das zonas húmidas frecuentadas pola especie,
especialmente nas que cría. Débense recuperar outros hábitats
húmidos susceptibles de asentamentos reprodutores.
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Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)
Gatafornela

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: insuficientemente coñecida.
CCITES 1973: II; Berna 1979: II; D. Aves 1979: I; Bonn 1979:
II; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Distribuída en localidades dispersas, sobre todo na metade
sudoriental; é moi escasa en toda a parte norte, onde tan só se
coñece unha cita no fondo da ría de Betanzos.



616 J.M. Rey Salgado

■ HÁBITAT

Ocupa espazos abertos recubertos por matos densos, principal-
mente representados por toxos e breixos, así como por pasteiros
e cultivos de cereais nun amplo rango altitudinal e climático.

■ POBOACIÓN

Especie migradora cunha poboación reprodutora calculada entre
trinta e oito e cincuenta e sete parellas, coñécese como nidifi-
cante en trece localidades. Considérase relativamente escasa.

■ AMEAZAS

Principalmente a destrución do hábitat, especialmente en áreas
de montaña. Sensible aos incendios e á caza ilegal.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Débense coñecer con maior precisión os efectivos reprodutores
e a súa localización, a fin de conservar integramente os lugares
de cría e controlar a súa caza furtiva.
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Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Aguia real

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e en perigo.
España: rara.
CCITES 1973: II; Berna 1979: II; D. Aves 1979: I; Bonn 1979:
II; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Circunscrita actualmente como nidificante ao macizo central
ourensán e ás serras orientais do noroeste da provincia de
Ourense influídas polo clima mediterráneo. Sufriu unha nota-
ble regresión en relación ás localidades de cría coñecidas duran-
te as prospeccións efectuadas na década 1970-1980.

■ HÁBITAT

De netas preferencias rupícolas, ao non dispor de grandes pare-
des selecciona para a cría os cortados situados no fondo do val,
sobre todo en pequenos cantís de orixe fluvial situados a unha
media de 800 m, co seu rango altitudinal entre 400 e 1400 m
de altitude. En xeral establécense en áreas de montaña con esca-
sa presenza humana.

■ POBOACIÓN

A poboación reprodutora manifesta notables variacións en rela-
ción coa súa capacidade e o seu éxito reprodutor, e parece estar
sufrindo un lento declive. Nos anos 1970-1980 os efectivos
reprodutores avaliáronse entre catro e seis parellas; no bienio
1988-1989 non se confirmou a reprodución e considerouse ás
portas da extinción; e entre 1990 e 1992 constatouse a repro-
dución dun mínimo de catro parellas.
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■ AMEAZAS

Principalmente céntranse na alteración do hábitat e especial-
mente na caza furtiva, os envelenamentos e o espolio de niños.
Outras causas de ameaza débense á apertura de pistas, aos ten-
didos de electricidade, ás repoboacións de coníferas en zonas de
mato e ás estacións de esquí. Especial incidencia tivo a diminu-
ción dos lagomorfos, principalmente do coello (a súa presa fun-
damental).

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

A xestión da súa conservación debe incidir nas áreas de repro-
dución e débese estender a amplas zonas circundantes –como
corresponde ao vasto dominio vital que manifesta a especie–,
onde se controlen estritamente os factores de ameaza e se imple-
menten medidas que favorezan os espazos abertos e o incre-
mento das poboacións de coello como presa fundamental.
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Falco peregrinus Tuntall, 1771
Falcón peregrino

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: vulnerable.
CCITES 1973: II; Berna 1979: II; D. Aves 1979: I; Bonn 1979:
II; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Ampla e dispersamente distribuída sen chegar a ser común.
Localízase prioritariamente nos cantís costeiros e fluviais, así
como nos macizos montañosos das serras orientais.

■ HÁBITAT

Ocupa unha ampla variedade de hábitats, preferentemente
abertos, coa condición de que presenten cortados onde nidifi-
car. Presente tamén, en menor número, en medios humaniza-
dos onde existan edificios altos, ruínas, chemineas industriais e
grandes obras públicas como presas ou viadutos.

■ POBOACIÓN

Maioritariamente formada por aves sedentarias, cunhas áreas
reprodutoras que ocupan cortados inaccesibles tanto costeiros
como das serras orientais. A súa poboación nidificante esti-
mouse en menos de cincuenta parellas, na súa meirande parte
establecidas en acantilados costeiros. Sinalouse como nidifican-
te na cidade da Coruña.

■ AMEAZAS

Tradicionalmente a maior ameaza provén do espolio dos niños
para a utilización en cetrería dos ovos e crías. Tamén teñen
especial incidencia os biocidas na reprodución.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Restrición no uso de biocidas e estrito control dos niños duran-
te a reprodución.
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Tetrao urogallus (Linnaeus, 1758)
Pita do monte

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: extinta?
España: vulnerable.
Berna 1979: II; D. Aves 1979: I, II, III; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Coñecida unicamente na serra luguesa dos Ancares (límite occi-
dental da poboación cantábrica), caracterizada subespecifica-
mente como Tetrao urogallus cantábricus (Castroviejo, 1975).

■ HÁBITAT

É un dos máis xenuínos representantes boreoalpinos do bosque
caducifolio montañoso cantábrico, e ocupa carballeiras e
bidueirais do sector de alta montaña ata o límite do bosque,
desde os 800 aos 1800 m de altitude.

■ POBOACIÓN

Especie sedentaria cunha poboación que sufriu un continuo e
acelerado descenso demográfico, como demostran os censos
efectuados; así, entre 1981 e 1982 contabilizáronse de vinte e
dous a vinte e cinco machos reprodutores, para pasar en 1998
a sobrevivir tan só dúas femias. Na actualidade pódese conside-
rar como especie reprodutora extinta.

■ AMEAZAS

As ameazas, que culminaron coa case desaparición da especie,
débense ao inadecuado calendario de caza a que estivo someti-
do e, sobre todo, á presión da caza furtiva. Tamén contribuíron
a alteración do hábitat –en especial a dos cantadeiros– por prác-
ticas silvícolas inadecuadas, a apertura de pistas e o aumento da
trasfega humana.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

A recuperación da especie só parece posible mediante a rein-
trodución de animais de orixe cantábrica. Resulta necesario res-
tablecer as condicións naturais dos cantadeiros coñecidos, cun
estrito control que impida calquera molestia, e evitar tamén o
furtivismo. Débese concienciar a poboación local da necesidade
de conservar a especie.
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Perdix perdix (Linnaeus, 1758)
Perdiz charrela

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: vulnerable.
Berna 1979: III; D. Aves 1979: I, II, III.

■ DISTRIBUCIÓN

Limitada á metade oriental, onde coloniza o macizo central
ourensán e o sector sur das serras orientais, desde os Ancares
ata o seu límite meridional con Zamora.

■ HÁBITAT

Limitada á alta montaña, en niveis subalpinos, onde ocupa os
piornos, os breixos e as praderías.

■ POBOACIÓN

Especie sedentaria con efectivos reprodutores cuantificados en
cen parellas. Os censos efectuados apuntan que sufriu unha
cuantiosa redución nos últimos anos.

■ AMEAZAS

Céntranse na transformación do medio de alta montaña por
regresión da gandería intensiva e da agricultura tradicional, na
apertura de pistas e nos incendios de formacións arbustivas. A
súa diminución poboacional actual é consecuencia dunha mala
xestión cinexética axuntada ao forte impacto do furtivismo.
Recentemente foi citada unha posible contaminación xenética
provocada polas repoboacións con razas foráneas.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

O mantemento da especie esixe a delimitación dos núcleos de
poboación mellor conservados, con estimacións e seguimentos
dos seus efectivos, onde se conserve e restaure o hábitat con
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estritas medidas de control. Débense manter os usos tradicio-
nais do chan en relación cos cultivos e coa gandería.
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Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)
Sisón

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: indeterminada.
Berna 1979: II; D. Aves 1979: I; R.D. 439/1990: II; UICN 1996:
lista 3.

■ DISTRIBUCIÓN

A súa área de cría esténdese polas terras chás de tipo meseteiro
e as depresións interiores do centro, desde a Terra Chá ata o val
de Lemos, e máis ao sur na Limia e no val de Monterrei. Cara
ao oeste sinalouse a súa reprodución no val do Xallas.

■ HÁBITAT

Ocupa áreas despexadas como pasteiros, ermos e campos de
leguminosas.

■ POBOACIÓN

Migrador estival cuns efectivos reprodutores estimados en 1991
entre duascentas e duascentas cincuenta parellas. Censos ante-
riores efectuados en 1987 ofrecen cifras moi superiores, de mil
cento vinte a mil duascentas setenta e cinco aves, o que supo-
ría, se a estimación é correcta, un notable declive poboacional.

■ AMEAZAS

Proveñen sobre todo da modificación do hábitat, derivada
dunha intensificación do uso agrícola. Tamén inciden negativa-
mente as repoboacións forestais, a caza furtiva e o efecto dos
praguicidas.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Nos mellores hábitats de reprodución débese conservar a diver-
sidade de medios agrícolas mantendo unha adecuada represen-
tación de pasteiros, barbeitos e ermos. Control do furtivismo e
da aplicación de fertilizantes e pesticidas.
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Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Gavita

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: rara.
Berna 1979: III; D. Aves 1979: II; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

A poboación reprodutora concéntrase nunhas poucas localida-
des insulares, que na actualidade se concretan nas illas dos
Farallóns e Pancha na costa de Lugo. Hai algúns anos criou nas
illas Sisargas e probablemente, sen confirmar, no complexo
insular Sálvora-Lobeiras.

■ HÁBITAT

Migrador estival que selecciona para a cría os illotes próximos á
costa provistos de vexetación e as praias rochosas.

■ POBOACIÓN

A poboación reprodutora estímase entre dez e vinte parellas. En
1989 localizáronse tres niños nos distintos illotes dos Farallóns.

■ AMEAZAS

Non se coñecen con exactitude, pero é probable que sufra pre-
dación por parte de ratas e gaivotas patiamarelas presentes nos
illotes. Tamén debe afectar negativamente a presenza de pesca-
dores e veraneantes durante o período reprodutor.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Evitar calquera tipo de interferencia humana nos illotes onde se
reproduce.
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Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)
Pernileiro

■ CATEGORÍA DE AMENAZA

Galicia: vulnerable.
España: insuficientemente coñecida.
Berna 1979: II; D. Aves 1979: I; Bonn 1979: II; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

A principal área de reprodución establécese no sudoriente de
Ourense, desde a depresión da Limia ata o seu límite con
Zamora. Tamén se sinalou como nidificante costeiro nos arre-
dores da lagoa de Traba.

■ HÁBITAT

Selecciona principalmente os espazos abertos e os chans de
baixa ou media altitude provistos de escasa vexetación, como
pasteiros ralos, ermos, labradíos, barbeitos e dunas.

■ POBOACIÓN

A estimación da fracción migradora reprodutora foi calculada
en 1987 entre cen e mil parellas, para pasar en 1991 a cuantifi-
carse entre cincuenta e duascentas parellas. Considérase en
regresión.

■ AMEAZAS

Mencionáronse sobre todo a modificación e desaparición do
hábitat reprodutor por extracción de áridos, cambios de uso
agrícola, repoboacións forestais e aplicación de insecticidas.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

É necesario delimitar as mellores áreas de cría, cuantificar os
efectivos reprodutores e manter un seguimento destes, a fin de
someter o hábitat a estritas medidas de protección.
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Charadrius dubius Scopoli, 1786
Píllara careta

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: insuficientemente coñecida.
Berna 1979: II; Bonn 1979: II; R.D. 439/1990: II. 

■ DISTRIBUCIÓN

Localizada ata o momento como reprodutora en tres localidades
do sur, unha nas proximidades da desembocadura do río Miño
e outras dúas en Ourense, no encoro de Salas e no río Támega.

■ HÁBITAT

Nidifica en illas e beiras de masas de auga continentais de moi
diverso tipo, como ríos, lagoas, encoros ou encharcamentos,
seleccionando as zonas areosas de cascallos ou croios.

■ POBOACIÓN

Migrador estival cuns efectivos nidificantes estimados en 1987
entre cinco e cincuenta parellas, para cuantificarse en 1991
entre dez e cincuenta parellas.

■ AMEAZAS

Principalmente veñen referidas á modificación ou á perda do
hábitat debido ao desecamento, á canalización e á extracción de
áridos. Tamén se sinalou a interferencia humana por actividades
de ocio nas áreas de cría.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Como norma xeral o mantemento do hábitat onde se coñeza a
presenza de niños e evitar a trasfega humana.
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■ NOTA
Outra especie conxenérica é a píllara papuda, Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758,
máis amplamente repartida ca a anterior, da que se coñecen catorce localidades de cría
distribuídas por todo o litoral da Coruña e Pontevedra. En 1992 a meirande parte da
poboación nidificante (90%) localizouse nas praias de Caldebarcos-Carnota, A Barra,
Corrubedo e Baldaio. Os seus efectivos reprodutores cuantificáronse en 1988 en coren-
ta e sete parellas. Os censos realizados en 1992 proporcionan unha estimación de sesen-
ta e seis a setenta e dúas parellas. O seu hábitat reprodutor son as praias e as dunas cos-
teiras, sobre as que incide unha cada vez maior presión humana pola ocupación duran-
te o estío. Ten a mesma categoría de conservación que Charadrius dubius, cun status en
España de insuficientemente coñecida. En Galicia débese considerar vulnerable.
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Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
Avefría

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: non ameazada.
Berna 1979: III; D. Aves 1979: II; R.D. 1095/1989: I; R.D.
439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Desde 1976 coñécese como reprodutora habitual nas localida-
des da Limia e de Calvos de Randín en Ourense, e na lagoa de
Cospeito na comarca luguesa da Terra Chá. Noutras localidades
próximas a esta última, como A Veiga do Pumar e Castro de
Ribeiras de Lea, as nidificacións foron esporádicas.

■ HÁBITAT

O hábitat reprodutor vén determinado por espazos abertos vin-
culados a medios húmidos de tipo lacustre, así como prados e
ermos con xunqueiras próximas a cursos fluviais e terreos cava-
dos.

■ POBOACIÓN

A poboación está sufrindo unha redución dos seus efectivos
reprodutores en relación con estimacións precedentes. En 1989
estableceuse unha poboación total de entre corenta e setenta
parellas reprodutoras, das que de trinta e cinco a sesenta se
situaban na Limia. Os censos de 1992 proporcionaban de quin-
ce a vinte parellas na Limia e de dúas a cinco en Cospeito, men-
tres que nas restantes localidades da Terra Chá non se rexistra-
ron indicios de nidificación.

■ AMEAZAS

Concrétanse na alteración ou perda do hábitat de cría, así como
na caza furtiva e na aplicación de insecticidas.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Urxe a conservación estrita dos hábitats de cría da Limia e da
Lagoa de Cospeito, así como o control do furtivismo e do uso
de biocidas arredor das poboacións reprodutoras.
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Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
Becacina cabra

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: insuficientemente coñecida.
Berna 1979: III; D. Aves 1979: II, III; Bonn 1979: II; R.D.
1095/1989: I.

■ DISTRIBUCIÓN

Foi sinalada como nidificante na comarca da Limia, onde xa
parece que desapareceu. A súa presenza actual estaría confina-
da ás brañas e aos ríos de pé de monte nas serras de Pena e de
Larouco, fronteirizas con Portugal.

■ HÁBITAT

O hábitat de reprodución constitúeno as brañas con abundante
vexetación, así como as beiras dos ríos e os encharcamentos
provistos sempre de espesa cobertura herbácea.

■ POBOACIÓN

A desaparecida poboación nidificante da Limia estimouse en
1987 entre dez e cincuenta parellas, e en 1991 entre trinta e
cincuenta parellas. Na actualidade crese que crían de dez a
dezaseis parellas en brañas e zonas húmidas do sur de Ourense.
Considérase en regresión.

■ AMEAZAS

Refírense á modificación e á perda das brañas, das zonas húmidas
e das beiras dos ríos onde cría a especie e a evitar a caza ilegal.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

A súa conservación esixe o mantemento integral do hábitat de
cría.
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Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
Agulla colinegra

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: non ameazada.
Berna 1979: III; D. Aves 1979: II; Bonn 1979: II; R.D.
439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

A única localidade coñecida de cría atópase na Limia.

■ HÁBITAT

En xeral en todo tipo de hábitats acuáticos, desde estuarios,
marismas e lagoas costeiras e de interior.

■ POBOACIÓN

Especie migradora de poboación descoñecida, aínda que consi-
derada moi escasa. En 1991 estimouse entre unha e cinco pare-
llas reprodutoras.

■ AMEAZAS

A modificación ou perda do hábitat reprodutor e as molestias
humanas nas áreas de nidificación.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Coma noutras aves acuáticas, a conservación integral do hábitat
de cría.
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Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Mazarico curlí

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: rara.
Berna 1979: III; D. Aves 1979: II; Bonn 1979: II; R.D.
439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Coñecida como nidificante en tres únicas localidades referidas á
Limia, á illa de Arousa e á Veiga do Pumar (en Lugo).

■ HÁBITAT

Ocupa espazos abertos de diverso tipo, sobre todo os semina-
turais, como campos de cultivo, pasteiros, barbeitos ou ermos,
en xeral próximos ou asentados en medios húmidos.

■ POBOACIÓN

Especie migradora da que non se coñecen os seus efectivos
nidificantes. En 1983 citáronse cinco parellas con niños na
Limia e unha nas restantes localizacións.

■ AMEAZAS

A modificación ou desaparición do hábitat de cría, por intensi-
ficación do uso agrícola, e a influencia negativa da trasfega
humana.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Protección integral das áreas coñecidas de reprodución.
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Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
Bilurico común

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: non ameazada.
Berna 1979: III; D. Aves 1979: II; Bonn 1979: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Sinalada como nidificante ocasional na comarca da Limia e, na
costa, na desembocadura da ría de Arousa.

■ HÁBITAT

Migrador estival que ocupa unha gran variedade de zonas
húmidas, tanto costeiras coma interiores. Nidifica en praderías
e ermos húmidos.
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■ POBOACIÓN

A súa poboación reprodutora foi estimada en 1991 entre unha
e cinco parellas.

■ AMEAZAS

Proveñen da modificación ou da destrución do hábitat de cría
por desecamento ou anovamento para uso agrícola, así como
das molestias ocasionadas pola presenza humana.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Conservación e restauración dos lugares de nidificación e evitar
calquera tipo de interacción humana.
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Larus fuscus Linnaeus, 1758
Gaivota escura

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: non ameazada.
D. Aves 1979: II; R.D. 1095/1989: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Manifesta unha distribución reprodutora exclusivamente insu-
lar, e está citada nas illas Cíes, Sálvora, Sagres, Sisargas e Os
Farallóns.

■ HÁBITAT

No medio insular selecciona os enclaves altos, en meseta e
cubertos de vexetación de fento, que proporciona unha certa
cobertura aos niños, que dispoñen na proximidade das colonias
da gaivota patiamarela.

■ POBOACIÓN

Especie maioritariamente migradora. En 1981 o censo das illas
Sisargas e Cíes sinalaba cento noventa e tres e tres parellas
reprodutoras respectivamente. En 1991 calculouse en conxun-
to entre cen e cento cincuenta parellas. Os censos de 1992 sina-
lan duascentas noventa e catro parellas na principal colonia de
Sisargas e de cinco a dez parellas nas Cíes. En 1989 localizá-
ronse cinco niños no illote Sombriza dos Farallóns. Considérase
en expansión.

■ AMEAZAS

Aínda que non presenta graves ameazas, a fraxilidade do ambien-
te insular constitúe por si mesma un factor de risco. As principais
ameazas proveñen da competencia polos lugares de nidificación
fronte á gaivota patiamarela e da interferencia humana durante a
reprodución, principalmente por parte do turismo.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Evitar as molestias humanas nas illas onde se reproduce.
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Rissa tridactila (Linnaeus, 1758)
Gaivota tridáctila

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: en perigo.
España: rara.
Berna 1979: III; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie migradora con colonias reprodutoras citadas nas illas
Sisargas e en Vilán de Fóra. Actualmente a súa presenza redu-
ciuse a este último enclave.

■ HÁBITAT

Presente nas illas e illotes provistos de acantilados, onde dispón
os niños.

■ POBOACIÓN

As colonias nidificantes sufriron un alarmante descenso desde o
seu descubrimento en 1975. Os censos de 1984 en Cabo Vilán
deron entre cincuenta e sesenta parellas reprodutoras; os de
1988 en Sisargas deron oitenta parellas. En 1991 estableceuse
unha poboación total de cento cincuenta-cento cincuenta e oito
parellas; en 1992 contabilizáronse cento oitenta e cinco parellas
en Sisargas e cincuenta en Vilán de Fóra. Na actualidade cuan-
tificáronse tan só trece parellas neste último illote.

■ AMEAZAS

Céntranse principalmente nas molestias humanas provocadas
polas visitas ás colonias de cría. Tamén se citaron a contamina-
ción petroleira e o aumento da pesca comercial de certas espe-
cies como os bolos.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Protección estrita das colonias reprodutoras.
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Uria aalge (Pontoppidan, 1763)
Arao dos cons

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: en perigo.
España: en perigo.
Berna 1979: III; D. Aves 1979: I; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Coñecido como reprodutor cando menos en nove colonias dis-
tribuídas polas principais illas e nalgúns dos acantilados costei-
ros. A revisión dos anos 1988-1989 (efectuada polo Programa
Arao) determinou a existencia de poboacións nidificantes nas
illas Cíes, nas Sisargas e en Cabo Vilán. Máis recentemente a
reprodución parece restrinxida a estes dous últimos enclaves.

■ HÁBITAT

Especie considerada sedentaria, que nidifica en illas e illotes
abruptos e selecciona os salientes de acantilados e de furnas
para establecer o niño.

■ POBOACIÓN

Sufriu unha notable redución tanto das localidades de cría coma
dos seus efectivos. O seu declive resulta evidente cos seguintes
datos: en 1960 a poboación nidificante estimouse en tres mil
aves e reduciuse en 1982-1983 a oitenta ou cen aves. Os resul-
tados do Programa Arao sinalan dezaseis parellas, e en 1991 de
vinte a vinte e cinco parellas. Os últimos censos de 1998 cifran
sete parellas, dúas nas Sisargas e cinco en Vilán de Fóra.

■ AMEAZAS

Son numerosos os factores que incidiron na súa regresión his-
tórica, como a caza furtiva, o espolio de niños, a captura acci-
dental en aparellos de pesca e, probablemente, a variación ou
redución dos recursos pesqueiros motivados por causas natu-
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rais e polo exceso de pesca. Sen dúbida a causa de maior mor-
talidade e probablemente a causa da súa posible desaparición
como nidificante sexa a contaminación por hidrocarburos.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Nas dúas localidades insulares de nidificación, cómpre limitar
nos seus arredores o control da contaminación petroleira e as
actividades pesqueiras con artes de malla.
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Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Bufo real

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: en perigo.
España: rara.
CCITES 1973: II; Berna 1979: II; D. Aves 1979: I; R.D.
439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Distribuída no sur de Ourense en áreas de montaña de marca-
do carácter mediterráneo, onde se sitúan un par de localidades
de nidificación.

■ HÁBITAT

Rochedos, lugares escarpados e canóns de vales fluviais, xeral-
mente de montaña e provistos de bosque aclarado principal-
mente por aciñeiras.

■ POBOACIÓN

Especie sedentaria da que non se teñen datos dos efectivos nidi-
ficantes, que en todo caso se consideran moi escasos.

■ AMEAZAS

Foi sometido desde sempre á persecución e ao espolio de niños.
Outras ameazas proveñen da alteración do hábitat, principal-
mente pola apertura de pistas no contorno dos niños. Tamén
inciden os tendidos de electricidade e os atropelos. A redución
das poboacións naturais de coello (o seu principal recurso tró-
fico) por enfermidades víricas constitúe unha grave ameaza
para a súa supervivencia.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Cómpre efectuar un seguimento dos enclaves de cría e dos seus
efectivos. As medidas débense centrar na conservación do
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hábitat en torno aos lugares de nidificación, no control da caza
ilegal e do espolio dos niños e na potenciación e reforzo das
poboacións de coello.
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Apus melva (Linnaeus, 1758)
Andurón

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: non ameazada.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

As localidades de reprodución concéntranse principalmente
nos acantilados costeiros, tanto continentais como insulares.
Nas illas coñécense efectivos reprodutores nas Cíes, Ons e
Sisargas. Tamén se sinalou nos confíns do val de Valdeorras lin-
dando con León.

■ HÁBITAT

Grandes acantilados, tanto costeiros coma do interior, así como
en furnas de medios insulares.

■ POBOACIÓN

Especie sedentaria cuns efectivos reprodutores cifrados en 1991
entre dez e vinte parellas.
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■ AMEAZAS

Non se coñecen ameazas dignas de mención, aínda que a apli-
cación de insecticidas debe ter certa importancia.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Non se sinalaron medidas de conservación.
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Merops apiaster Linnaeus, 1758
Abelleiro

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: non ameazada.
Berna 1979: II; Bonn 1979: II; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

A súa representación como nidificante circunscríbese a dúas
localidades situadas no sudoriente de Ourense, de neta influen-
cia mediterránea.

■ HÁBITAT

Nidifica colonialmente nunha gran variedade de hábitats, e
selecciona espazos abertos provistos de arboredo aclarado como
a campiña atlántica, as devesas e as veigas fluviais. Escava o
niño en cortados e noiros de sedimento brando.

■ POBOACIÓN

Migrador estival cuns efectivos reprodutores estimados en 1991
entre vinte e trinta parellas.

■ AMEAZAS

Principalmente a destrución dos lugares de cría por extracción
de áridos e por necesidades de uso agrícola. Tamén a caza ilegal
e a utilización de insecticidas.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

As colonias reprodutoras coñecidas débense someter a unha
estrita protección, controlando a caza e a aplicación de trata-
mentos fitosanitarios.
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Jynx torquilla Linnaeus, 1758
Peto formigueiro

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: non ameazada.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Dispersamente distribuído polo interior continental, onde se
coñecen cinco localidades en que se reproduce.

■ HÁBITAT

Presente na campiña atlántica, en pequenos bosques aclarados,
en plantacións froiteiras e en soutos fluviais sempre en altitudes
baixas e medias. Require de árbores para aniñar nos seus bura-
cos.

■ POBOACIÓN

Migrador estival do que non se coñecen os efectivos nidifican-
tes. Considérase unha especie rara.

■ AMEAZAS

Non se coñecen con precisión, aínda que por mor do seu réxi-
me formicófago deben ter especial influencia os tratamentos
con insecticidas.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Suxírese o control dos tratamentos fitosanitarios.
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Riparia riparia (Linnaeus, 1758)
Andoriña brava

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: indeterminada.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

As observacións de cría localízanse de maneira dispersa, sobre
todo na metade oriental e meridional, especialmente nas cuncas
dos ríos Miño, Sil e Limia. Coñécense ata catorce localidades
con colonias reprodutoras.

■ HÁBITAT

Forman discretas colonias nidificantes en cortados e noiros de
sedimento brando nas beiras dos cursos fluviais, onde escavan
os seus niños.

■ POBOACIÓN

Migrador estival, cunha poboación cifrada en 1991 en algo máis
de mil parellas reprodutoras.

■ AMEAZAS

Os lugares onde se asentan as colonias supoñen un medio moi
ameazado pola explotación de areas e gravas, a alteración de
cursos fluviais e a aplicación de produtos fitosanitarios.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Protección estrita das principais colonias de cría coñecidas e
control da aplicación de insecticidas no seu contorno.
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Hirundo daurica Linnaeus, 1771
Andoriña dáurica

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: non ameazada.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Coñécense unha ducia de localidades de cría situadas na meta-
de meridional, principalmente nas cuncas dos ríos Miño e Sil e
na desecada lagoa de Antela.

■ HÁBITAT

Presente en moi diversos hábitats de altitudes baixas e medias
frecuentemente situados nos cursos fluviais, onde cría baixo
pontes e outras construcións.

■ POBOACIÓN

Especie migradora estival cuns efectivos reprodutores que se
cuantificaron en 1991 en aproximadamente vinte parellas.

■ AMEAZAS

Os seus rechamantes e accesibles niños son frecuentemente
destruídos pola acción humana. Tamén se sinalou o efecto dos
biocidas.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Evitar a destrución de niños, así como o control da aplicación
de insecticidas no seu contorno.
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Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
Pica papuda

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: non ameazada.
Berna 1979: II; D. Aves 1979: I; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Como reprodutora coñécese en localidades dispersas do sur de
Ourense.

■ HÁBITAT

Nidifica en hábitats abertos de relevo chan ou ondulado con
vexetación rala, como pasteiros rasos, ermos e terreos labrados.
Ocupa tamén áreas degradadas, e é menos frecuente en piñei-
rais e aciñeirais aclarados.

■ POBOACIÓN

Migrador estival disperso cunha poboación nidificante non
cuantificada, pero considerada pouco común.

■ AMEAZAS

Os factores de ameaza non se coñecen ben, aínda que se sinala-
ron a modificación da cobertura vexetal por abandono do pas-
toreo, as transformacións debidas ao uso agrícola e os incendios
de matos.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Mantemento integral das áreas de reprodución.
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Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)
Pica patinegra

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: non ameazada.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Presenza dispersa con aparente ausencia de boa parte do litoral
costeiro occidental. As localidades con reprodución comproba-
da esténdense ao longo de tres áreas: unha ao norte da Coruña
e Lugo, outra nas serras orientais e a terceira (cunha distribu-
ción máis ampla) na provincia de Ourense.

■ HÁBITAT

Praderías rochosas con material subarbustivo de tipo breixo e
xara nun amplo rango altitudinal, con predominio de áreas
subalpinas.

■ POBOACIÓN

Especie sedentaria da que non se coñecen os seus efectivos
reprodutores, aínda que se supón que é pouco común.

■ AMEAZAS

Principalmente a destrución do hábitat de cría polos incendios.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Evitar a queima de pastos e matos nas áreas de montaña onde
nidifica.
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Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)
Papoazul

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: non ameazada.
Berna 1979: II; D. Aves 1979: I; Bonn 1979: II; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

A única localidade de cría sitúase no sistema central ourensán,
nas proximidades de Cabeza de Manzaneda.

■ HÁBITAT

No dominio subalpino, fóra do límite do bosque, no piornedo.

■ POBOACIÓN

Migrador estival, cuns efectivos nidificantes avaliados en 1991
en dez parellas.

■ AMEAZAS

Céntranse fundamentalmente na queima do piornedo e nas
obras de mellora e acondicionamento de pistas de esquí.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Protección estrita dos
puntos dos piornedos
onde se reproduce.
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Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)
Fulepa dos carrizos

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: non ameazada.
Berna 1979: II; Bonn 1979: II; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Distribuída como reprodutora por todo o territorio en localida-
des dispersas, tanto litorais coma do interior, sempre vinculadas
a medios húmidos.

■ HÁBITAT

Estritamente vinculado a diversos tipos de medios húmidos
como estuarios, marismas, lagoas litorais e ribeiras fluviais, con
forte desenvolvemento de vexetación palustre de carriceiras,
espadanas e canavais.

■ POBOACIÓN

Migrador estival cunha poboación reprodutora calculada en
1991 en algo máis de cento cincuenta parellas.

■ AMEAZAS

Sobre todo a modificación ou eliminación do hábitat palustre, e
en particular a destrución da vexetación acuática (principal-
mente en carriceiras) por dragaxes ou queimas.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

A principal medida vén determinada polo mantemento integral
dos medios húmidos e da súa vexetación emerxente.
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■ NOTA
Unha especie próxima é a fulepa grande, Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758),
coas mesmas categorías de ameaza e considerada non ameazada en España. Constitúe
un migrador estival do que se coñecen dúas localidades de cría, nas proximidades da
desembocadura do río Ulla, en augas superficiais lénticas cubertas de densa vexeta-
ción. A poboación nidificante avaliouse en 1991 en algo máis de setenta e cinco pare-
llas e os factores de ameaza son os mesmos ca na especie anterior, polo que se debe
considerar como vulnerable.
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Lanius senator Linnaeus, 1758
Picanzo rebordá

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: non ameazada.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Coñecido como reprodutor en dúas localidades de influencia
mediterránea na provincia de Ourense.
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■ HÁBITAT

Reprodúcese en bosques de quercíneas adevesadas, breixos ou
toxos con árbores dispersas, cultivos de froitas e soutos fluviais.

■ POBOACIÓN

Migrador estival cunha poboación nidificante non coñecida,
aínda que debe ser moi escasa.

■ AMEAZAS

Principalmente a transformación ou perda do hábitat de cría
por necesidade de chan agrícola ou por queima de matos.
Suxeriuse que o clima atlántico, con chuvias estivais, puidese
afectar a súa reprodución.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Procurar manter nas zonas de nidificación os usos agrícolas tra-
dicionais e evitar os incendios.
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Petronia petronia (Linnaeus, 1766)
Pardal das rochas

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: non ameazada.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Coñecido como reprodutor en dúas localidades, unha situada
nas Rías Baixas e outra no val de Monterrei, no sur de Ourense.
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■ HÁBITAT

Ocupa unha ampla variedade de espazos abertos; cría en gretas
e buracos de cantís, en noiros, en construcións illadas e en
menor medida en ocos de árbores.

■ POBOACIÓN

Especie sedentaria cunha poboación nidificante cifrada en 1991
en catro parellas.

■ AMEAZAS

Non se coñecen especiais problemas, aínda que se consideran
prexudiciais os incendios e o uso de insecticidas agrícolas.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Control da aplicación de biocidas en torno aos lugares de nidi-
ficación e tamén a prevención de incendios.
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Emberiza schoeniclus Linnaeus, 1758
Escribenta das canaveiras

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: non ameazada.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II.
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■ DISTRIBUCIÓN

Sinaladas catro localidades de cría, todas elas en lagoas da faixa
litoral costeira desde Fisterra ata a desembocadura do río Miño.

■ HÁBITAT

Ligada a zonas húmidas ou pantanosas con abundante vexeta-
ción palustre e orladas de arbustos e herbáceas altas.

■ POBOACIÓN

A poboación reprodutora considérase sedentaria, cuns efectivos
calculados en 1991 en arredor do centenar de parellas.

■ AMEAZAS

Principalmente a modificación e a destrución dos hábitats
palustres.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Mantemento integral das zonas húmidas e da súa vexetación
nas localidades de cría.
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MAMÍFEROS

Galemys pyrenaicus (Geoffroy, 1811)
Furapresas

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: rara, endemismo ibérico.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II; R.D. 1997/1995: II, IV;
UICN 1996: VU(B1+2c).

■ DISTRIBUCIÓN

Presente en todo o territorio continental de Galicia, practica-
mente desde o nivel do mar ata as áreas de montaña.

■ HÁBITAT

Preferentemente ocupa os tramos de cabeceira dos arroios de
montaña, así como os tramos medios de ríos provistos de augas
limpas e osixenadas; frecuentemente chega á desembocadura.

■ POBOACIÓN

Hai suficientes datos que permiten considerar a existencia de
poboacións estables e relativamente abundantes. Aínda que non
se efectuaron estudos demográficos detallados que orienten
sobre a súa densidade, é probable que se alcancen os valores de
tres a sete individuos por quilómetro lineal de curso de auga
obtidos noutros tramos fluviais da cordilleira Cantábrica.

■ AMEAZAS

Fundamentalmente concrétanse na contaminación acuática.
Outras ameazas potenciais proveñen das obras hidráulicas, da
construción de minicentrais hidroeléctricas, da restauración ou
modificación das ribeiras e da extracción de areas e gravas.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Parece necesario, ante todo, establecer unha selección dos cur-
sos acuáticos que alberguen as maiores densidades e sometelos
a medidas dirixidas á súa conservación, como por exemplo o
establecemento dunha rede continua de análises da calidade da
auga, a adecuación das obras hidráulicas e o aproveitamento de
áridos, co fin de evitar os seus efectos negativos.
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Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Morcego de ferradura grande

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: vulnerable.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II; R.D. 1997/1995: II, IV;
UICN 1996: lista 2.

■ DISTRIBUCIÓN

Amplamente distribuído por toda a porción continental. Tamén
sinalado na illa de Ons.

■ HÁBITAT

Constitúe unha especie sedentaria e ubiquista que utiliza pre-
ferentemente unha ampla variedade de cavidades subterráneas,
con especial importancia as minas de auga. Na época estival, e
particularmente durante a reprodución, ocupa os faiados dos
edificios, onde chega a formar colonias de certa entidade. Du-
rante a hibernación amosa un comportamento troglobio, en
agrupacións monoespecíficas laxas, onde os individuos se
manteñen illados entre si. Únese frecuentemente a outras espe-
cies na época reprodutora.

■ POBOACIÓN

Non se dispón de información sobre a contía aproximada das
súas poboacións, aínda que se pode considerar como relativa-
mente frecuente. Coñécense refuxios invernais con colonias
importantes, as maiores cuantificadas entre cento vinte e dous
e douscentos trinta exemplares. Tamén se sinalou unha agrupa-
ción reprodutora dun centenar de individuos.

■ AMEAZAS

Principalmente, a perturbación humana en todas as súas mani-
festacións, a utilización de biocidas agrícolas e a transformación
do hábitat.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Urxe unha estrita protección legal dos refuxios coñecidos que
conteñan colonias. Sería desexable un control nos tratamentos
masivos aplicados a pragas.
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Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
Morcego de ferradura pequeno

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: vulnerable.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II; R.D. 1997/1995: II, IV;
UICN 1996: VU(A2c).

■ DISTRIBUCIÓN

Ocupa practicamente todo o territorio continental.

■ HÁBITAT

Preferentemente en lugares de baixa altitude e ambiente tempe-
rado e húmido, aínda que tamén se coñece en zonas montaño-
sas. Presente en medios arborados ou de mato. Selecciona como
refuxios as cavidades, tanto naturais coma artificiais, ou as
covas, as simas, as minas de auga, as adegas e os túneles aban-
donados. Na época estival e durante o período reprodutor
ocupa principalmente os faiados de edificios. Amosa un com-
portamento gregario, aínda que os individuos se manteñen illa-
dos entre si.

■ POBOACIÓN

A pesar de que non se avaliaron os seus efectivos poboacionais,
considérase unha especie relativamente frecuente. Adoita apa-
recer en pequenas agrupacións, detectáronse colonias invernais
e de cría, de ata corenta e oito e oitenta individuos respectiva-
mente.

■ AMEAZAS

Destacan a alteración e a perda de refuxios debido ao impacto
humano. A utilización indiscriminada de insecticidas e a altera-
ción do hábitat contribuíron ao seu declive.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Protección legal dos refuxios coñecidos ocupados pola especie.
Control na aplicación de tratamentos agroforestais.

■ NOTAS
Outra especie próxima, de características semellantes, é o morcego de ferradura medi-
terráneo, Rhinonolopus euryale Blasius, 1853, de netas preferencias termófilas en
ambientes de influencia mediterránea. Escasamente distribuído e con poucos efectivos
poboacionais, sinalouse unha colonia reprodutora de cento vinte individuos na Coruña.
Ten as mesmas categorías de ameaza que Rhinolophus hipposideros e débese considerar
tamén como vulnerable.
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Myotis daubentoni (Kuhl, 1817)
Morcego das ribeiras

■ CATEGORÍA DE AMENAZA

Galicia: vulnerable. 
España: non ameazada. 
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II; R.D. 1997/1995: IV.

■ DISTRIBUCIÓN

Presenza escasa e diseminada no territorio continental, onde se
sinalou en non máis dunha ducia de localidades.

■ HÁBITAT

Ocupa todo tipo de hábitats e asóciase na época estival ás árbo-
res e ás construcións humanas, particularmente as dispostas nas
proximidades de calquera tipo de medio acuático como son os
muros de pedra, os muíños e, sobre todo, as bóvedas das pon-
tes, onde se instala no interior de pequenos ocos. Durante o
inverno as súas preferencias diríxense a seleccionar refuxios que
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presenten condicións climáticas constantes como covas, minas
e túneles, frecuentemente encharcados. É unha especie acceso-
ria nos refuxios artificiais.

■ POBOACIÓN

Non se coñece o seu tamaño poboacional aínda que polo
momento pode considerarse escaso, probablemente como con-
secuencia dunha insuficiente e inadecuada prospección.
Detectouse sempre en pequenas asociacións de individuos.

■ AMEAZAS

Concrétanse na contaminación agrícola e en todo tipo de con-
taminación acuática, debido a que a súa alimentación se basea
normalmente en insectos e noutros animais acuáticos.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Control dos tratamentos agrícolas e da contaminación das
augas.
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Myotis bechsteini (Kuhl, 1817)
Morcego de Bechstein

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: en perigo.
España: en perigo.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II; R.D. 1997/1995: II, IV;
UICN 1996: VU(A2c).

■ DISTRIBUCIÓN

Distribuído no continente, onde se coñece en cinco localidades
da Coruña e Pontevedra.

■ HÁBITAT

Os escasos datos dispoñibles mostran unha distribución frag-
mentaria, ocupando preferentemente enclaves de baixa altitude.
O seu principal hábitat constitúeo a campiña atlántica, e ocupa
tamén os medios arborados ou con sotobosque. No verán utili-
za ocos de árbores, gretas de construcións e caixas niño. Adoita
ser solitario, aínda que durante o período reprodutor forma
pequenas agrupacións en covas, minas de auga e túneles, que
tamén utiliza para hibernar.

■ POBOACIÓN

Non se coñece, aínda que debe ser moi escasa. Detectáronse
case sempre animais illados e nun só caso unha agrupación
invernal de tres individuos. Os escasos datos dispoñibles per-
miten cualificalo de moi raro.

■ AMEAZAS

A desaparición de refuxios (en particular as grandes árbores) e
a perturbación das pequenas colonias de cría constitúen a prin-
cipal ameaza. Tamén hai que considerar a contaminación por
biocidas e a transformación do hábitat.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Conservación e protección legal dos refuxios coñecidos.
Instalación de caixas niño deseñadas especialmente para mor-
cegos. Control na aplicación de tratamentos insecticidas.
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Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
Morcego de Natterer

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: indeterminada.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II; R.D. 1997/1995: IV.

■ DISTRIBUCIÓN

Coñecido en vinte localidades continentais, distribuídas polas
catro provincias.

■ HÁBITAT

Ocupa un amplo abano de biotipos, cunha neta preferencia
polos medios arborados contiguos a recipientes acuáticos, sobre
todo a ríos ou arroios. Localízase tanto nas cotas altitudinais
baixas coma na montaña. De netos hábitos fisurícolas, seleccio-
na como refuxios as gretas e fisuras das pontes, dos muros e dos
teitos da entrada das covas. Establece as súas colonias de cría en
cavidades e mansardas de edificios, onde frecuentemente apa-
rece asociado a outras especies.
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■ POBOACIÓN

Non se dispón de información sobre os seus efectivos, mais
constatouse unha agrupación invernal de cinco individuos. A
súa densidade, avaliada a través das citas dispoñibles, pódese
considerar como baixa ou moi baixa.

■ AMEAZAS

Principalmente a destrución de refuxios e colonias por mor da
intervención humana. Tamén cómpre considerar a acción dos
insecticidas e a alteración do medio ripícola.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Protección legal dos refuxios coñecidos de cría e hibernación.
Control dos tratamentos insecticidas.
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Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)
Morcego de orellas fendidas

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: indeterminada.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II; R.D. 1997/1995: II, IV;
UICN 1996: VU(A2c).

■ DISTRIBUCIÓN

Detectado nun reducido número de localidades distribuídas
por todo o territorio continental.

■ HÁBITAT

Con preferencia polos enclaves de clima temperado e húmido,
habita unha ampla faixa latitudinal con predilección polas áreas
montañosas cubertas de arboredo e provistas de cursos de auga
permanentes. Como refuxios invernais utiliza todo tipo de cavi-
dades subterráneas. Na época estival ocupa preferentemente as
construcións humanas e os ocos das árbores. Considerado se-
dentario, mostra netos comportamentos gregarios con outras
especies, en particular cos morcegos de ferradura.

■ POBOACIÓN

Efectivos poboacionais descoñecidos, cunha regresión a nivel
ibérico constatada. Detectáronse senllas colonias reprodutoras
de dez e vinte exemplares, e débese considerar rara ou pouco
frecuente.

■ AMEAZAS

Moi sensible ás perturbacións humanas, sobre todo á destru-
ción de refuxios de reprodución (especialmente dos edificios).
Tamén se debe considerar a acción dos insecticidas e, como
causa potencial, a transformación do hábitat.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Conservación e protección legal dos refuxios coñecidos de cría e
hibernación. Control na aplicación de tratamentos insecticidas.
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Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
Morcego bigotudo

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: indeterminada.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990:
II; R.D. 1997/1995: IV.

■ DISTRIBUCIÓN

Soamente coñecido en dúas localidades referidas á fraga de
Caaveiro na Coruña e As Ermidas en Ourense.

■ HÁBITAT

Especie sedentaria de netas preferencias polos dominios fores-
tais. Utiliza como refuxios de hibernación as covas e as minas
frías, mentres que no estío se alberga en fisuras e gretas de
rochas, árbores ocas e edificios.

■ POBOACIÓN

Descoñecida, mais pódese considerar polo momento moi rara.

■ AMEAZAS

A perda ou a perturbación dos seus refuxios e áreas de campo
forestais e a utilización indiscriminada de produtos fitosanita-
rios forestais.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Urxe coñecer os refuxios, particularmente os de reprodución,
para establecer unha adecuada política de conservación, que
pola súa vez se debe estender tamén aos medios forestais pró-
ximos onde se alimente. Control na aplicación de tratamentos
forestais.
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Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Morcego rateiro grande

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: vulnerable.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II;
R.D. 1997/1995: II, IV; UICN
1996: lista 3.

■ DISTRIBUCIÓN

Distribuído en numerosas locali-
dades continentais das catro provincias.

■ HÁBITAT

Especie migradora, compórtase boa parte do ano como caver-
nícola ocupando minas, covas, túneles e minas de auga. No
verán e durante a reprodución establécese en refuxios máis tem-
perados de carácter antropóxeno, como son os edificios aban-
donados, os faiados, as bóvedas de campanarios, etc.

■ POBOACIÓN

Non hai datos sobre a súa demografía nin se coñecen colonias
importantes en canto ao número de exemplares. Coñécense
agrupacións invernais de ata doce individuos, así como colonias
de reprodución de ata corenta e cinco animais.

■ AMEAZAS

Principalmente as perturbacións humanas nas colonias, a perda
de refuxios naturais e a remodelación de edificios, ademais da
utilización masiva de biocidas.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Protección legal das colonias de hibernación e reprodución impor-
tantes, unida a un control na aplicación local de insecticidas.
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Myotis blythii (Tomes, 1857)
Morcego rateiro mediano

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: vulnerable.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II; R.D. 1997/1995: II, IV.

■ DISTRIBUCIÓN

Soamente coñecido en dúas localidades de Ourense e
Pontevedra. Probablemente a escaseza de citas se deba a confu-
sións polo seu acusado parecido morfolóxico co morcego ratei-
ro grande.

■ HÁBITAT

Constitúe unha especie migradora de comportamento gregario,
a miúdo asociada ao morcego rateiro grande así como a outras
especies tipicamente cavernícolas. As súas preferencias parecen
establecerse nos dominios termófilos submediterráneos, onde
ocupa os mesmos tipos de refuxio ca o seu conxénere o morce-
go rateiro grande.

■ POBOACIÓN

Descoñecida, aínda que se pode considerar pouco frecuente.

■ AMEAZAS

As mesmas que as sinaladas para o morcego rateiro grande.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Coma as indicadas na especie precedente.
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Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
Morcego da fraga

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: indeterminada.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II; R.D. 1997/1995: II, IV;
UICN 1996: VU(A2c).

■ DISTRIBUCIÓN

Coñecido soamente nunha decena de localidades distribuídas
na metade sur do territorio continental, nas provincias de Lugo,
Ourense e Pontevedra.

■ HÁBITAT

De costumes sedentarios e hábitos solitarios, constitúe unha
especie eminentemente forestal, repartida preferentemente nos
medios de montaña húmidos. Hiberna en covas frías de domi-
nio montano e durante a época estival pódese encontrar a menor
altitude ocupando ocos de árbores, edificios e caixas niño.
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■ POBOACIÓN

Non hai datos da súa poboación. Débese considerar pouco fre-
cuente.

■ AMEAZAS

Principalmente a perturbación dos refuxios, a modificación do
bosque e a eliminación de árbores vellas, ademais do uso indis-
criminado de insecticidas agroforestais.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

A diminución dos refuxios naturais durante o estío pódese
compensar coa disposición de caixas niño para morcegos, que
contribúen a favorecer a reprodución. Control nos tratamentos
agroforestais antipragas.
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Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Morcego orelludo setentrional

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: indeterminada.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II; R.D. 1997/1995: IV.

■ DISTRIBUCIÓN

Presente en numerosas localidades continentais das catro pro-
vincias galegas.

■ HÁBITAT

Especie sedentaria, que amosa netas preferencias polos medios
forestais caducifolios. Altitudinalmente esténdese desde as zonas
costeiras ata os sistemas montañosos, nestes últimos parece ser
máis abundante. Durante o inverno mostra un comportamento
illado, establecéndose en calquera tipo de cavidade natural así
como en edificios e muíños. Na época estival e durante a repro-
dución, pola contra, forma pequenos grupos que seleccionan
refuxios máis temperados, como son certos edificios, os faiados,
as árbores e as caixas niño.

■ POBOACIÓN

Aínda que non se coñecen os seus efectivos, parece ser unha
especie relativamente común nas áreas forestais montanas, onde
se contabilizaron agrupacións reprodutoras de cinco femias e de
trinta individuos.

■ AMEAZAS

En liñas xerais céntranse na perda de refuxios, principalmente
as árbores, así como na contaminación por insecticidas. Poten-
cialmente, tamén se debe considerar como factor de risco a
regresión da superficie forestal.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Deben ir dirixidas á conservación legal das colonias coñecidas.
Son de interese os plans de instalación de caixas niño específi-
cas para morcegos, sobre todo nas masas forestais novas, dirixi-
das a facilitar a reprodución. Débese controlar a aplicación de
insecticidas e a transformación drástica dos bosques.

■ NOTAS
Outra especie morfoloxicamente moi semellante é o morcego orelludo meridional,
Plecotus austriacus (Fischer, 1829), coa que houbo moita confusión, tal e como reflicten
varios dos traballos consultados sobre os morcegos orelludos de Galicia. Constitúe unha
especie máis escasa, pois apenas se coñece nunha decena de localidades continentais,
unha delas na illa de Arousa. As súas netas preferencias termófilas lévano a ocupar
enclaves mediterráneos temperados, onde selecciona a campiña humanizada. De com-
portamento semellante ao orelludo común, ocuparía o mesmo tipo de refuxios, e está
sometido ás mesmas ameazas ca aquel. Pola súa escasa presenza débese considerar
como rara e vulnerable.
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Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
Morcego do monte

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: insuficientemente
coñecida.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990:
II; R.D. 1997/1995: IV.

■ DISTRIBUCIÓN

Coñecido en apenas media ducia de localidades continentais
das provincias de Lugo e Ourense.

■ HÁBITAT

Principalmente localizado nos vales abertos de zonas de mon-
taña. Tanto no verán coma no inverno selecciona como refu-
xios os buracos e as fisuras de entradas ás covas, as paredes de
pedra e os edificios. Constitúe unha especie solitaria de hábi-
tos sedentarios.

■ POBOACIÓN

Descoñécense os seus efectivos poboacionais e encóntranse nor-
malmente individuos illados. Débese considerar como rara.

■ AMEAZAS

Considerando a súa tendencia fisurícola, a súa principal amea-
za radica na aplicación dos tratamentos agroforestais.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Conservación dos refuxios coñecidos e control nos tratamentos
insecticidas.
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Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Morcego das hortas

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: insuficientemente coñecida.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II; R.D. 1997/1995: IV.

■ DISTRIBUCIÓN

Presente en bastantes localidades continentais das catro provin-
cias galegas. Aparece preferentemente nas zonas baixas ou
moderadas de clima temperado, aínda que ocasionalmente se
encontrou na montaña.

■ HÁBITAT

Estreitamente vinculado aos ambientes antropóxenos, tanto no
medio rural coma no urbano, con preferencias por ambientes
de agrosistemas e zonas de lagoa. Selecciona como refuxios as
construcións humanas e coloniza sobre todo os ocos dos teitu-
mes; tamén se atopou baixo pontes e máis ocasionalmente no
inverno nas cavidades naturais. De comportamento eminente-
mente sedentario, adoita formar pequenas agrupacións, sobre
todo de femias.

■ POBOACIÓN

Non se coñecen os seus efectivos, aínda que se pode considerar
como relativamente frecuente. Coñécense agrupación reprodu-
toras de vinte e cinco femias e outras concentracións de ata dez
individuos.

■ AMEAZAS

Dada a súa marcada preferencia polos refuxios antropóxenos, a
principal ameaza provén da remodelación ou da destrución dos
edificios onde se aloxa. Tamén inflúe a masiva aplicación de
biocidas nos agrosistemas colonizados por esta especie.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Protección dos refuxios coñecidos e control na aplicación dos
tratamentos agrícolas.



Anfibios, réptiles, aves e mamíferos 699

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
Nóctulo común

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: rara.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990:
II; R.D. 1997/1995: IV.

■ DISTRIBUCIÓN

Polo momento coñecido por unha cita antiga nos arredores de
Ferrol. A súa presenza debería ser confirmada con novos rexis-
tros.

■ HÁBITAT

Considérase unha especie de hábitos eminentemente forestais,
aínda que tamén ocupa edificios. É unha especie migradora de
comportamento gregario.

■ POBOACIÓN

Descoñecida.

■ AMEAZAS

Destrución dos refuxios coñecidos.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Ante todo débese establecer un adecuado coñecemento do seu
status.
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Miniopterus schreibersi (Kuhl, 1817)
Morcego das covas

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: indeterminada.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II; R.D. 1997/1995: II, IV;
UICN 1996: lista 3.

■ DISTRIBUCIÓN

Coñecido nunhas poucas localidades continentais das provin-
cias de Lugo e Ourense.

■ HÁBITAT

De comportamento migrador e gregario, maniféstase estrita-
mente troglodita e ocupa diversas cavidades nos afloramentos
calcarios do territorio continental. Na época estival aparece fre-
cuentemente asociado a outras especies.

■ POBOACIÓN

Aínda que non hai unha estimación da poboación galega, póde-
se considerar a especie máis abundante nas cavidades naturais.
Contabilizáronse agrupacións reprodutoras duns seiscentos
exemplares, así como colonias hibernadoras de cento dous e
trescentos individuos.

■ AMEAZAS

Principalmente as molestias e o vandalismo sobre as escasas
colonias troglobias coñecidas, así como a destrución de refuxios
por explotación de pedras calcarias. Tamén o uso incontrolado
de pesticidas na área de actividade das colonias.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Urxe establecer unha protección legal e efectiva das colonias
coñecidas e un control da aplicación de insecticidas.



702 J.M. Rey Salgado

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)
Morcego rabudo

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: insuficientemente
coñecida.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990:
II; R.D. 1997/1995: IV.

■ DISTRIBUCIÓN

Polo momento coñecido no Courel e, a través do dato indirec-
to da súa presenza, nunha egagrópila de curuxa procedente do
sur da provincia de Ourense.

■ HÁBITAT

Sinalouse a súa ocupación en cortados rochosos e en gretas de
edificios, e manifesta unha neta preferencia polos enclaves tem-
perados de influencia mediterránea. Considérase gregario e
migrador ocasional.

■ POBOACIÓN

Descoñecida.

■ AMEAZAS

Centráronse na perturbación das colonias e na desaparición de
refuxios, así como na aplicación de insecticidas.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Cómpre dispor dun maior grao de coñecemento sobre a súa
distribución e demografía.
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Ursus arctos Linnaeus, 1758
Oso pardo

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: extinto.
España: en perigo.
CCITES 1973: apéndice 2; Berna 1979: II; R.D. 439/1990: I;
R.D. 1997/1995: II, IV.

■ DISTRIBUCIÓN

A presenza do oso pardo circunscríbese á área montañosa da
Serra dos Ancares e aos arredores montañosos limítrofes con
Asturias e León.

■ HÁBITAT

Preferentemente ocupa os bosques caducifolios de montaña
maduros, e frecuenta tamén as áreas de mato de piorno e brei-
xo. Máis raramente habita os espazos abertos.

■ POBOACIÓN

A especie está extinta como reprodutora e só aparece como
transeúnte ocasional nas terras orientais. Non se coñecen con
precisión nin o seu número nin a frecuencia coa que os exem-
plares divagantes percorren as montañas lucenses. Os escasos
avistamentos e rastros refírense a individuos illados que pene-
tran preferentemente durante o período do outono procedentes
das contiguas fragas ástures e leonesas. A poboación cantábrica
occidental foi avaliada nuns sesenta exemplares, e actualmente
parece evolucionar a unha prometedora recuperación cos cator-
ce nacementos producidos no ano 2000.

■ AMEAZAS

Considerado en perigo debido ao constante e acelerado declive
que vén sufrindo nos últimos anos. As principais ameazas pro-
veñen da destrución e da alteración do medio forestal de mon-
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taña, principalmente pola construción de estradas e pistas, os
incendios provocados por gandeiros e as explotacións mineiras
a ceo aberto. Outras importantes ameazas son a caza furtiva, a
utilización de velenos, o incremento do turismo e posiblemen-
te nun futuro inmediato a perda da diversidade xenética deri-
vada do pequeno tamaño poboacional.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

A súa ameazada situación obrigou a establecer un plan de recu-
peración, aprobado inicialmente no 1989, no que se contem-
plan medidas para a súa protección tales como a conservación
e restauración do hábitat, a erradicación do furtivismo, a com-
pensación de danos, a sensibilización social e a potenciación da
investigación. Non obstante, o plan de recuperación non se
desenvolveu con eficacia.
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Canis lupus Linnaeus, 1758
Lobo

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: vulnerable.
CCITES 1973: apéndice 2; Berna 1979: II; R.D. 1095/1989: II;
R.D. 1997/1995: V; UICN 1996: LR (cd).

■ DISTRIBUCIÓN

Manifesta unha distribución relativamente continua en todo o
territorio continental.

■ HÁBITAT

Ocupa unha gran variedade de hábitats, aínda que as poboa-
cións máis estables están localizadas nos bosques dos lugares
máis agrestes das serras da metade oriental. Sinaláronse núcle-
os costeiros en fase de regresión a causa da alta densidade
humana.

■ POBOACIÓN

Relativamente escasa, a poboación galega estimouse con resul-
tados moi contraditorios e variables. Está avaliada entre duas-
centas e duascentas cincuenta parellas reprodutoras, estableci-
das en pequenos grupos dispersos e moi móbiles. O continxen-
te galego, que representa arredor do 34% da poboación espa-
ñola, considérase en lenta recuperación.

■ AMEAZAS

Non parece ter ameazas naturais que poñan en perigo a súa
supervivencia, aínda que a súa xestión como animal cinexético
sofre importantes problemas non resoltos por falta de rigor e de
aplicación. A súa principal ameaza provén da continua perse-
cución humana á que estivo sometido, pola súa condición de
depredador da fauna silvestre e do gando doméstico. Os persis-
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tentes intentos de erradicación mediante velenos e caza furtiva
son consecuencia da falta dunha política realista de indemniza-
ción polos danos producidos.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Cómpre revisar a súa actual xestión, que se debe efectuar pre-
ferentemente a nivel nacional delimitando zonas de diferente
abundancia e de distintos niveis de intervención acompañadas
dunha política de indemnizacións adecuadas. Neste sentido,
deberíase cambiar a súa actual figura de conservación como
animal cinexético por outra máis axeitada que asegure unha
maior protección. Tamén se fan necesarios o control e a perse-
cución da súa caza furtiva e da utilización de velenos, así como
favorecer os pasos nas grandes obras públicas co fin de evitar a
fragmentación dos núcleos reprodutores. A súa innata confliti-
vidade débese contrarrestar con campañas de sensibilización da
opinión pública en xeral e dos sectores afectados en particular,
dirixidas ao convencemento de que a necesidade de conserva-
ción debe acompañarse da súa correspondente partida econó-
mica de incentivos e compensacións.
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Lutra lutra Linnaeus, 1758 
Londra

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: vulnerable.
CCITES 1973: apéndice 2; Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II;
R.D. 1997/1995: II, IV.

■ DISTRIBUCIÓN

Amplamente distribuída por toda a rede hidrolóxica do territo-
rio (onde coloniza todo o gradiente altitudinal) pero escasa na
alta montaña, a onde accede temporalmente para aproveitar os
recursos estacionais. Sinalouse nas illas Cíes e nas Sisargas.

■ HÁBITAT

A súa estrita adaptación aos ambientes acuáticos vincúlana a
todo tipo de cursos deste tipo como arroios, ríos, lagos, enco-
ros, lagoas costeiras litorais, marismas e estuarios. Requiren
caudais abundantes con boas condicións na calidade da auga,
provistos de riqueza piscícola e con ribeiras de acubillo e acep-
table cobertura vexetal. Chega a vivir no ambiente mariño en
medios estuarinos, colonizando os ambientes insulares.

■ POBOACIÓN

Aínda que non se efectuaron estudos demográficos, as pros-
peccións realizadas, mediante a sondaxe de estacións con pre-
senza de sinais seguros de londra, permiten considerar uns niveis
de abundancia aceptables. O seu nivel óptimo parece darse nos
tramos fluviais medios dos principais ríos, onde a causa da espe-
cial orografía amosan un notable rexuvenecemento.

■ AMEAZAS

Son numerosos e persistentes os factores de risco derivados das
actividades humanas desenvolvidas no contorno fluvial, que se
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traducen fundamentalmente na contaminación por biocidas
acumulativos e na alteración do hábitat. Teñen especial impor-
tancia os cambios no leito, os encoros barreira, os aproveita-
mentos hidroeléctricos e as explotacións de lousa e de áridos
calcarios a ceo descuberto. Cunha forte incidencia afectan os
grandes núcleos urbanos e a importante dispersión rural de cer-
tas zonas costeiras a través de vertidos fecais e industriais, así
como os vertidos orgánicos procedentes de aproveitamentos
agrícolas e gandeiros. Tamén contribuíron o furtivismo e os
velenos. Sinalouse a posible competencia con poboacións asen-
tadas de visón americano, aínda que actualmente non se consi-
dera un factor importante. Unha especial incidencia teñen os
atropelos nas estradas.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Principalmente o control da conta-
minación acuática e evitar o efecto
barreira das obras hidráulicas
próximas a cursos de auga co fin
de evitar atropelos.
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Martes martes (Linnaeus, 1758) 
Marta

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: non ameazada.
Berna 1979: III; R.D. 1997/1995: V.

■ DISTRIBUCIÓN

No territorio continental presenta unha distribución desconti-
nua, circunscrita ás grandes masas forestais tanto de baixa e
media altitude coma de montaña. Parece ser máis escasa ou fal-
tar en boa parte da metade occidental, mentres que no sector
oriental parece asociada aos macizos montañosos, onde mantén
unha distribución continua.

■ HÁBITAT

A súa especialización arborícola vincúlaa estreitamente aos bos-
ques caducifolios maduros de carácter eurosiberiano, ao longo
de toda a secuencia altitudinal. Non parece prosperar noutros
tipos de bosque como os de repoboación.

■ POBOACIÓN

Aínda que se descoñecen os seus parámetros demográficos,
considérase unha especie de baixa densidade poboacional.

■ AMEAZAS

O principal factor de risco determínano as accións silvícolas
que modifiquen a estrutura arborada ou contribúan á destru-
ción ou á fragmentación do medio forestal. Tamén a caza con
fins peleteiros contribuíu, sobre todo en épocas pasadas, a redu-
cir os seus efectivos. A súa protección legal aconsella incluíla
nalgunha das categorías de ameaza potencial.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

A conservación das principais masas forestais en estado natural
e o control da caza ilegal parecen medidas suficientes para o
mantemento da especie.
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Mustela erminea Linnaeus, 1758
Armiño

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: non ameazada.
Berna 1979: III; R.D. 439/1990: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Manifesta unha distribución dispersa e probablemente descon-
tinua por todo o territorio continental, onde ocupa toda a
secuencia altitudial, desde a costa ata os cumios das montañas.

■ HÁBITAT

Parece seleccionar moi variados tipos de hábitats, que van
desde o bosque caducifolio, toxos, breixo e campía atlántica, ata
os agrosistemas e os núcleos rurais habituais. Moitas veces está
vinculado a medios húmidos e, en xeral, aos cúmulos pedrego-
sos e aos valados de pedra. Localízase máis frecuente en áreas
de alta montaña, onde coloniza os penedais, as construcións
abandonadas e os vertedoiros de lixo.

■ POBOACIÓN

A información dispoñible ata o momento permite consideralo
como escaso, aínda que non hai datos obxectivos que confir-
men a súa situación de rareza.

■ AMEAZAS

Non se coñecen con precisión. A mellor coñecida céntrase na
súa captura ilegal con destino á taxidermia.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Persecución da súa caza ilegal.
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Mustela putorius Linnaeus, 1758 
Furón bravo

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: insuficientemente coñecida.
Berna 1979: III; R.D. 1997/1995: V.

■ DISTRIBUCIÓN

Amplamente distribuído pola xeografía continental, desde o
nivel do mar ata a alta montaña.

■ HÁBITAT

Selecciona os hábitats de ribeira de todo tipo de cursos fluviais
e en particular das brañas, as turbeiras, as lagoas litorais e os
encharcamentos en xeral. Gornécese frecuentemente nos toxais
próximos aos medios húmidos.

■ POBOACIÓN

A poboación considérase dispersa e descoñecida; non se reali-
zaron estudos demográficos de áreas concretas que permitan
avaliar a súa tendencia poboacional.

■ AMEAZAS

Suponse que a modificación do ambiente das ribeiras e a desa-
parición das zonas húmidas son factores de risco. Tamén in-
flúen a caza furtiva e a probable competencia co visón america-
no nas zonas onde ambas as especies coinciden.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Cómpre unha potenciación das investigacións dirixidas a estu-
dar localmente a distribución, a demografía, a selección do
hábitat e a competencia con outros mustélidos. Débese incluír
nalgunha categoría de ameaza que asegure a súa protección. As
principais medidas débense dirixir ao mantemento integral de
medios acuáticos e á persecución ilegal.
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Felis silvestris Schreber, 1775 
Gato montés

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: insuficientemente coñecida.
Berna 1979: II; R.D. 439/1990: II; R.D. 1997/1995: IV.

■ DISTRIBUCIÓN

Irregularmente distribuído en todo o territorio continental, onde
parece estar ausente de numerosas áreas costeiras e do interior.
Coma outros carnívoros, aparece relegado ás zonas máis agrestes
da metade oriental, especialmente as serras orientais.

■ HÁBITAT

Aínda que pode ocupar medios moi variados, aparece estreita-
mente vinculado ás formacións vexetais de baixa e media altitu-
de provistas de densa cobertura, como ofrecen os bosques e as
formacións arbustivas de tipo toxo e breixo. A miúdo selecciona
neste tipo de medios as zonas pedregosas.

■ POBOACIÓN

Parece ser máis ben escaso e non se coñece o seu status poboa-
cional, aínda que datos indirectos parecen sinalar unha tenden-
cia á estabilización.

■ AMEAZAS

Céntranse fundamentalmente na modificación e na perda xeral
do hábitat, sobre todo adquiren unha especial incidencia as que
afectan aos bosques de baixa altitude. Tamén a caza ilegal foi un
factor de regresión, aínda que actualmente parece ter escasa
importancia. Salientouse especialmente a ameaza que supón a
hibridación con gatos domésticos, mais non hai estudos que
permitan avaliar a súa incidencia (nin sequera constatar a súa
existencia).
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

A súa eficaz conservación esixe necesariamente potenciar os
estudos que contribúan a establecer con certa precisión a súa
distribución, a demografía e a influencia da hibridación co gato
doméstico. Cómpre evitar a alteración e a desaparición dos
hábitats boscosos favorables, en particular os de baixa altitude,
onde se sitúan as poboacións máis ameazadas. Control nos
métodos de captura non selectiva de predadores e persecución
da caza ilegal.
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Lepus castroviejoi Palacios, 1977 
Lebre do piornal

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: en perigo.
España: rara, endemismo español.
R.D. 1095/1989: I; R.D. 1118/1989: I; UICN 1996: VU
(B2c+3c, C2b).

■ DISTRIBUCIÓN

Ocupa a parte de alta montaña das serras orientais, onde se
coñece polo momento en dúas localidades dos Ancares lugue-
ses situadas a 1100 e 1600 m de altitude.

■ HÁBITAT

Distribúese na alta montaña desde aproximadamente os 1000
m ata os cumios, onde vive nas praderías subalpinas ocupadas
por piorneiras e breixeiras. No límite superior do bosque cadu-
cifolio está presente nas zonas ecotónicas determinadas por lin-
deiros e prados.

■ POBOACIÓN

Non se coñece a súa poboación, mais considérase rara e en
regresión.

■ AMEAZAS

A meirande ameaza provén da apertura de pistas e, sobre todo,
da excesiva presión cinexética e da caza furtiva. A perda do
hábitat considérase un factor de risco, no que intervén de
maneira decisiva o declive da gandería intensiva.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

A súa limitada representación territorial, tal como actualmente
se coñece, permite consideralo o mamífero máis ameazado e en
perigo de extinción. Esta situación esixe un urxente e inmediato
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estudo da súa distribución nas terras orientais (e arredores) e dos
seus parámetros demográficos, a fin de valorar obxectivamente o
seu status e proceder á súa correcta xestión. Recoméndase ata
entón a súa protección total cun control firme da caza.
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Glis glis Linnaeus, 1758
Leirón rilón

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: rara e vulnerable.
España: non ameazada.
Berna 1979: III; UICN 1996: lista 3.

■ DISTRIBUCIÓN

Manifesta unha distribución marxinal de clara influencia cantá-
brica, limitada ás serras orientais, con presenza comprobada nos
Ancares, no Courel e no macizo central ourensán, con exempla-
res nos montes de Invernadeiro. Outras citas, como a antiga
sinalización na Fraga de Caaveiro ou a máis recente na serra do
Xurés, son dubidosas e débense comprobar documentalmente.

■ HÁBITAT

Asociado estreitamente aos bosques de montaña caducifolios
maduros de carácter eurosiberiano, como carballeiras e faias.

■ POBOACIÓN

Sometido a notables oscilacións demográficas dependentes,
sobre todo, dos recursos tróficos do outono xerados polo bos-
que, en particular dos froitos secos (landra e abelá). Cando os
froitos escasean determinan unha importante perda de indivi-
duos xuvenís durante a hibernación, á vez que alteran a súa
reprodución –limitada a unha soa camada anual–, que pode
verse afectada e reducirse ou incluso faltar. Nos anos favorables,
nos montes de Invernadeiro obtivéronse estimacións poboacio-
nais de 4,9 individuos por hectárea de media anual.

■ AMEAZAS

Principalmente a fragmentación do bosque e a modificación da
estrutura arborada, con perda de árbores vellas que limitan a
dispoñibilidade de cavidades onde gornecerse e reproducirse.



Anfibios, réptiles, aves e mamíferos 721

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Urxe establecer con precisión a localización de poboacións
relictas en bosques de media e baixa altitude. Nos bosques
sometidos a explotación deberíanse dispor niños para favorecer
a reprodución.
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RÉPTILES E MAMÍFEROS MARIÑOS

José Miguel Rey Salgado

INTRODUCIÓN

Como novidade nesta última edición de A natureza amea-
zada inclúense os vertebrados mariños, que contemplan as tartaru-
gas mariñas, os cetáceos e as focas.

As tartarugas mariñas, a pesar de non se reproduciren nas
costas galegas, foron incluídas aquí debido a que de dúas delas
(Dermochelys coriacea e Caretta caretta), ademais de manter unha
presenza máis ou menos frecuente en augas ibéricas, houbo noti-
cias da súa reprodución ibérica en épocas históricas –aínda que
non en Galicia– e existe a posibilidade de que esta poida repetirse,
polo que a categoría de risco vén referida ás posibles poboacións
que fan niños. Pola contra, non foron incluídas a tartaruga mariña
pequena –Lepidochelys kempii (Garman, 1880)– nin a tartaruga
mariña carei –Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1776)– debido a
que, aínda que existen esporádicos rexistros en Galicia, estas espe-
cies deben ser consideradas accidentais.

Os cetáceos, polo seu especial modo de vida oceánica, a súa
ampla distribución e a súa mobilidade (efectúan moitos deles migra-
cións periódicas), conforman un nutrido grupo, do que dezanove
especies foron detectadas mediante avistamentos e varamentos nas
augas e costas de Galicia. Establecer unha listaxe de cetáceos amea-
zados formula problemas á hora de seleccionar as especies que
deben ser incluídas, o que comporta un certo grao de subxectivida-
de (dada a diferente problemática bioecolóxica na que concorren os
grandes e os pequenos cetáceos). A pesar disto, constitúe o grupo de
mamíferos máis desprotexido desde o punto de vista legal, xa que
por mor do seu hábitat dependen de convenios internacionais cun
cumprimento, por desgraza, frecuentemente desatendido.

Os grandes cetáceos foron incluídos coas categorías de
“extinta?”, “en perigo” e “vulnerable” tendo en conta que no pasa-
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do e, sobre todo, no presente século foron sometidos a unha
explotación comercial desmedida que determinou a posible extin-
ción de toda unha subpoboación (Eubalaena) ou unha redución
excesiva das súas poboacións (Balaenoptera, Megaptera, Physeter),
da que algunhas especies aínda non se recuperaron. Tamén se tivo
en conta a demografía coñecida naqueles sectores oceánicos de
onde se estima que proceden os exemplares que visitan as nosas
augas e costas.

Os pequenos cetáceos están considerados os máis ameaza-
dos; son en particular as poboacións neríticas, máis ou menos
sedentarias e estreitamente vinculadas a determinadas zonas lito-
rais. Constitúe unha urxente prioridade calcular os seus efectivos
poboacionais e establecer con precisión a localización das áreas
costeiras onde habitan, así como un seguimento pormenorizado
que permita avaliar os cambios demográficos e xeográficos en fun-
ción dos principais factores de risco aos que están sometidos.
Foron incluídas aquí dúas especies: Grampus griseus (tendo en
conta que existen agrupacións costeiras que cómpre considerar
ameazadas) e Kogia breviceps, considerada escasa en toda a súa
área de distribución (polo que se incluíu na categoría de “rara”).
Por outra banda, foron eliminadas da presente lista catro especies:
o zifio común Ziphius cavirostris Cuvier, 1823, o zifio caldeirón
Hyperoodon ampullatus (Foster, 1770), o arroaz pinto Lage-
norhynchus acutus (Gray, 1828) e o negrón, Pseudorca crassidens
(Owen, 1846), considerados accidentais por mor do grao de coñe-
cemento que deles se ten.

No caso das focas, catro son as especies que ocasionalmen-
te visitan a costa galega: a foca cincenta Halichoerus grypus, a foca
barbuda Erignathus barbatus (Erxleben, 1777), a foca común Phoca
vitulina Linnaeus, 1758, cunha única e dubidosa observación coñe-
cida en 1862 e confirmada recentemente, e a foca de capelo
Cystophora cristata (Erxleben, 1777), cunha única e recente cita
debida probablemente ao transporte pesqueiro, práctica ata certo
punto habitual e coñecida. A pesar de que ningunha delas está
ameazada nin se reproduce en Galicia, onde a súa presenza pode
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ser considerada accidental, optouse por incluír unicamente a foca
cincenta por ser o pinnípide que con máis frecuencia aparece nas
nosas augas.

Procurouse, na medida do posible, reducir a bibliografía
aos traballos que tratan de Galicia, aínda que este empeño se viu
desbordado polos comentarios de carácter xeral que se inclúen na
maioría das especies.

Para cada taxon sinálanse as categorías de conservación
fixadas nas principais normativas e convenios subscritos polo
Estado español, tal e como se especifica no capítulo dedicado aos
vertebrados terrestres da presente obra.

Por último, queda indicar que a taxonomía e a ordenación
de especies foron realizadas seguindo para as tartarugas mariñas a
obra de Brongersma (1967): Guide for the identification of Stranded
Turtles on Brithis Coasts, British Museum (N.H.), e para os cetáceos
e pinnípedes o libro de Wilson e Reeder (eds.): Mammal species of
the World. A taxonomic and Geographic Reference, Washington,
Smithsonian Institution, 2nd ed.
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TARTARUGAS MARIÑAS

Dermochelys coriacea (Linnaeus, 1766)
Tartaruga de coiro

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: en perigo.
R.D. 439/90: II; R.D. 1997/95: IV; UICN 96: EN (A1 abd); CCI-
TES 98: I.

■ DISTRIBUCIÓN

Estendida polos océanos Atlántico, Pacífico e Índico, en augas tro-
picais, subtropicais e temperadas, reprodúcese entre os 30º latitu-
de norte e os 20º latitude sur. Considérase accidental entre as cos-
tas atlánticas setentrionais, onde chega a acadar os 71º de latitude
norte. Nas costas de Galicia aparece con certa frecuencia.

■ HÁBITAT

Especie de hábitos peláxicos, frecuenta o mar aberto lonxe da costa
e realiza migracións ou movementos dispersivos de grande ampli-
tude, aínda que pouco coñecidos. Non cría nas costas galegas.

■ POBOACIÓN

Os seus hábitos peláxicos fana dificilmente observable. Parece
ser a especie máis común nas costas galegas a xulgar polo
número de avistamentos, xa que ata finais de 1998 as citas sina-
ladas ascenden a unhas trinta e cinco.

■ AMEAZAS

Sobre todo as debidas á captura de exemplares en redes de deri-
va, de arrastre e en palangres. Sinaláronse como nocivos os
plásticos que van á deriva, pois supoñen unha ameaza cando
son inxeridos ao seren confundidos con medusas.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Principalmente a recuperación e a liberación dos animais cap-
turados accidentalmente.
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Caretta caretta (Linnaeus, 1758)
Tartaruga mariña común

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: en perigo ou extinta?
R.D. 439/90: II; R.D. 1997/95: II, IV; UICN 96: EN (A1abd);
CCITES 98: I.

■ DISTRIBUCIÓN

Esténdese polas augas tropicais, subtropicais e temperadas dos
océanos Atlántico, Pacífico e Índico.

■ HÁBITAT

Especie peláxica que frecuenta tanto as augas de mar aberto
coma as costeiras, e penetra tamén no interior das rías.
Considérase extinta en España xa que a probable reprodución
en épocas pasadas, particularmente nos arquipélagos Balear e
Canario, non parece manterse na actualidade. Non se coñecen
niños nas costas atlánticas.

■ POBOACIÓN

Pódese considerar unha tartaruga relativamente común na costa
galega, onde se observa regularmente na fase de dispersión
xuvenil dado que a maioría dos exemplos corresponden a
novos e subadultos. Ata 1998 sinaláronse aproximadamente
vinte e sete citas. A tendencia da poboación mundial parece ir
en descenso.

■ AMEAZAS

Radican fundamentalmente na captura accidental mediante
artes de pesca de tipo palangre e redes de deriva ou de arrastre,
que poden significar varios milleiros de animais ao ano.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Sobre todo a recuperación e liberalización de exemplares cap-
turados accidentalmente.
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Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)
Tartaruga mariña verde

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: vulnerable.
R.D. 439/90: II; R.D. 1997/95: IV; UICN 96: EN (A1abd); CCI-
TES 98: I.

■ DISTRIBUCIÓN

Presenta unha ampla distribución mundial en augas tropicais
dos océanos Atlántico, Índico e Pacífico, e mantén as súas áreas
de reprodución entre os paralelos 20º de latitude norte e 20º de
latitude sur. No Atlántico norte os animais erráticos acadan os
52º de latitude norte.

■ HÁBITAT

De hábitos peláxicos, achégase regularmente á costa para ali-
mentarse. Realiza amplas migracións tróficas, con fenoloxía
aínda mal coñecida.

■ POBOACIÓN

Na costa galega maniféstase escasamente, e só se coñecen cinco
citas ata 1998. Os seus efectivos a nivel mundial están en clara
regresión debido ao seu aproveitamento para consumo huma-
no.

■ AMEAZAS

Coma noutras tartarugas, céntrase principalmente na súa cap-
tura accidental polas artes de pesca.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Recuperación e liberación de exemplares capturados.
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cetáceos

Eubalaena glacialis (Müller, 1776)
Balea vasca

■ CATEGORÍA DE AMENAZA

Galicia: extinta?
España: extinta?
R.D. 1997/95: IV; UICN 96: EN C1, D1; CCITES 98: I.

■ DISTRIBUCIÓN

Propia das augas temperadas e frías dos grandes océanos do
hemisferio norte. Nas costas de Galicia foi obxecto de pesca
sobre todo na época invernal, cando menos desde a segunda
metade do século XIII ata finais do século XVI, no que aínda
existía nos litorais atlántico e cantábrico.

■ HÁBITAT

En xeral móstrase peláxica e atópase en augas afastadas da costa
durante a meirande parte do ano. Durante a reprodución forma
agrupacións que se aproximan á costa e ocupan certas enseadas
e baías de augas pouco profundas.

■ POBOACIÓN

Os rexistros de observacións e varamentos no Atlántico noro-
riental mostran que no presente século as poboacións foron
excepcionais. Considérase probable a súa extinción en augas
europeas, polo cal os escasísimos exemplares detectados poden
corresponder a errantes procedentes do núcleo americano.

■ AMEAZAS

A especie está estritamente protexida en toda a súa área de dis-
tribución, aínda que a súa dependencia reprodutora (por ocu-
par lagoas e baías costeiras) se vexa seriamente limitada por
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todo tipo de actividades humanas. As ameazas proveñen da súa
captura accidental nas artes de malla e da contaminación por
hidrocarburos.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Protección estrita a escala mundial, referendada a nivel interna-
cional.
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Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804
Rorcual alibranco

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: vulnerable.
R.D. 1997/95: IV; UICN 96: lista 3; CCITES 98: I, II.

■ DISTRIBUCIÓN

Rorcual de distribución cosmopolita, presente en augas tempe-
radas e frías de todos os océanos. As augas atlánticas da
Península Ibérica están situadas no límite meridional da distri-
bución do núcleo de poboación noratlántico.

■ HÁBITAT

Normalmente de hábitos peláxicos, localízase en augas arreda-
das da costa. Ocasionalmente achégase á costa en busca de ali-
mento e chega a penetrar nas rías, sobre todo se son animais
novos ou subadultos. Ao longo das costas galegas desenvólvese
un importante fluxo migratorio de norte a sur, de carácter esta-
cional durante o verán.

■ POBOACIÓN

A poboación total noratlántica estimouse entre 10 000 e 60 000
individuos localizados por riba dos 55º de latitude norte.

■ AMEAZAS

A maior ameaza para a súa supervivencia radica na súa explo-
tación comercial. Tras a rarefacción por explotación en exceso
dos grandes cetáceos, o rorcual alibranco foi durante as dúas
últimas décadas a especie máis perseguida con fins comerciais.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Protección estrita da especie en toda a súa área de distribución,
en relación coa súa explotación comercial.
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Balaenoptera musculus Linnaeus, 1758
Rorcual azul

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: en perigo.
España: en perigo.
R.D. 1997/95: IV; UICN 96: EN (A1abd); CCITES 98: I.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie de ampla distribución polas augas temperadas e frías de
todos os océanos. As augas ibéricas inclúense no límite meri-
dional do repartimento da poboación noratlántica, e coñécense
numerosos rexistros en augas abertas das costas galegas proce-
dentes do fluxo migratorio invernal.

■ HÁBITAT

Especie esencialmente peláxica, aínda que ocasionalmente se
aproxima aos sectores costeiros provistos de altos acantilados
abruptos. Realiza migracións estacionais e desprázase a latitu-
des meridionais durante a época invernal.

■ POBOACIÓN

A especie mostra en augas galegas unha escasa densidade rela-
tiva; estimouse a poboación ibérica nun millar de exemplares.

■ AMEAZAS

Principalmente proveñen da súa explotación comercial.
Actualmente a especie está totalmente protexida polas lexisla-
cións nacionais e polos convenios internacionais.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Débese manter unha protección estrita que impida a súa explo-
tación comercial.
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Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)
Rorcual común

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: vulnerable.
R.D. 1997/95: IV; UICN 96: EN (A1abd); CCITES 98: I.

■ DSITRIBUCIÓN

Rorcual de distribución cosmopolita que ocupa principalmente
as augas frías e temperadas. Considérase unha especie común
nas costas atlánticas peninsulares e frecuente nas costas galegas.

■ HÁBITAT

Propia do dominio oceánico, aproxímase ás zonas costeiras de
perfil abrupto e aos acantilados provistos de abundantes recur-
sos alimenticios, polo que adoita concentrarse durante o verán
en zonas de afloramento de elevada produtividade. En ambos os
dous hemisferios realiza migracións estacionais, especialmente
durante a reprodución, en que son dispersas e moi amplas.

■ POBOACIÓN

No Atlántico nororiental estímase que existen uns 24 000 ror-
cuais comúns, dos que arredor de 5000 conforman a poboación
setentrional (que é de onde proceden os exemplares que visitan
as augas de Galicia). É unha das especies que sufriu con maior
intensidade a presión das factorías baleeiras.

■ AMEAZAS

Céntranse exclusivamente na súa explotación comercial. En
Galicia a actividade baleeira iniciouse na década dos anos 20 e
practicamente cesou once anos despois por mor da falta de
exemplares (calculouse que a poboación quedou reducida ao
18% da abundancia inicial). Desde 1930 ata 1955 as capturas
foron escasas e esporádicas, o que permitiu unha recuperación
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da poboación. A finais desa década volveuse cazar de novo ata
1985, ano en que entrou en vigor a moratoria da súa caza regu-
lamentada pola Comisión Baleeira Internacional. Nesta segunda
época de explotación estimouse que a poboación se reduciu a
algo menos do 60% do continxente inicial, nivel en que se cre
que se mantén na actualidade.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Débese manter a estrita prohibición da súa
explotación comercial, particularmente na
área atlántica.

■ NOTAS
Outra especie próxima é o rorcual boreal, Baleanoptera
borealis Lesson, 1828, a súa presenza nas costas galegas
pódese cualificar de escasa pero constante, segundo as
capturas realizadas polas factorías baleeiras. As princi-
pais ameazas proveñen da súa captura comercial. Aínda
que a escala mundial está baixo un aceptable grao de
protección, a categoría de ameaza para Galicia, España
e os diferentes convenios e normativas é a mesma que
para o rorcual común.
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Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)
Rorcual xibardo

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: en perigo.
España: en perigo.
R.D. 1997/95: IV; UICN 96: VU (A1ad); CCITES 98: I

■ DISTRIBUCIÓN

Especie cosmopolita, frecuenta as augas de gran produtividade
dos grandes océanos. No Atlántico norte realiza importantes
migracións latitudinais localizadas entre o Ártico e os trópicos.
A súa presenza nas costas galegas pódese cualificar de escasa e
a meirande parte dos rexistros de capturas, avistamentos e vara-
mentos son localizados en época primaveral e estival (proba-
blemente vinculados ao fluxo migratorio latitudinal).

■ HÁBITAT

Eminentemente oceánico, pode ocasionalmente achegarse á
costa na procura de zonas produtivas.

■ POBOACIÓN

A poboación atlántica nororiental, presente durante o verán
na rexión ártica, calculouse en aproximadamente uns 2000
exemplares, mais posiblemente algúns deles proceden da
poboación norteamericana. Descoñécense os efectivos que
frecuentan as costas atlánticas ibéricas, aínda que se supón
que deben ser moi escasos. A caza por parte das factorías
baleeiras galegas, a xulgar polos rexistros, pode ser conside-
rada excepcional.

■ AMEAZAS

O rorcual xibardo foi un dos cetáceos que máis sufriu o impac-
to das actividades baleeiras, de maneira que a reducida poboa-
ción atlántica foi practicamente decimada. A pesar de que nas
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últimas décadas estivo baixo unha estrita protección, non se
recuperaron os seus efectivos por causas aínda descoñecidas.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Débese manter a súa estrita protección a escala mundial.
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Delphinus delphis Linnaeus, 1758
Golfiño común

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: insuficientemente coñecida.
España: insuficientemente coñecida.
R.D. 1997/95: IV; CCITES 98: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Constitúe unha especie frecuente nas augas temperadas, sub-
tropicais e tropicais de todos os mares do mundo. No Atlántico
norte distribúese ata o límite de Terra Nova e de Islandia.

■ HÁBITAT

Aínda que é esencialmente peláxico, coñécense agrupacións
denominadas neríticas, establecidas permanentemente en augas
próximas á costa.

■ POBOACIÓN

Nas costas atlánticas peninsulares pódese considerar abundan-
te, igual que ocorre en Galicia, onde o número de varamentos
(uns setenta e cinco ata 1988) e avistamentos sinálano como
un dos odontocetos máis numerosos. Malia que o tamaño da
poboación mundial non se coñece, considérase un dos delfíns
máis abundantes.

■ AMEAZAS

Constitúe unha das especies máis afectadas pola acción das
artes de mallar peláxicas (ocasionalmente capturouse para ser
utilizado como cebo de nasas e palangres). As poboacións cos-
teiras víronse fortemente afectadas por contaminantes quími-
cos, en especial por organoclorados e metais pesados, e por
hidrocarburos, observándose niveis de mortalidade importantes
coincidentes con vertidos catastróficos de petróleo. Outros fac-
tores de risco proceden da alteración do medio costeiro por
actividades humanas, en especial polo exceso de pesca.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Protección estrita da especie. Urxe delimitar as zonas costeiras
habitadas por agrupacións importantes de delfíns e poñer nelas
un tope para a utilización das artes peláxicas, ademais de redu-
cir os vertidos contaminantes.
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Globicephala melas (Traill, 1809) 
Caldeirón común

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: insuficientemente coñecida.
España: insuficientemente coñecida.
R.D. 1997/95: IV; CCITES 98: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Actualmente no hemisferio boreal restrínxese exclusivamente ás
augas temperadas e frías do Atlántico norte, distribúese ata os
70º desta latitude. No hemisferio sur, pola contra, o caldeirón
común distribúese amplamente e, ao parecer, mantense inde-
pendente da poboación boreal.

■ HÁBITAT

De hábitos gregarios e migratorios, compórtase como unha
especie eminentemente peláxica, aínda que ocasionalmente fre-
cuenta as áreas costeiras ricas en pesca e chega a penetrar inclu-
so nas rías.

■ POBOACIÓN

A poboación do Atlántico nororiental, considerada a máis
abundante do hemisferio norte, estimouse en aproximada-
mente 90 000 exemplares. Nas costas atlánticas ibéricas consi-
dérase relativamente abundante e, de feito, nas costas galegas
coñécense unhas corenta e tres citas realizadas ata 1988 e un
número maior de avistamentos, o que permite consideralo un
dos odoncetos máis numerosos. Apuntáronse dous varamentos
colectivos, un de corenta e oito animais en Ferrol en 1932 e
outro de vinte en Viveiro en 1975.

■ AMEAZAS

Céntranse na captura indiscriminada por parte das redes de
deriva nas áreas onde a especie é abundante.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Protección da especie e eliminación das redes peláxicas non
selectivas.
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Orcinus orca (Linnaeus, 1758) 
Candorca

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: insuficientemente coñecida.
España: insuficientemente coñecida.
R.D. 1997/95: IV; UICN 96: lista 2; CCITES 98: II.

■ DISTRIBUCUÓN

Especie cosmopolita, presente en todo o Atlántico norte, onde
manifesta unha densidade moi desigual; as maiores danse nas
augas frías próximas a Noruega e Islandia. Nas costas atlánticas
peninsulares móstrase relativamente frecuente, e citouse en
Galicia en cinco ocasións ata 1988.

■ HÁBITAT

Especie peláxica e oceánica, aparentemente indiferente ás con-
dicións físicas nas masas de auga que ocupa, xa que a súa loca-
lización parece estar relacionada coa dispoñibilidade do ali-
mento. Ocasionalmente aproxímase ao litoral por perseguir
bancos de peixes e outros cetáceos.

■ POBOACIÓN

Non se coñecen datos da súa abundancia no sector atlántico ibé-
rico, aínda que a súa densidade poboacional parece ser baixa.

■ AMEAZAS

Non hai información sobre as ameazas potenciais en augas
ibéricas.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Protección da especie.
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Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) 
Golfiño riscado

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: insuficientemente coñecida.
España: insuficientemente coñecida.
R.D. 1997/95: IV; UICN 96: lista 2; CCITES 98: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Ocupa as augas temperadas e cálidas de todos os océanos, e
manifesta uns máximos de abundancia no Mediterráneo, no
Pacífico e no Atlántico norte, en Sudáfrica e en diversas áreas do
Índico. No Atlántico norte esténdese ata acadar o sur das illas
Británicas. Nas costas ibéricas é o delfín máis abundante.

■ HÁBITAT

Eminentemente peláxico, forma grupos moi móbiles que adoi-
tan aproximarse ocasionalmente á costa se os cardumes de pei-
xes epipeláxicos son abundantes.

■ POBOACIÓN

Descoñécese o tamaño da poboación mundial, aínda que se
supón que debe superar o millón de exemplares. Non hai esti-
macións da poboación noratlántica. Na costa galega as campa-
ñas de avistamentos detectaron agrupacións de entre trinta a
corenta individuos ao oeste da Coruña. No porto de Bares, en
agosto de 1987, penetraron uns douscentos golfiños riscados,
probablemente fuxidos da proximidade de seis candorcas, o seu
depredador habitual. Ata 1988 verificáronse unhas dezasete
observacións.

■ AMEAZAS

Considérase exposto ás mesmas ameazas cás sinaladas para o
golfiño común. En augas atlánticas a captura accidental por
parte de arrastreiros peláxicos e volantas parece ter unha inci-
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dencia importante e, aínda que non foi debidamente avaliada,
estímase que esta pode supoñer varios milleiros cada ano.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Débese establecer unha pro-
tección estrita da especie, de
maneira que se incida na
prohibición da súa captura,
na eliminación das artes de
malla peláxicas nas zonas
onde se coñezan efectivos
importantes de golfiño ris-
cado e no control de verti-
dos contaminantes.
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Tursiops truncatus (Montagu, 1821) 
Arroaz real

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: insuficientemente coñecida.
España: insuficientemente coñecida.
R.D. 1997/95: II, IV; CCITES 98: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Especie de distribución cosmopolita, frecuente en augas cálidas
e temperadas. No Atlántico norte esténdese desde o Ecuador ata
a península norueguesa de Finmark.

■ HÁBITAT

Nas augas atlánticas mantén na súa distribución unha estrutura
demográfica subdividida en subpoboacións localizadas nas
áreas máis favorables; existen formas neríticas sedentarias e vin-
culadas ás augas costeiras e formas oceánicas máis móbiles que
habitan as augas profundas. Nas costas de Galicia encóntranse
ambas as formas, aínda que as litorais parecen estar máis esten-
didas e ser máis abundantes. Ocasionalmente obsérvanse gru-
pos no interior do estuario do río Miño.

■ POBOACIÓN

Aínda que non hai estimacións das poboacións costeiras gale-
gas, considérase relativamente abundante. Citáronse uns sesen-
ta e cinco varamentos ata 1988.

■ AMEAZAS

As principais ameazas que existen sobre as poboacións neríticas
débense ás cada vez máis frecuentes interaccións coas actividades
pesqueiras de baixura, razón pola que adoita ser obxecto de per-
secución. Por outra banda, foi obxecto de pesca para cebar nasas
e palangres, e captúrase accidentalmente coas artes de malla. Os
seus hábitos costeiros fano especialmente sensible á contamina-
ción química e á degradación dos ecosistemas litorais.



Réptiles e mamíferos mariños 795

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Débese protexer estritamente a especie. Outras medidas efecti-
vas aplicables nas zonas onde abunda o arroaz son a utilización
de repelentes nas actividades pesqueiras locais e o estrito con-
trol da contaminación.
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■ NOTAS
Inclúese tamén o arroaz boto, Grampus griseus (Cuvier, 1812), xeralmente peláxico e
relativamente frecuente nas augas ibéricas, sinaláronse unha ducia de varamentos nas
costas galegas ata 1988. A repetida presenza de agrupacións nas augas litorais obriga a
considerar que, consecuentemente, soportan as mesmas ameazas que inciden sobre
outros odoncetos costeiros. A pesar de non estar incluída na lista do Libro Rojo de 1992
por ser “non ameazada” en España, cremos que o seu status en Galicia corresponde ao
de “insuficientemente coñecida”.
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Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) 
Toniña

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: vulnerable.
España: vulnerable.
R.D. 1997/95: II, V; UICN 96: VU (A1cd); CCITES 98: II.

■ DISTRIBUCIÓN

Distribuída exclusivamente no hemisferio norte, considérase
desaparecida do Mediterráneo occidental en época histórica,
para quedar unha reducida poboación relicta no mar Negro.
Nas augas europeas do Atlántico norte esténdese desde Xibral-
tar ata os confíns de Noruega e tamén no mar Branco.

■ HÁBITAT

Habita as augas temperadas e frías e mantén sempre unha dis-
tribución tipicamente costeira sobre fondos relativamente
pouco profundos; penetra con frecuencia nas rías e conforma
pequenos grupos de ata vinte exemplares, que manteñen un
acusado sedentarismo en determinadas áreas costeiras.

■ POBOACIÓN

A poboación do Atlántico norte europeo calculouse en algo
máis de 120 000 exemplares. Aínda que se considera frecuente
nas costas ibéricas, o seu número sofre unha acelerada diminu-
ción, mais non se estimou a súa abundancia. Na costa galega,
ata 1988, verificáronse ata corenta e dous varamentos.

■ AMEAZAS

O seu estrito carácter costeiro determina que unha das princi-
pais ameazas proveña de incidencias coas actividades pesquei-
ras, de xeito que se colle frecuentemente e por accidente coas
artes de mallar. Outro importante factor de risco é consecuen-
cia da degradación do medio mariño litoral, onde a sobreex-
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plotación de recursos e a contaminación en xeral afectan inten-
samente ás poboacións sedentarias.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Cómpre establecer as áreas costeiras que manteñen núcleos
importantes de toniñas e manter a súa estrita protección, ade-
mais de regular e delimitar as actividades pesqueiras e contro-
lar os vertidos contaminantes.
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Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758
Cachalote común

■ CATEGORÍA DE AMENAZA

Galicia: vulnerable.
España: vulnerable.
R.D. 1997/95: IV; UICN 96: VU (A1bd); CCITES 98: I.

■ DISTRIBUCIÓN

Manifesta un marcado cosmopolitismo debido á súa alta capa-
cidade de adaptación a calquera ambiente mariño, a condición
de que a dispoñibilidade alimentaria sexa suficiente. Non obs-
tante, os seus principais efectivos concéntrase na banda seten-
trional dos océanos Atlántico e Pacífico, na banda tropical e
subtropical do Pacífico sur e na zona de influencia da conver-
xencia antártica. Constitúe unha especie frecuente na costa
atlántica ibérica (especialmente na galega), onde aproveita a ele-
vada produtividade xerada polo afloramento.

■ HÁBITAT

Especie propia de augas abertas que coloniza calquera área
oceánica onde o alimento –baseado en cefalópodos mesopeláxi-
cos e peixes– abonde. En Galicia as maiores concentracións
localízanse sobre o noiro continental a través das frontes de
correntes oceánicas. Manifesta unha acentuada capacidade de
translación e móvese dunha banda a outra do océano, tal e
como se demostrou por medio de exemplares capturados nas
costas ibéricas que estaban provistos de puntas de arpón das
Azores e de marcas canadenses.

■ POBOACIÓN

Os efectivos que percorren a costa galega, aínda relativamente
frecuentes, proceden fundamentalmente da poboación nora-
tlántica, que sufriu unha notable redución dos seus efectivos
orixinais e unha descompensación de sexos debido á captura
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selectiva de machos. O seu número actual estimouse en aproxi-
madamente 70 000 exemplares, dos que aproximadamente o
setenta por cento serían femias.

■ AMEAZAS

A principal ameaza céntrase na explotación comercial. En
Galicia as operacións baleeiras desenvolvéronse nos séculos XIX
e XX; neste último iniciáronse a grande escala nos anos vinte e
finalizaron nos oitenta, por mor do escaso das capturas e da
diminución do tamaño dos exemplares. Outras ameazas cons-
tatadas débense á captura accidental por volantas, aínda que a
súa incidencia non foi debidamente avaliada.

■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Débese manter a actual prohibición da súa explotación comer-
cial, ademais evitar na medida do posible a súa captura acci-
dental por volantas ou outras artes de malla nas zonas de pre-
senza regular de mandas de cachalotes.

■ NOTAS
Outra especie próxima é o cachalote pequeno, Kogia breviceps (De Blainville, 1838), con
presenza nas costas galegas de carácter excepcional e probablemente relacionado cun
escaso fluxo migratorio vinculado á corrente do Golfo. Considérase unha especie “rara”
e coñécese unha soa cita ata 1988. As principais ameazas e medidas de conservación
son as mesmas que para o cachalote.
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PINNÍPEDES

Halichoerus grypus (Fabricius, 1791)
Foca cincenta

■ CATEGORÍA DE AMEAZA

Galicia: non ameazada.
España: non ameazada.
R.D. 1997/95: II, V.

■ DISTRIBUCIÓN

Distribuída nas augas costeiras frías do Atlántico setentrional,
entre os meridianos 40º leste e 40º oeste. En augas europeas os
principais núcleos reprodutores establécense na Bretaña france-
sa, en Irlanda, no Reino Unido, no mar Báltico e na costa de
Noruega.

■ HÁBITAT

Localízase en costas rochosas provistas de pequenas praias
areosas, mais entra tamén nos portos.

■ POBOACIÓN

É a foca que máis frecuenta as costas galegas e chega nalgúns
casos a permanecer varios meses. Sinaláronse cinco citas ata
1992; as observacións ibéricas distribúense entre xaneiro e o
período estival, e corresponden a exemplares illados (tanto
adultos erráticos coma posnatais en fase de dispersión xuvenil,
estes últimos máis frecuentes).

■ AMEAZAS

A meirande parte dos animais acaban fenecendo por mor da
acción humana.
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■ MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Reforzo de medidas que impidan a súa persecución e a súa
morte.
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Carpomitra costata  . . . . . . . . . . 153

Carricanta  . . . . . . . . . . . . . . . . 459

Castor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Castor fiber  . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Casulo de area  . . . . . . . . . . . . . 374

Cempernas . . . . . . . . . . . . . . . . 387

Cempernas espiñento  . . . . . . . . 394

Centaurea borjae  . . . . . . . . . . . 274

Centaurea corcubionensis  . . . . . . 277

Centaurea ultreiae  . . . . . . . . . . . 280

Cerambyx cerdo . . . . . . . . . . . . . 478

Ceratophyus martinezi  . . . . . . . . 474

Cerqueiro-bravo  . . . . . . . . . . . . 235

Cervus elaphus  . . . . . . . . . . . . . 111

Cerceta real  . . . . . . . . . . . . . . . 605

Cervo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Cetorhinus maximus . . . . . . . . . . 551

Chaetopleura angulata  . . . . . . . . 353

Chalcides bedriagai  . . . . . . . . . . 593

Charadrius alexandrinus . . . . . . . 633

Charadrius dubius  . . . . . . . . . . . 632

Charaxes jasius  . . . . . . . . . . . . . 502

Chelonia mydas  . . . . . . . . . . . . . 774

Chioglossa lusitanica  . . . . . . . . . 573

Chorda filum  . . . . . . . . . . . . . . . 155



Chupona de mar  . . . . . . . . . . . 523

Circaetus gallicus  . . . . . . . . . . . . 611

Circus aeruginosus  . . . . . . . . . . . 613

Circus cyaneus . . . . . . . . . . . . . . 615

Cirieira alaranxada  . . . . . . . . . . 347

Cirieira amarela  . . . . . . . . . . . . 349

Codium decorticatum  . . . . . . . . . 147

Coenagrion mercuriale  . . . . . . . . 451

Coído  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Coral branco  . . . . . . . . . . . . . . 341

Coral encarnado . . . . . . . . . . . . 344

Coraliño  . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

Corema album . . . . . . . . . . . . . . 256

Corzo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

Cova  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Covas en pedra calcaria  . . . . . . 60

Crenobia alpina  . . . . . . . . . . . . 426

Crepis novoana  . . . . . . . . . . . . . 283

Crista de galo . . . . . . . . . . . . . . 389

Crocuta crocuta  . . . . . . . . . . . . . 138

Culcita macrocarpa  . . . . . . . . . . 226

Cyclopterus lumpus  . . . . . . . . . . 564

Cytisus insularis  . . . . . . . . . . . . 266

Cytisus oromediterraneus  . . . . . . 265

D

Danaus plexippus . . . . . . . . . . . . 498

Daphnis nerii  . . . . . . . . . . . . . . 510

Delphinus delphis . . . . . . . . . . . . 786

Dendrophyllia cornigera  . . . . . . . 394

Dermochelys coriacea  . . . . . . . . . 770

Desmarestia dresnayi  . . . . . . . . . 151

Dicerorhinus merckii  . . . . . . . . . 123

Doris verrucosa  . . . . . . . . . . . . . 361

Dormiñento costeleiro  . . . . . . . 351

Dormiñento grandal  . . . . . . . . . 353

Drachiella spectabilis  . . . . . . . . . 151

Dromia personata  . . . . . . . . . . . 383

Drymochares cilindraceus  . . . . . . 476

Dryopteris guanchica  . . . . . . . . . 229

Dugesia gonocephala  . . . . . . . . . 428

Dugesia tigrina  . . . . . . . . . . . . . 428

Dunas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Dunas costeiras  . . . . . . . . . . . . 57

E

Eastonia rugosa  . . . . . . . . . . . . . 367

Echinaster sepositus  . . . . . . . . . . 403

Echinus esculentus  . . . . . . . 336, 405

Elephas primigenius  . . . . . . . . . . 127

Elona quimperiana  . . . . . . . . . . . 429

Emberiza schoeniclus  . . . . . . . . . 673

Emys orbicularis  . . . . . . . . . . . . 577

Endromis versicolora  . . . . . . . . . 508

Ephippigerida saussuriana . . . . . . 458

Ephydatia fluviatilis  . . . . . . . . . . 424

Ephydatia muelleri  . . . . . . . . . . . 424

Eptesicus serotinus  . . . . . . . . . . . 697

Equus caballus . . . . . . . . . . . . . . 116

Equus cf. hydruntinus . . . . . . . . . 120

Erebia epiphron  . . . . . . . . . . . . . 500

Erebia gorge  . . . . . . . . . . . . . . . 500

Erebia meolans  . . . . . . . . . . . . . 500

Erebia palarica  . . . . . . . . . . . . . 500

Erebia triarius  . . . . . . . . . . . . . . 500

Eretmochelys imbricata  . . . . . . . . 767

Ergates faver  . . . . . . . . . . . . . . . 482

Erignathus barbatus  . . . . . . . . . . 768



Eriphia verrucosa . . . . . . . . . . . . 391

Escalo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543

Escáncer cego . . . . . . . . . . . . . . 571

Escribenta das canaveiras  . . . . . 673

Esgonzo ibérico  . . . . . . . . . . . . 593

Espeleotemas silíceos  . . . . . . . . 106

Espiñento  . . . . . . . . . . . . . . . . 548

Esponxa chouriceira  . . . . . . . . . 337

Estrela de sete brazos  . . . . . . . . 401

Estrela roiba . . . . . . . . . . . . . . . 403

Eubalaena glacialis . . . . . . . . . . . 776

Eugryllodes escalerae  . . . . . . . . . 460

Eunice roussaei  . . . . . . . . . . . . . 377

Eunicella verrucosa  . . . . . . 336, 341

Euphydryas aurinia  . . . . . . . . . . 504

F

Falco naumanni . . . . . . . . . 10, 571

Falco peregrinus  . . . . . . . . . . . . 620

Falcón peregrino  . . . . . . . . . . . 620

Felis silvestris  . . . . . . . . . . . . . . 716

Fervenza  . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Festuca graniticola  . . . . . . . . . . . 306

Feto do botão . . . . . . . . . . . . . . 232

Feto de cabelinho . . . . . . . . . . . 226

Ficulina ficus  . . . . . . . . . . . . . . . 337

Foca barbuda  . . . . . . . . . . . . . . 768

Foca cincenta  . . . . . . . . . . . . . . 802

Foca común . . . . . . . . . . . . . . . 768

Formas graníticas  . . . . . . . . . . . 63

Formica nigricans  . . . . . . . . . . . 516

Formica pratensis  . . . . . . . . . . . 516

Formica rufa  . . . . . . . . . . . . . . . 516

Fosas tectónicas  . . . . . . . . . . . . 86

Foxos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Frullania oakesiana  . . . . . . . . . . 196

Fulepa dos carrizos  . . . . . . . . . 667

Fulepa grande  . . . . . . . . . . . . . 668

Furapresas  . . . . . . . . . . . . 571, 675

Furcellaria lumbricalis  . . . . . . . . 166

Furón bravo . . . . . . . . . . . . . . . 714

G

Gaivota escura  . . . . . . . . . . . . . 644

Gaivota tridáctila  . . . . . . . . . . . 646

Galemys pyrenaicus  . . . . . . 571, 675

Gallinago gallinago  . . . . . . . . . . 636

Garza pequena  . . . . . . . . . . . . . 601

Gasterosteus aculeatus  . . . . . . . . 548

Gatafornela  . . . . . . . . . . . . . . . 615

Gato montés  . . . . . . . . . . . . . . 716

Gavita  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628

Genista ancistrocarpa  . . . . . . . . 260

Genista berberidea  . . . . . . . . . . . 259

Genista sanabrensis  . . . . . . . . . . 262

Geomalacus maculosus  . . . . . . . . 431

Glis glis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720

Globicephala melas  . . . . . . . . . . 788

Glossobalanus minutus  . . . . . . . . 407

Glossus humanus  . . . . . . . . . . . . 369

Golfiño común . . . . . . . . . . . . . 786

Golfiño riscado  . . . . . . . . . . . . 792

Grampus griseus  . . . . . . . . . . . . 796

H

Haematopus ostralegus  . . . . . . . . 628

Halichoerus grypus . . . . . . . . . . . 802



Hamearis lucina  . . . . . . . . . . . . 496

Helminthora divaricata  . . . . . . . . 159

Herba da fame  . . . . . . . . . . . . . 256

Herba de namorar  . . . . . . . . . . 244

Herba empreñadeira  . . . . . . . . . 244

Herba namoreira  . . . . . . . . . . . 244

Heteromeyenia baileyi  . . . . . . . . 424

Heteropleurus morpheus  . . . . . . . 497

Hiena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Hippocampus hippocampus  . . . . . 557

Hippocampus ramulosus  . . . . . . . 555

Hirudo medicinalis  . . . . . . . . . . . 441

Hirundo daurica  . . . . . . . . . . . . 660

Huperzia selago  . . . . . . . . . . . . . 210

Hyacintoides paivae  . . . . . . . . . . 309

Hydrobates pelagicus  . . . . . . . . . 597

Hymenophyllum tunbrigense  . . . . 220

Hymenophyllum willsonii  . . . . . . 222

Hyperoodon ampullatus  . . . . . . . 768

Hyphoraia dejeani  . . . . . . . . . . . 506

Hypsugo savii  . . . . . . . . . . . . . . 696

I

Iris boissieri . . . . . . . . . . . . . . . . 318

Isobrychus minutus . . . . . . . . . . . 601

Isocerus purpurascens . . . . . . . . . 470

Isoetes fluitans  . . . . . . . . . . . . . . 216

Isoetes longissimum  . . . . . . . . . . 214

J

Jynx torquilla . . . . . . . . . . . . . . . 656

K

Kogia breviceps  . . . . . . . . . . . . . 800

L

Lacerta lepida oteroi . . . . . . . . . . 581

Lacerta monticola  . . . . . . . . . . . 585

Lacerta vivipara  . . . . . . . . . . . . 583

Lagarteiro buxarelo  . . . . . 10, 571

Lagartixa cincenta  . . . . . . . . . . 591

Lagartixa da serra  . . . . . . . . . . . 585

Lagartixa das brañas  . . . . . . . . . 583

Lagartixa dos penedos  . . . . . . . 589

Lagartixa galega  . . . . . . . . . . . . 587

Lagarto arnal de Sálvora  . . . . . . 581

Lagenorhynchus acutus  . . . . . . . . 768

Lagoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Lagoas litorais  . . . . . . . . . . . . . 92

Lamprea  . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

Lanius senator  . . . . . . . . . . . . . . 669

Larus fuscus  . . . . . . . . . . . . . . . 644

Lebre do piornal  . . . . . . . . . . . 718

Leirón rilón  . . . . . . . . . . . . . . . 720

Leontodon farinosus  . . . . . . . . . . 286

Lepidochelys kempii  . . . . . . . . . . 767

Lepidopleurus cajetanus  . . . . . . . 351

Leptogorgia lusitanica  . . . . . . . . . 344

Lepus castroviejoi  . . . . . . . . . . . . 718

Leucanthemum gallaecicum  . . . . . 292

Leucanthemum merinoi . . . . . . . . 295

Leucanthemum pluriflorum  . . . . . 298

Leucanthemum x corunnense  . . . . 289

Leuciscus carolitertii  . . . . . . . . . . 543

Liagora distenta  . . . . . . . . . . . . . 161



Licopódio dos brejos  . . . . . . . . 212

Limosa limosa  . . . . . . . . . . . . . . 638

Liparis montagui  . . . . . . . . . . . . 562

Lirio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

Lobo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705

Londra . . . . . . . . . . . . . . . 571, 708

Lucanus cervus  . . . . . . . . . . . . . 472

Luidia ciliaris  . . . . . . . . . . . . . . 401

Luronium natans  . . . . . . . . . . . . 303

Luscinia svecica  . . . . . . . . . . . . . 666

Lutra lutra  . . . . . . . . . . . . 571, 708

Lycaeides idas  . . . . . . . . . . . . . . 496

Lycaena hippothoe  . . . . . . . . . . . 492

Lycopodiela inundata  . . . . . . . . . 212

M

Maculinea alcon  . . . . . . . . . . . . 494

Maculinea arion  . . . . . . . . . . . . 496

Mamut laúdo  . . . . . . . . . . . . . . 127

Mantyspa styriaca  . . . . . . . . . . . 461

Margaritifera margaritifera  . . . . . 433

Marta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710

Martes martes  . . . . . . . . . . . . . . 710

Mauremys leprosa  . . . . . . . . . . . 579

Mazarico curlí  . . . . . . . . . . . . . 640

Megaptera novaeangliae  . . . . . . . 784

Megopis scrabicornis . . . . . . . . . . 475

Meixón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537

Merops apiaster  . . . . . . . . . . . . . 654

Metriocnemus carmencitabertarum 486

Mexillón de río  . . . . . . . . . . . . 433

Mexón rabudo  . . . . . . . . . . . . . 409

Milvus migrans  . . . . . . . . . . . . . 609

Miniopterus schreibersi  . . . . . . . . 700

Miñato abelleiro  . . . . . . . . . . . . 607

Miñato negro  . . . . . . . . . . . . . . 609

Miñoca de fío . . . . . . . . . . . . . . 381

Miñoca xigante . . . . . . . . . . . . . 377

Monarca  . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

Morcego bigotudo  . . . . . . . . . . 689

Morcego da fraga  . . . . . . . . . . . 692

Morcego das covas  . . . . . . . . . . 700

Morcego das hortas  . . . . . . . . . 697

Morcego das ribeiras  . . . . 572, 681

Morcego de Bechstein . . . . . . . . 683

Morcego de ferradura grande  . . 677

Morcego de ferradura 

mediterráneo  . . . . . . . . . . . . . . 680

Morcego de ferradura pequeno  . 679

Morcego de Natterer . . . . . . . . . 685

Morcego de orellas fendidas  . . . 687

Morcego do monte  . . . . . . . . . . 696

Morcego orelludo meridional  . . 695

Morcego orelludo setentrional . . 694

Morcego rabudo . . . . . . . . . . . . 702

Morcego rateiro grande . . . . . . . 690

Morcego rateiro mediano  . . . . . 691

Mormoso  . . . . . . . . . . . . . . . . . 551

Musgo luminoso  . . . . . . . . . . . 184

Mustela erminea  . . . . . . . . . . . . 712

Mustela putorius  . . . . . . . . . . . . 714

Myotis bechsteini  . . . . . . . . . . . . 683

Myotis blythii  . . . . . . . . . . . . . . 691

Myotis daubentoni  . . . . . . . 572, 681

Myotis emarginatus  . . . . . . . . . . 687

Myotis myotis  . . . . . . . . . . . . . . 690

Myotis mystacinus  . . . . . . . . . . . 689

Myotis nattereri  . . . . . . . . . . . . . 685



N

Narcissus cyclamineus  . . . . . . . . 315

Nassarius pfeifferi  . . . . . . . . . . . 357

Navallón  . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

Nebria belloti  . . . . . . . . . . . . . . 466

Negrón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768

Neobisium maritimum  . . . . . . . . 383

Neolithodes grimaldi . . . . . . . . . . 394

Neophron percnopterus  . . . . 10, 571

Nóctulo común  . . . . . . . . . . . . 699

Numenius arquata  . . . . . . . . . . . 640

Nustera distigma  . . . . . . . . . . . . 484

Nyctalus noctula  . . . . . . . . . . . . 699

O

Ollo biral  . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Onychogomphus uncatus  . . . . . . . 453

Orcinus orca  . . . . . . . . . . . . . . . 790

Osmylus fulvicephalus  . . . . . . . . 463

Oso das cavernas  . . . . . . . . . . . 134

Oso pardo  . . . . . . . . . 130, 572, 703

Ourizo purpúreo  . . . . . . . . . . . 405

Oxygastra curtisii  . . . . . . . . . . . 455

P

Paíño do mal tempo  . . . . . . . . . 597

Paisaxes fluviais  . . . . . . . . . . . . 52

Paisaxes glaciares  . . . . . . . . . . . 46

Paisaxes graníticas  . . . . . . . . . . 39

Pala  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Pan de mouro  . . . . . . . . . . . . . 339

Pancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543

Panopea glycimeris . . . . . . . . . . . 371

Papoazul  . . . . . . . . . . . . . . . . . 666

Paracentrotus lividus  . . . . . . . . . 336

Pardal das rochas  . . . . . . . . . . . 671

Parnassius apollo  . . . . . . . . . . . . 488

Paromola cuvieri  . . . . . . . . . . . . 387

Pato cincento  . . . . . . . . . . . . . . 603

Peixe bobo . . . . . . . . . . . . . . . . 551

Peixe momo . . . . . . . . . . . . . . . 551

Peixe rei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560

Pelobates cultripes  . . . . . . . . . . . 575

Pelodytes punctatus  . . . . . . . . . . 571

Penedías  . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Pentapora fascialis foliacea  . . . . . 399

Perdix perdix . . . . . . . . . . . . . . . 624

Perdiz charrela  . . . . . . . . . . . . . 624

Pernileiro  . . . . . . . . . . . . . . . . . 630

Pernis apivorus  . . . . . . . . . . . . . 607

Peto formigueiro  . . . . . . . . . . . 656

Petrocoptis grandiflora  . . . . . . . . 238

Petromyzon marinus  . . . . . . . . . 523

Petronia petronia  . . . . . . . . . . . . 671

Phaleria atlantica . . . . . . . . . . . . 470

Phoca vitulina  . . . . . . . . . . . . . 768

Phocoena phocoena  . . . . . . . . . . 797

Phyllariopsis brevipes 

pseudopurpurascens  . . . . . . . . . . 157

Phymatolithon calcareum  . . . . . . 163

Physeter macrocephalus  . . . . . . . 799

Pías  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Pica papuda  . . . . . . . . . . . . . . . 662

Pica patinegra  . . . . . . . . . . . . . 664

Picanzo rebordá  . . . . . . . . . . . . 669

Píllara careta  . . . . . . . . . . . . . . 632

Píllara papuda  . . . . . . . . . . . . . 633

Pilularia globulifera  . . . . . . . . . . 217

Piorno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265



Pisidium amnicum  . . . . . . . . . . . 436

Pisidium casertanum  . . . . . . . . . . 436

Pisidium henslowanum  . . . . . . . . 436

Pisidium milium . . . . . . . . . . . . . 436

Pisidium nitidum  . . . . . . . . . . . . 436

Pisidium personatum  . . . . . . . . . 436

Pisidium subtruncatum  . . . . . . . . 436

Pita do monte . . . . . . . . . . . 10, 622

Plecotus auritus  . . . . . . . . . . . . . 694

Plecotus austriacus  . . . . . . . . . . . 695

Plumeiro bispira . . . . . . . . . . . . 379

Podarcis bocagei  . . . . . . . . . . . . 587

Podarcis hispanica  . . . . . . . . . . . 589

Polycelis felina  . . . . . . . . . . . . . . 425

Praias de area  . . . . . . . . . . . . . . 20

Praias de cantos  . . . . . . . . . . . . 13

Proserpinus proserpina  . . . . . . . . 512

Protostyela longicauda  . . . . . . . . 409

Protuberodrilus tourenqui  . . . . . . 439

Psammodromus hispanicus  . . . . . 591

Pseudorca crassidens  . . . . . . . . . 768

Pterostichus franzi  . . . . . . . . . . . 468

Puntilla do mar  . . . . . . . . . . . . 397

Purpuricenus kaehleri  . . . . . . . . . 480

Q

Quercus lusitanica  . . . . . . . . . . . 235

R

Rangifer tarandus  . . . . . . . . . . . 109

Rasas de abrasión  . . . . . . . . . . . 33

Reno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
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Solieria chordalis  . . . . . . . . . . . . 169
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