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durante os anos 2007-2008, a consellería de medio ambiente e desenvolvemento sostible, 
a través da súa dirección Xeral de desenvolvemento sostible, coordinou un proxecto de 
investigación sobre as evidencias e impactos do cambio climático en Galicia, elemento central 
do programa de avaliación de impactos e adaptación do plan Galego de acción fronte ao 
cambio climático. Este documento analiza as evidencias científicas atopadas, así como os 
impactos esperables nos diferentes ecosistemas galegos. máis dun centenar de investigadores 
e investigadoras pertencentes a universidades e organismos públicos de investigación galegos 
realizaron un labor profundo de documentación que permitiu, por primeira vez, comparar e 
discutir todas as evidencias dispoñibles sobre cambio climático no noso territorio. o diagnóstico 
non deixa lugar a dúbidas: o cambio climático é unha realidade que está a alterar lentamente 
pero de xeito continuo os distintos ecosistemas galegos. a investigación tamén realizou un 
esforzo por prognosticar os posibles impactos futuros do cambio climático.

Este estudo científico caracterízase pola súa rigorosidade. avaliáronse as evidencias e os impactos 
do cambio climático desde unha perspectiva probabilística, analizando a complexidade das 
simulacións realizadas cos modelos climáticos. as investigacións levadas a cabo mostran as 
evidencias que durante as últimas décadas se veñen observando sobre a existencia do cambio 
climático en Galicia. así mesmo, este traballo tamén presenta as certezas existentes sobre os 
cambios vindeiros. Estas non deixan lugar a dúbidas de que o clima, os distintos ecosistemas 
e o planeta tal e como o coñecemos agora non serán o mesmo no futuro. Quédanos, pois, 
loitar para mitigar os cambios que se aveciñan (redución de co2, reciclaxe, uso adecuado dos 
recursos naturais, etc.) e adaptarnos na medida do posible a eles.

É así mesmo moi destacable o esforzo realizado na síntese dos resultados máis salientables do 
estudo en forma de documento executivo, documento este fundamental para unha toma de 
decisións que, baseada no coñecemento científico, permita deseñar as políticas que conduzan 
Galicia cara a un modelo de desenvolvemento que integre a evidencia dun territorio en cambio 
continuo como consecuencia do cambio climático.

Manuel Vázquez Fernández

conselleiro de medio ambiente e desenvolvemento sostible
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o planeta terra está a experimentar modificacións no sistema climático de extraordinaria 
magnitude e velocidade que se asocian, máis aló de calquera dúbida razoable, coa mobilización 
masiva de carbono desde os combustibles fósiles ata a atmosfera. É precisamente este carbono 
acumulado na atmosfera na forma do gas de efecto invernadoiro dióxido de carbono o 
responsable da meirande parte do quentamento rexistrado no planeta, 0,74 ºc ao longo do 
pasado século, e é previsible que o quentamento da atmosfera continúe con incrementos de 1,4 
a 5,8 ºc durante o século XXi.

Galicia non é allea ao proceso de cambio climático, sendo probable que este se constitúa 
nun factor condicionante da sustentabilidade do desenvolvemento do noso país. En coherencia 
con esta diagnose, a Xunta de Galicia elaborou o plan Galego de acción fronte ao cambio 
climático, que se concreta en catro programas principais. por unha banda, enfrontándose 
á causa do fenómeno, para o cal se deseña o programa de redución de emisións de gases 
de efecto invernadoiro. por outra, fomentando a investigación sobre o cambio climático en 
Galicia. En terceiro lugar, potenciando a educación, a información e a cooperación no eido 
do cambio climático. Finalmente, favorecendo a adaptación da nosa sociedade aos cambios 
previsibles nos sistemas naturais, económicos e sociais potencialmente afectados no país, coa 
finalidade de reducir os impactos negativos identificados e aproveitar as oportunidades que do 
propio cambio puidesen derivar. para poder acadar este último obxectivo, cómpre avaliar as 
evidencias do cambio climático, así como os seus impactos previsibles sobre os ecosistemas 
naturais e explotados de Galicia. É precisamente esta a finalidade do proxecto cliGal que a 
consellería de medio ambiente e desenvolvemento sostible puxo en marcha no ano 2007 e 
cuxos principais resultados se amosan neste libro. un proxecto que, grazas ao traballo de máis 
dun centenar de investigadores de todas as universidades e centros públicos de investigación 
de Galicia, achega o coñecemento preciso para o deseño intelixente do futuro do noso país, 
un futuro que, sen lugar a dúbidas, se vai ver afectado polos impactos que o cambio climático 
está a exercer en Galicia. 

Emilio Manuel Fernández Suárez

director Xeral de desenvolvemento sostible
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a certeza científica de que o cambio climático xa reside entre nós e, polo tanto, de que é nece-
sario convivir con el condúcenos a compatibilizar as accións dirixidas a reducir as emisións con 
outras encamiñadas a estudar as posibilidades de adaptación ás novas condicións ambientais 
que caracterizarán Galicia nas próximas décadas. os novos escenarios xerados por este fenó-
meno global darán lugar a impactos negativos nos nosos ecosistemas e sectores produtivos e, 
ao mesmo tempo, a unha serie de oportunidades que poderán ser aproveitadas se acadamos 
o suficiente nivel de coñecemento científico e capacidade prospectiva acerca da evolución das 
condicións ambientais de Galicia e os seus efectos sobre os sistemas naturais ao longo das 
vindeiras décadas.

os distintos informes científicos publicados por axencias nacionais e internacionais sobre o 
cambio climático non deixan lugar a dúbidas sobre a vulnerabilidade de España aos seus efec-
tos. non obstante, este coñecemento non é suficiente para describir o comportamento dos dife-
rentes microclimas galegos e a interacción destes cos diferentes ecosistemas do noso territorio. 
Galicia, no contexto das latitudes medias, atópase enmarcada nunha zona de circulación na 
que prevalecen os ventos do oeste, sendo o primeiro punto de chegada das perturbacións at-
lánticas con respecto ao resto de España. no entanto, a comunidade galega recibe a influencia 
de distintas masas de aire de características termodinámicas moi dispares. deste xeito, chegan 
a Galicia masas de aire cálidas e húmidas, como as tropicais marítimas, así como masas de 
aire que, por teren a súa orixe en latitudes superiores, presentan en común a característica de 
seren frías, aínda que con distinto contido de humidade. como consecuencia disto, dedúcese 
que as conclusións de estudos de variacións climáticas realizadas para o norte de Europa ou, 
por exemplo, para o mediterráneo non son directamente aplicables para a nosa comunidade, 
polo que cómpre un estudo individualizado para esta rexión.

a avaliación en detalle das evidencias do cambio climático en Galicia, así como os impactos 
previsibles en cada un dos sectores potencialmente afectados,  é o obxectivo principal deste li-
bro. neste estudo avaliáronse as evidencias do cambio climático na atmosfera, nos ecosistemas 
terrestres, peláxicos mariños e litorais, e incídese nos impactos futuros neles e mais na economía 
e na saúde. 

ao respecto da climatoloxía de Galicia, que se aborda nos capítulos 1 a 3, o diagnóstico non 
deixa lugar a dúbidas; a temperatura vén crecendo desde mediados do século XX, aínda que 
este incremento esconde diferenzas temporais e espaciais importantes. doutra banda, a esta-
cionalidade da precipitación, así como os seus extremos, tamén mostran variacións importantes 
durante esta etapa. o estudo limitouse ao período 1961-2006 para conseguir unha correcta 
cobertura xeográfica de Galicia a partir das series existentes. Este período, aínda que non de-
masiado amplo, cobre parte do descenso de temperatura constatado noutros puntos da penín-
sula desde os anos 50 ata os 70 e o posterior incremento abrupto ata anos recentes, permitindo 
así dar unha estimación da taxa de cambio por década máis realista e comparable con outros 
estudos. neste traballo fíxose, ademais, especial fincapé no estudo de tendencias en ocorrencia 
de extremos, tanto de temperatura como de precipitación, e é, de feito, onde se atoparon parte 
dos resultados máis contundentes e púidose facer ademais unha interpretación sinóptica dos 
devanditos resultados. o período entre a primeira e última xeada tamén está a decrecer, e con-
tinuará así ao longo do século XXi, cos importantes efectos que terá sobre a agricultura. cara 
a mediados do século XXi, como se expón nos capítulos 26 e 27, o incremento da temperatura 
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media de Galicia será de 1,5 ºc, sendo maiores os incrementos da temperatura máxima que os 
da mínima. a precipitación, que non mostra unha tendencia clara nos últimos 40 anos, podería 
diminuír a súa cantidade cara a mediados do século XXi, afectando polo tanto ao balance hídrico. 

nos ecosistemas terrestres, que se avalían nos capítulos 4 a 11, aprécianse importantes evidencias 
de cambios nas fenofases vexetais e animais debido ao incremento da temperatura: en xeral adián-
tanse as floracións e chegadas dalgunhas especies migratorias. cara ao futuro, que se aborda nos 
capítulos 28 a 30, predise unha extensión da distribución no espazo da vexetación de tipo medite-
rráneo e un adianto da floración de certas especies. non sabemos con certeza como vai afectar o 
novo escenario climático ao número de incendios, pois esta variable está condicionada polas actua-
cións humanas. incendios máis severos, combinados con maiores probabilidades de precipitacións 
no outono, terían consecuencias máis negativas sobre as riadas e a erosión dos solos. En relación 
cos caudais e dispoñibilidade de auga no solo, as tendencias son pouco definidas, aínda que se 
podería agardar un lixeiro incremento da seca estival e de finais do inverno.

os capítulos 12 a 21 están dedicados aos ecosistemas mariños. En Galicia observouse un incre-
mento da temperatura superficial do mar de 0,2 ºc/década, coherente coa tendencia global nos 
últimos 40 anos, e unha lixeira diminución nas augas subsuperficias das zonas máis influídas polo 
afloramento nas Rías baixas. a salinidade aumentou na superficie nas Rías baixas pero non fronte 
ás Rías altas. o incremento observado no nivel do mar en Galicia, entre 2,0 e 2,5 cm/década, é 
tamén similar ao do océano global, que se viu especialmente acelerado nos últimos 20 anos. a 
diminución da intensidade e duración do afloramento nos últimos 40 anos débese aos cambios no 
réxime de ventos, cunha redución significativa da duración do período favorable ao afloramento 
nun 30% e da súa intensidade nun 45%. Esta redución do afloramento contribuíu a duplicar o tem-
po de renovación das rías. así mesmo, é responsable da posible diminución da produción neta nun 
~50% na plataforma continental e nun ~15% nas rías. por outra banda, as tendencias na corrente 
invernal cara ao polo (cip) non están claras debido aos efectos contrapostos dos ventos do sur e 
ao gradiente meridional de temperatura fronte ás costas ibéricas. non se teñen observado tenden-
cias significativas de longo termo nas medidas de concentración de nutrientes nas augas costeiras 
superficiais nin no océano próximo, aínda que se observa un descenso de pH de 0,052 unidades/
década. no fitoplancto rexistráronse a diminución das diatomeas e o incremento dos dinoflaxelados 
no período 1958-2006, pero non se atoparon tendencias claras na biomasa nin na produtividade 
total. no caso do zooplancto, observouse unha diminución da biomasa e dos copépodos no océa-
no e un aumento na costa no mesmo período. tamén se apreciou un incremento das especies de 
augas cálidas. vinte e unha especies de peixes de carácter tropical foron atopadas en Galicia nos 
últimos anos, e tamén se rexistrou un incremento continuado da produción de percebe nos últimos 
14 anos e da expansión do morfotipo “alongado”, sen interese comercial. Estes cambios dében-
se probablemente ao aumento na temperatura e á diminución do afloramento. por outra banda, 
encontrouse unha relación negativa entre as precipitacións intensas e as vendas de berberecho, e 
patróns similares tamén nas vendas de ameixa babosa e cadelucha e, en menor medida, de ameixa 
fina. baseándose nos cambios observados no afloramento, parece que a taxa de crecemento e a 
calidade dos mexillóns cultivados en batea amosaron un descenso nas últimas décadas, mentres 
que o período de extracción se reduciu debido ao aumento da presenza de microalgas nocivas. a 
poboación de sardiña ibérica presentou unha diminución a longo prazo acompañada de amplas 
oscilacións decadais. Estes cambios parecen estar máis relacionados coas variacións a curto prazo 
do afloramento que coas flutuacións do clima. do mesmo xeito, as capturas de polbo reducíronse 
significativamente, seguindo os cambios na frecuencia e intensidade dos ventos nos períodos de 
afloramento e afundimento. non obstante, as conclusións actuais acerca dos efectos do cambio 
climático sobre os recursos mariños en Galicia están limitadas pola ausencia de series temporais de 
observación suficientemente longas e sistemáticas.
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baseándose no coñecemento actual das tendencias observadas e nos escenarios climáticos previs-
tos polo panel intergobernamental para o cambio climático (ipcc) no horizonte dos anos 2075-
2099, nos capítulos 31 e 32 apúntase que se pode prognosticar con bastante fiabilidade unha 
subida do nivel do mar de entre 0,5 e 1,4 metros, un incremento da temperatura superficial da auga 
de entre 1 e 3 ºc e un descenso de pH en torno a 0,35 unidades. Estes efectos producirán, cunha 
probabilidade elevada, cambios na configuración da costas, afectando á distribución das especies 
intermareais, con especial referencia aos moluscos explotados nos bancos marisqueiros. tamén 
producirían un descenso acusado da capa de mestura invernal no océano adxacente a Galicia e, 
consecuentemente, unha redución substancial da biomasa de fitoplancto xerada na proliferación 
primaveral. igualmente, favorecerían a chegada as costas galegas de especies de peixes subtropi-
cais e a migración cara a latitudes maiores de especies propias de sistemas tépedos. por último, 
a acidificación pode chegar a ter un impacto relevante sobre a fecundación, o desenvolvemento 
larvario, o crecemento e a calcificación dos moluscos bivalvos explotables. desafortunadamente, 
as predicións sobre a evolución do réxime de ventos costeiros son pouco fiables, o que impide 
ter predicións robustas sobre aquelas variables máis dependentes da frecuencia e intensidade do 
afloramento, tales como a taxa de renovación das rías ou a súa fertilización, que á súa vez exercen 
un efecto directo sobre aspectos tales como a abundancia, a composición e a actividade do fito-
plancto e do zooplancto, o recrutamento da sardiña e do polbo ou o crecemento e a calidade do 
mexillón. En calquera caso, e anticipando o principio de precaución requirido nas futuras medidas 
adaptativas, unha redución da frecuencia e intensidade dos ventos de compoñente norte da mesma 
orde que a observada na última metade do século XX, en combinación co aumento da temperatu-
ra superficial de entre 1 e 3 ºc, produciría unha duplicación do tempo de residencia das rías, un 
descenso da produción neta en torno ao 15%, un aumento da frecuencia de aparición e da bio-
masa de dinoflaxelados –co conseguinte incremento do número de días de peche dos polígonos de 
mexillón–, un descenso da taxa de crecemento e da calidade deste molusco e unha redución das 
capturas de polbo e sardiña, que probablemente se desprazaría cara a maiores latitudes.

nos ecosistemas litorais, tratados nos capítulos 22 a 24, a información dispoñible non é moita e, 
asemade, está moi influída polo ser humano, polo que se realizou unha filtración pormenorizada 
das bases de datos existentes. as evidencias de erosión das nosas costas parecen estar máis relacio-
nadas con episodios de precipitación intensas e temporais de vento e ondada que co aumento do 
nivel do mar. non obstante, constátase que o aumento sostido do nivel do mar que se predí para o 
século XXi propiciará esta erosión. Existen evidencias de que o cambio climático reduciu a distribu-
ción de especies de algas propias de augas frías que forman hábitats claves na zona costeira e, polo 
tanto, pode provocar un importante impacto sobre as comunidades biolóxicas asociadas. no futuro 
continuarase coa tendencia observada de incremento de percebe de baixa calidade.

tamén se teñen avaliado os efectos das temperaturas extremas sobre a saúde (capítulo 25) e os 
efectos económicos do cambio climático sobre dous sectores produtivos de notable relevancia na 
economía galega: a pesca e o turismo (capítulos 33 e 34). os resultados amosan que, de manterse 
a tendencia de quentamento na auga superficial do caladoiro iberoatlántico, tanto a biomasa de 
sardiña como os beneficios esperados se reducirán notablemente, malia que, nun escenario de 
control e mitigación do quentamento global, descenderían nun menor grao. En relación co turismo, 
a partir dos cambios esperados na climatoloxía no ámbito español, principal orixe da demanda de 
turismo en Galicia, os resultados mostran que a demanda de viaxes e o número de pernoitas no 
litoral galego aumentarían no novo escenario climático.

os resultados acadados con esta análise das evidencias e impactos do cambio climático en Galicia 
non pretenden ser definitivos, pero si mostran desde un punto de vista científico e rigoroso como 
o clima está afectando aos diferentes ecosistemas. Este estudo reflicte a necesidade de continuar 
avanzando no coñecemento do sistema climático e da interacción entre os diferentes compoñentes 
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deste. Estamos convencidos de que estes estudos deberían servir como base para a elaboración dos 
plans de adaptación ao cambio climático en Galicia.
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seu labor de coordinación nas fases iniciais do proxecto.
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rEsumo

dada a preocupación reinante ante os cambios observados a nivel global en precipitación e 
especialmente en temperatura, levouse a cabo un estudo co obxectivo de detectar variacións 
climáticas en distintas localidades de Galicia no período 1961-2006. as variables elixidas para 
o estudo foron a temperatura e a precipitación, analizando o seu comportamento nas distintas 
escalas temporais, non só en canto a valores medios ou totais, senón tamén na frecuencia 
de eventos extremos. para poder realizar unha interpretación sinóptica dos resultados obtidos, 
realizouse unha clasificación dos patróns de circulación e estudouse a súa evolución ao longo 
do mesmo período.

summarY

according to the current concern about the global changes observed in precipitation and 
temperature, the main objective of this study has been to detect the climatic variations in different 
locations in Galicia (nW spain) over the period 1961-2006. the study has been focused on 
temperature and precipitation: annual, seasonal and monthly trends in total or average values 
have been analysed along with the frequency of extreme values. in order to achieve a synoptic 
interpretation of the results obtained, a classification of the circulation patterns and their evolution 
along this period has been done. 

1. introdución

co fin de mellorar a comprensión dos mecanismos de cambio a longo prazo e as implicacións 
ou impactos futuros nas distintas zonas do planeta, fanse necesarios estudos da variabilidade e 
do cambio en distintas variables meteorolóxicas a unha escala local.

o aumento de temperatura constatouse a nivel global (Jones e moberg, 2003; Easterling, 
1997). Estímase que a nivel mundial a temperatura media anual aumentou desde 1850 0,8 
± 0,2 ºc (ipcc, 2007). Este quentamento non foi constante nin homoxéneo, destacando, por 
exemplo, o incremento de temperatura desde mediados dos anos setenta do século XX e, en 
especial, as temperaturas alcanzadas globalmente no período 1995-2005 (ipcc, 2007). pola 
súa banda, Europa sufriu desde 1900 un quentamento maior ao global: 0,95 ºc (European 
Environment agency, EEa, 2004) e este quentamento foi aínda maior nalgunhas zonas como na 
península ibérica (EEa, 2004).

nos últimos anos en España realizáronse numerosos traballos que analizan a variabilidade exis-
tente no conxunto da península ibérica (Esteban-parra et al., 2003; Rodríguez-puebla et al., 2002; 
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brunet et al., 2006) ou en distintas subrexións, como por exemplo o litoral mediterráneo (Romero et al., 
1999; J. J. miró e m. J. Estrela, 2004; saladié et al., 2004), ou na metade norte da península (Esteban-
parra et al., 1995; abaurrea et al., 2001). En todos eles se confirma que o aumento de temperatura 
máis remarcable ao longo do século XX se produciu desde comezos dos anos setenta, malia que mos-
tran diferenzas en canto á importancia relativa das estacións do ano en función do período analizado 
e en canto ás taxas relativas de aumento nas temperaturas máximas e mínimas. por outra banda, as 
tendencias nos totais anuais ou estacionais de precipitación presentan diferenzas aínda maiores, tanto 
a nivel global (ipcc 2007) como nacional (Esteban-parra et al., 1998), debido isto último á complexi-
dade da distribución espacial da chuvia en España (brunet et al., 2007a).

por outra banda, o estudo da variabilidade en valores medios ou totais non é máis que un aspecto do 
cambio climático e, de feito, os cambios na frecuencia de extremos poden ter un forte impacto sobre 
a sociedade e os ecosistemas, e considérase ademais que poden ser fortes indicadores do cambio 
climático (Folland et al., 2001). Estes estudos teñen a agravante de traballaren con datos diarios, máis 
difíciles de validar, polo que son menos frecuentes e máis problemáticos os estudos a nivel global 
(nicholls et al., 1996; Frich et al., 2002; alexander et al. 2006; brown et al 2008). non obstante, 
existen numerosos estudos a escala menor que a global (aguilar et al., 2005; deGaetano et al., 1996; 
Easterling, 2002; peterson et al., 2002; peterson et al., 2008; You et al., 2008; Zolina et al., 2008)), 
algúns dos cales inclúen datos dalgunhas series de España (moberg et al., 2000; Klein tank, 2002; 
Easterling et al., 2003; Klein tank e Können, 2003; moberg e Jones, 2005; moberg et al., 2008). a 
nivel nacional, contamos con numerosos estudos que exploran a variabilidade existente en distintos 
períodos do século XX en canto á ocorrencia destes fenómenos extremos (abaurrea e cebrián, 2001; 
lópez, 2001; serra et al., 2001; prieto et al., 2004; Fernández de sevilla y Rodrigo, 2006; labajo et 
al., 2006; casas et al., 2007; Rodrigo e trigo 2007). os resultados en calquera caso son algo hete-
roxéneos, especialmente en precipitación, tanto temporal como espacialmente.

a localización latitudinal de Galicia enmárcaa na zona de circulación prevalecente dos “oestes”. 
por outra parte, a súa situación no sector máis noroccidental da península ibérica configúraa como 
primeiro punto de chegada das perturbacións atlánticas. non obstante, a comunidade galega recibe 
influencia de distintas masas de aire de características termodinámicas moi dispares. deste modo, che-
gan a Galicia tanto masas de aire cálidas e húmidas (tropicais marítimas) como varios tipos de masas 
de aire frío procedentes de latitudes superiores con distinto contido de humidade (masas de aire ártico 
marítimo, ártico continental e polar continental). Galicia está, polo tanto, localizada nunha zona de 
transición de distintos tipos de masas de aire, do que se deduce que as conclusións de estudos de va-
riacións climáticas realizadas tanto para o norte de Europa como para outras zonas de España, como 
por exemplo para o mediterráneo, non son directamente extrapolables para a comunidade galega, 
necesitándose daquela un estudo individualizado para esta rexión.

neste estudo descenderase ao nivel rexional e revisaranse os cambios que se observaron en distintos 
puntos de Galicia no período 1961-2006 en temperatura e precipitación. as tendencias analizaranse 
tanto para valores por termo medio de temperatura e totais de precipitación na escala anual, esta-
cional e mensual como en frecuencia de datos diarios extremos. outra variable estudada nalgunha 
estación representativa foi o número de días de neve. Esta variable está claramente relacionada co 
quentamento global e, xa nos anos cincuenta, a partir dos datos reflectidos nos calendarios meteoro-
fenolóxicos, se puxo de manifesto unha diminución progresiva no número de días de neve nas zonas 
de maior frecuencia de nevadas e un aumento da zona libre de nevadas (lorente, 1951). ademais, 
abordarase o estudo temporal dos principais tipos sinópticos identificados para Galicia, buscando a 
posible existencia de tendencias que poidan ser relacionadas cos cambios observados nas anteriores 
variables meteorolóxicas.
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2. datos

as series de datos utilizadas pertencen a dúas redes de estacións: a rede da axencia Estatal de me-
teoroloxía (aEmEt) e a pertencente á consellería de medio ambiente e desenvolvemento sostible 
(cmads) da Xunta de Galicia. preseleccionáronse as series da aEmEt cunha lonxitude mínima de 
10 anos e todas as series de estacións manuais e automáticas da rede da cmads, debido á maior 
accesibilidade aos datos orixinais e metadata desas estacións, o cal permitiu unha mellor carac-
terización da súa calidade. deste modo, inicialmente examináronse a nivel diario 393 series de 
precipitación e 167 de temperatura.

no que respecta á clasificación sinóptica, usáronse os datos de reanálise (ncEp/ncaR) no período 
1960-2006.

2.1. control de calidade e homoxeneización

nos últimos anos aumentou a concienciación da importancia do control de calidade e homoxenei-
zación para a correcta detección do cambio climático (Folland et al.,2001; peterson et al., 1998b; 
aguilar et al., 2003). por ese motivo, en todas as series de precipitación e temperatura (máxima e 
mínima) se aplicou un proceso exhaustivo de control de calidade e homoxeneización.

Control de calidade de datos diarios

En cada serie valorouse en primeiro lugar a existencia de valores ilóxicos (precipitacións menores 
que 0) ou fóra do rango que se pode considerar crible para o caso das temperaturas: considerouse 
un límite de 45 ºc como límite superior para a temperatura máxima e de -15 ºc e +28 ºc como 
límite inferior e superior para as temperaturas mínimas. o obxectivo de fixar estes límites foi non 
sobreestimar o cálculo da desviación típica existente tanto dentro dunha serie como na serie de 
diferenzas respecto a outras, para mitigar o posible nesgo do uso da desviación típica na avaliación 
da calidade dos datos (peterson et al., 1998a).

para cada serie e variable (precipitación, temperatura máxima e temperatura mínima) valorouse a 
presenza de outliers temporais: datos que se desviaban máis de catro desviacións típicas (seis no 
caso da precipitación) do valor medio normal para o mes correspondente. non obstante, se un 
dato diario era catalogado como outlier temporal nunha serie e en tres ou máis das series veciñas 
simultaneamente, o dato era considerado “outlier xeneralizado” e aceptábase, con independencia 
da súa validación espacial posterior, precisamente debido á súa excepcionalidade. desta forma, 
tratábase de avaliar con especial coidado os episodios de valores moi extremos (sobre todo no caso 
da precipitación) e evitar a corrección de efemérides.

posteriormente, realizouse unha validación espacial de todos os datos diarios (non só os supostos 
outliers) de cada un dos meses mediante a comparación dos datos observados na serie candidata 
co valor estimado a partir da serie de referencia. a serie de referencia foi construída usando todas 
as series veciñas dentro dun raio de 30 km (20 km no caso da precipitación grazas á maior den-
sidade de estacións) e que mostrasen coa estación candidata unha correlación superior a 0,7 no 
mes correspondente, mediante regresión lineal ponderada en función do cadrado da correlación 
e a inversa da distancia ao cadrado entre as series. nos casos en que houbo menos de dúas se-
ries veciñas que cumprisen o criterio de correlación maior a 0,7 m realizouse a estima a partir das 
estacións existentes, pero identificando o proceso de validación como de peor calidade. os datos 
foron catalogados como outliers cando a diferenza entre o valor observado e o predito se desviaba 
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máis de catro desviacións típicas (seis no caso da precipitación) do valor medio da serie de dife-
renzas. tamén se identificaron datos como sospeitosos cando a esa diferenza superaba un limiar 
menos exixente (dúas desviacións típicas en temperatura e tres en precipitación) pero sen chegar á 
categoría de outlier.

En precipitación, ademais, definíronse outras dúas categorías co obxectivo de identificar posibles 
fallos na dixitalización das observacións, frecuentes en series con moitos ceros consecutivos:

•	 Cero sospeitoso: a serie orixinal rexistra 0 pero a precipitación media no seu ámbito é 
superior a 10 litros e os datos rexistrados nas estacións veciñas (máis de dúas con preci-
pitacións maiores a 10) indican que pode ser un fallo de dixitalización do dato, bastante 
frecuente en precipitación, ao ter un gran número de rexistros consecutivos con ese valor.

•	 Chuvia illada: a serie orixinal rexistra máis de 10 litros e o valor predito a partir das 
veciñas é 0. a comparación pode pasar o control de calidade espacial nalgúns meses, 
pero parece interesante sinalar estes casos, que poderían corresponder a chuvascos ou 
tormentas illadas.

todos os datos perdidos e os outliers que foron identificados cun bo proceso de validación (máis de 
dúas series veciñas con correlación maior a 0,7), así como os ceros sospeitosos no caso da precipi-
tación, foron substituídos polo valor considerado correspondente. os datos do resto das categorías 
ou validados cun proceso máis pobre non foron substituídos e o seu control de calidade enténdese 
como algo meramente informativo e a ter en conta á hora de seleccionar ou non a serie para unha 
análise posterior.

tras este proceso, cada serie puido ser avaliada en función da súa calidade (número de datos erró-
neos ou sospeitosos), fiabilidade (correlación cos valores preditos e diferenza media respecto á serie 
de referencia) e continuidade (% datos perdidos). a continuidade da serie tamén foi valorada exa-
minando a distribución dos datos perdidos, de forma que os anos en que se encheron máis de dous 
meses foron considerados como saltos na serie. deste modo seleccionáronse subperíodos de maior 
continuidade, que puidesen ser aproveitables no estudo de tendencias. ademais, tamén se avaliou 
o propio proceso de control de calidade, xa que non todas as estacións nin períodos considerados 
tiñan o mesmo número e calidade de series veciñas coas que poder realizarse a comparación, polo 
que o propio proceso de validación é menos fiable nalgúns casos. a calidade da validación realiza-
da sobre unha serie valórase como a porcentaxe de observacións diarias que foron sometidas a un 
bo proceso de validación (dúas ou máis series veciñas con correlación maior a 0,7).

deste modo construíuse unha base de datos diarios que puido ser usada para distintos propósitos 
por todos os integrantes do proxecto cliGal. nos anexos i e ii  móstrase un resumo dos resultados 
do control de calidade para o subgrupo de series máis recomendable para precipitación e tempe-
ratura respectivamente, segundo os criterios anteriormente expostos.

unha selección de series de demostrada calidade e con suficiente número de datos (menos dun 15% 
datos perdidos) no período 1961-2006 foron usadas nos estudos de tendencias que implicaban 
datos diarios, como a análise de extremos.

Test de homoxeneidade

a partir dos datos diarios construíronse as series mensuais, estacionais e anuais para precipitación 
acumulada e temperatura máxima e mínima media. todas as series que cumprisen uns mínimos 
de calidade (correlación coa súa serie de referencia maior a 0,7), con menos dun 15% de datos 
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perdidos (reenchidos) e cun mínimo de 20 anos de datos foron examinadas en canto á súa ho-
moxeneidade mediante a aplicación do snHt (Standard Normal Homogeneity Test, alexandersson 
e moberg, 1997), usando o software específico anclim (stepanek, 2003). non se examinaron series 
máis curtas pola recomendación existente no test de non corrixir saltos detectados nos 10 primeiros 
e últimos anos da serie. tamén se preferiron aquelas series que pasasen un bo proceso de valida-
ción (máis do 50% dos seus datos revisados en función de dúas ou máis series veciñas), aínda que 
isto non se cumpriu nalgunhas series longas e especialmente interesantes. o test de homoxeneidade 
aplicouse a nivel anual, estacional e mensual. aceptouse que un salto detectado polo test corres-
pondía a unha auténtica inhomoxeneidade cando o salto era detectado a nivel anual e en polo 
menos dúas das estacións do ano en torno ao mesmo punto. deste modo, só se corrixiron os casos 
en que se supón que realmente se mellorou a calidade dos datos, para evitar introducir correccións 
cuxos erros asociados son máis altos que as propias correccións (brunetti et al. 2006). a corrección 
do salto realizouse en cambio a nivel mensual, aplicando en cada mes o factor de corrección co-
rrespondente (aguilar et al. 2002).

a temperatura media e outras variables derivadas (como a oscilación térmica diaria) obtivéronse a 
partir das series homoxeneizadas de temperatura máxima e mínima.

tras o proceso de homoxeneización, dispúxose de 91 series de precipitación, das cales 52 puidéron-
se expresar como anomalía respecto ao período 1971-2000, por ter polo menos 24 anos de datos 
nese período (véxase o anexo i). as series de temperatura, como é habitual, presentaron moitas máis 
inhomoxeneidades e bastantes das 91 analizadas foron eliminadas por non alcanzaren a garantía 
de homoxeneización suficiente. Finalmente, obtivéronse 23 series homoxéneas en temperatura ex-
presadas como anomalía respecto ao período 1971-2000 (véxase o anexo ii). a figura 1 mostra a 
frecuencia do número de saltos corrixidos nas ditas series de temperatura máxima e mínima.

Figura 1. Frecuencia relativa de inhomoxeneidades corrixidas nas 23 series de temperatura.

nos anexos correspondentes, xunto cos resultados do control de calidade tamén se mostra a rela-
ción de inhomoxeneidades detectadas e corrixidas, así como o subperíodo finalmente utilizado nas 
seguintes análises (cando non coincidía coa lonxitude total da serie). indícanse tamén os casos en 
que excepcionalmente a serie foi alongada a partir de series veciñas con moi boa correlación ou 
empalmando series de estacións meteorolóxicas que obviamente foron trasladadas. isto realizouse 
unicamente en puntos concretos de Galicia de especial interese pola súa proximidade aos principais 
núcleos poboacionais co propósito de valorar alí a tendencia no período 1961-2006.
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2.2. metodoloxía

2.2.1 series rexionais de temperatura e precipitación

nas series homoxeneizadas de temperatura, examinouse a existencia de tendencias no período 
1961-2006 nun subgrupo de nove series (en azul na figura 2) individualmente, expresando as tem-
peraturas como anomalías respecto á media do último período estándar 1971-2000. para resumir 
os resultados atopados, analizouse tamén unha serie rexional única, calculada como a media das 
anomalías das 23 series individuais en que se puido calcular esa anomalía: series cun mínimo de 
24 anos de datos no período 1971-2000. debido á desigual distribución das estacións, realizouse 
unha selección previa das series de mellor calidade cando estas se atopaban a menos de 20 km, 
para que na media non estea sobrevalorada algunha zona con maior densidade de estacións, como 
é o caso de pontevedra (figura 2).

Figura 2. localización das series de temperatura. 

azul: as nove series en que se estudou a existencia de tendencia no período 1961-2006.

vermello: series en que non se puido valorar ese período completo pero si calcular a anomalía respecto ao 

período 1971-2000.

no caso da precipitación, analizáronse 28 series individuais, expresadas sempre como anomalías 
estandarizadas (precipitación desviada da media e dividida pola desviación típica do período 1971-
2000) e a media rexional galega, calculada como a media das anomalías estandarizadas das 52 
series en que se puido calcular a dita anomalía. neste caso, ademais, o maior número de estacións 
permitiu caracterizar subrexións climáticas, mediante o uso de análise de compoñentes principais 
(en diante acp). para iso realizouse en primeiro lugar unha interpolación espacial a un grid regular 
(5,4 x 5,4 km) dos valores mensuais de precipitación de todas as series que foron homoxeneizadas. 
a continuación, realizouse unha análise de compoñentes principais en modo s sobre a matriz de 
correlación, calculada a partir das anomalías mensuais dos puntos de grid respecto ao período de 
referencia 1971-2000. os compoñentes principais retidos foron rotados, para unha mellor inter-
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pretación espacial destes e as cargas > 0,6 dos tres compoñentes principais retidos definiron as 
subrexións, de modo análogo ao feito por brunetti et al. (2006) en italia e brunet et al. (2007b) en 
España. dentro de cada unha calculouse unha media subrexional, seleccionando series nas zonas 
de maior densidade e evitando zonas de solapamento.

a existencia de tendencia significativa ao longo do período considerado analizouse para cada varia-
ble coa correlación non paramétrica de tau-Kendall (press et al., 1986), o cal ten a vantaxe de non 
facer asuncións sobre a distribución dos datos, mentres que a magnitude da pendente se estimou 
mediante o axuste de mínimos cadrados (como en suppiah e Hennessy, 1998). 

2.2.2. días de neve

a análise do número de días de neve ao ano realizouse usando os datos de varias series da aEmEt 
distribuídas pola xeografía galega: santiago de compostela (observatorio), lugo (colexio Fingoi, 
punto centro e Rozas), cabeza de manzaneda, das que se teñen datos anuais, existindo en todas 
elas un rexistro homoxéneo do número de días con nevada para os distintos meses do ano e cunha 
lonxitude axeitada de rexistros para obter uns resultados significativos. ademais, como datos de 
apoio, incluíronse datos históricos recollidos a partir de distintas fontes bibliográficas, como son os 
datos das estacións da coruña, pontevedra e vigo (peinador), así como doutras dúas estacións do 
norte peninsular (Xixón e santander).

no estudo das tendencias, e de forma análoga ao estudo da temperatura e precipitación, para 
saber se as variacións temporais presentan significación estatística, empregouse a correlación non 
paramétrica de tau-Kendall e a magnitude da pendente estimouse mediante regresión lineal.

2.2.3 clasificación sinóptica e tendencia en frecuencia de situacións

para realizar unha clasificación sinóptica automática para Galicia, utilizáronse datos de reanálise 
(ncEp/ncaR), no período 1960-2006. o dominio de estudo utilizado defínese nunha malla de 
2,5º x 2,5º de lonxitude 30º o-10º E e de latitude 30º a 57,50º n. así recóllese, ademais da pe-
nínsula ibérica, gran parte de Europa e do océano atlántico, o que permite un mellor entendemento 
das situacións lle que afectan a Galicia.

En primeiro lugar, cabe destacar que, tendo en conta que a clasificación sinóptica se ía utilizar para 
ver as posibles tendencias nos tipos sinópticos e relacionalo cos cambios observados en distintas 
variables (cambios estacionais na súa maioría e mesmo mensuais), se optou por non seguir clasifi-
cacións existentes na bibliografía nas cales os datos de entrada eran usados con independencia da 
estación do ano a que pertencían (Esteban et al., 2006). así, optouse pola metodoloxía novidosa 
proposta por E. Kostopolou e p. d. Jones (2007), e realizouse un acp sobre os datos de reanálises 
da variable slp (sea level pressure), separados para cada unha das estacións do ano, utilizando 
como variables os 204 puntos da malla descrita e como observacións cada un dos días do período 
de estudo. os compoñentes principais retidos en cada estación foron rotados e caracterizados en 
función dos días que presentaron as maiores puntuacións, a partir dos cales se construíron as com-
posicións: patróns espaciais creados cos valores medios dos campos de presión correspondentes 
aos días característicos asociados a cada cp nas súas dúas fases, positiva e negativa. posteriormen-
te, examinouse a correlación entre cada unha destas composicións e cada un dos días da estación 
correspondente, e todos os días que mostraron unha correlación superior a 0,65 cunha das com-
posicións (e menor co resto) foron clasificados dentro do patrón representado por esa composición. 
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deste modo, aumentouse considerablemente o número de días caracterizados en cada estación e 
púidose avaliar a existencia de tendencias na frecuencia dos distintos patróns de circulación iden-
tificados.

3. rEsultados

3. 1. análise de temperatura

3.1.1. tendencias en valores por termo medio de temperatura

a figura 3 mostra a evolución ao longo do período considerado da media diaria de temperatura 
media no conxunto das series galegas analizadas.
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Figura 3. media galega de temperatura media diaria, expresada como anomalía 

respecto ao período 1971-2000. a liña mostra a media móbil de 10 anos.

como se aprecia na figura, a pendente non é homoxénea ao longo do período considerado, co-
mezando cun período de descenso (desde 1961 ata principios dos anos setenta), tras o que segue 
un período cunha pendente positiva bastante abrupta. isto encaixa con resultados previos atopados 
en Galicia usando un subgrupo destas series no período 1973-2004 (cruz e lage, 2006) e co 
documentado a nivel nacional (brunet et al., 2007b): na segunda metade do século XX destaca o 
período 1950-1972 con tendencias negativas (non significativas a nivel rexional) e o período de 
tendencia positiva 1973-2005, o incremento máis abrupto de temperatura de todo o século XX. 
para valorar como a significación e a pendente da tendencia estimada varían en función do período 
seleccionado, realizouse unha análise de tendencia progresiva, empezando no ano i e rematando 
en 2006, con i empezando no primeiro ano da serie e rematando en 1982. a figura 4 mostra a 
evolución da pendente e o coeficiente de determinación da devandita análise, e nela pódese ver 
como a pendente alcanza un máximo en 1972 e a partir de aí diminúe. de feito, a pendente dos 
últimos 25 anos non chega a ser significativa.



cl ima cap 1

27

Variacións nas tendencias en función do ano de inicio
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Figura 4. cambio en pendente e coeficiente de determinación do modelo de regresión 

en función do ano de inicio do estudo, rematando sempre en 2006.

o cambio de pendente en función do período analizado pódese apreciar tamén na táboa 1, que 
mostra as pendentes estimadas, en graos centígrados por década, para a análise de temperatura 
media, máxima e mínima a nivel anual e estacional no período completo 1961-2006 e no subpe-
ríodo 1972-2006, de pendente máis abrupta.

táboa 1. tendencias anuais e estacionais (ºc/década) consideradas por regresión lineal para temperatura 
media, máxima e mínima diaria calculadas sobre o período total 1961-2006 e o subperíodo 1972-2006. En 
negra: tendencias significativas (p < 0,05) segundo a correlación non paramétrica de tau-Kendall. En cursiva: 
tendencias case significativas (p < 0,10).

1961-2006 1972-2006
tª media b R2 b R2

anual 0,1803 0,21 0,3710 0,47
inverno 0,1269 0,04 0,1883 0,05
primavera 0,2606 0,14 0,6427 0,49
verán 0,2587 0,18 0,4652 0,29
outono 0,0790 0,02 0,2011 0,06
tª máxima
anual 0,2070 0,17 0,4197 0,40
inverno 0,2196 0,13 0,3399 0,19
primavera 0,3550 0,13 0,7691 0,34
verán 0,2358 0,08 0,4626 0,17
outono 0,0193 <0,01 0,1079 0,01
tª mínima
anual 0,1535 0,19 0,3222 0,44
inverno 0,0343 <0,01 0,0368 <0,01
primavera 0,1663 0,10 0,5163 0,56
verán 0,2816 0,32 0,4679 0,45
outono 0,1386 0,06 0,2944 0,15
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Figura 5. variacións anuais e estacionais de temperatura máxima (esquerda) e mínima (dereita) diaria 

expresadas como anomalías respecto ao período 1971-2000. a liña corresponde á media móbil de 10 anos.
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Figura 5 (continuación).

Estacionalmente (táboa 1, figura 5) destaca en primeiro lugar o aumento, bastante similar, da 
temperatura media na primavera e no verán, quedando o inverno ao bordo da significación. Este 
resultado contrasta co último informe da EEa no cal se indica un maior incremento de temperatura 
no inverno que no verán, o que diminuiría a variabilidade estacional dentro do ano (EEa, 2004), 
pero encaixa novamente coa análise a nivel nacional da segunda metade do século XX (brunet et 
al., 2007b). na primavera o aumento de temperatura está especialmente relacionado co aumento 
das máximas, cunha taxa que duplica a das mínimas. Esta estación, de feito, é a única en que unha 
análise da oscilación térmica diaria mostra un aumento significativo (non mostrado). no verán o 
aumento de temperatura é máis homoxéneo, pero destaca a pendente algo maior observada nas 
mínimas, a diferenza do observado no resto do ano. no inverno chegan a aumentar significativa-
mente as temperaturas máximas e no outono non se aprecian tendencias significativas.

a nivel mensual, os resultados máis destacables na serie rexional concretan os resultados atopados 
a nivel estacional: o aumento na primavera é debido fundamentalmente a un claro incremento sig-
nificativo no mes de marzo, en temperaturas medias (b = 0,3862 ºc/década R2 = 0,14) e máximas 
(b = 0,5294, R2 = 0,11), o aumento no verán débese a un aumento significativo no mes de xuño en 
media (b = 0,3552, R2 = 0,13), máximas (b = 0,4108, R2 = 0,08) e mínimas (b = 0,2995, R2 = 
0,20), destacando ademais a taxa de aumento das temperaturas mínimas en agosto (b = 0,3569, 
R2 = 0,24), e o ascenso das máximas no inverno parece xustificarse por un aumento significativo no 
mes de decembro (b = 0,3137, R2 = 0,16), quedando febreiro ao bordo da significación.
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o estudo das anomalías de temperatura en cada serie considerada individualmente revelou un 
comportamento en xeral moi similar ao mostrado na serie rexional (figura 3). a figura 6 (a e b) 
mostra a magnitude das pendentes en temperatura media a nivel anual para cada unha das series 
en que se pode analizar o período completo 1961-2006. destaca a falta de significación das dúas 
series da provincia de ourense. nunha delas (Xinzo de limia) atópase un aumento significativo nas 
mínimas relacionado principalmente cun aumento significativo no verán, que chega a traducirse nun 
aumento tamén das medias nesta estación. no caso da serie de ourense, non mostra ningunha 
tendencia significativa a nivel anual, estacional nin mensual cando se analiza o período completo. 
Estas estacións si mostraron en cambio maiores taxas de aumento, a nivel anual e estacional, ao 
considerar o período de incremento abrupto que comeza en 1972 (figura 6b).

a) b)

Figura 6. magnitude da tendencia estimada en cada unha das nove series de temperatura no período 

completo (a) e no subperíodo 1972-2006 (b). vermello: tendencia significativa. azul: non significativa. 

laranxa: tendencia case significativa (p < 0,10).

3.1.2. análise de extremos

nun subgrupo de series de datos diarios de calidade analizouse a evolución da frecuencia de días 
de temperatura extrema (táboa 2).

para iso, en primeiro lugar calculáronse os percentís de ambos os dous extremos (p5, p95) en cada 
serie dentro de cada estación do ano. os días en que a temperatura máxima superou o p95 foron 
denominados días cálidos, e os días en que a temperatura mínima, tipicamente alcanzada de noite, 
superou o p95 foron denominados noites cálidas. do mesmo modo, os días en que a temperatura 
máxima (mínima) descendeu do p5 foron denominados días (noites) frías.

En cada estación do ano computouse o número de días e noites cálidas e frías para cada unha 
das series e expresouse a devandita frecuencia como anomalía respecto ao valor medio do período 
1971-2000. a táboa 3 e a figura 6 mostran os resultados do estudo de tendencias na media galega 
de anomalías de frecuencia dentro de cada estación do ano.
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táboa 2. series de temperatura diaria usadas na análise de frecuencia de temperaturas extremas.

EstaciÓn altitudE utmx utmy
pERÍodo 

analiZado

montEvEntoso 245 555218 4814650 1961-1994

ás pontEs 343 592248 4811137 1975-2006

a coRuÑa-Estación completa 58 547040 4801846 1950-2006

santiaGo-a lavacolla 364 546787 4749893 1961-2006

HERbÓn-padRÓn 58 529742 4731753 1961-2006

louRiZán 60 527746 4695497 1961-2006

viGo-peinador 255 530376 4674753 1961-2006

luGo-colexio Fingoi 450 617787 4763148 1967-2006

saRRia-barreiros Granxa 550 629819 4737598 1961-2006

ouREnsE-Granxa deputación 143 593908 4686883 1961-2006

XinZo dE limia 600 605566 4657431 1961-2006

táboa 3. tendencias en frecuencia de temperaturas extremas. móstranse as pendentes (coeficiente de deter-
minación) obtidas no modelo de regresión lineal. as tendencias significativas segundo o test de tau-Kendall 
indícanse en negra.

días cálidos

(tmax > p95)

noites cálidas 

(tmin > p95)

días fríos

(tmax < p5)

noites frías 

(tmin < p5)

inverno 0,0643 (0,06) 0,0593 (0,04) -0,1295 (0,22) -0,0641 (0,05)

primavera 0,1141 (0,17) 0,0835 (0,10) -0,1576 (0,29) -0,0782 (0,07)

verán 0,0999 (0,16) 0,1848 (0,30) -0,1219 (0,18) -0,1486 (0,35)

outono 0,0246 (0,01) 0,0519 (0,05) -0,1089 (0,16) -0,0815 (0,12)

como se pode ver na táboa 3, os días cálidos aumentan preferentemente na primavera e no verán, 
estacións en que tamén aumentan as noites cálidas pero a unha taxa moi superior no verán. por 
outra banda, destaca o descenso de días fríos, xeneralizado e significativo en todas as estacións do 
ano. Este descenso mostra a maior pendente en todas as estacións salvo no verán, onde a taxa de 
aumento de noites cálidas e descenso de noites frías mostra as maiores pendentes e mellores axus-
tes do modelo, acorde coa importancia das temperaturas mínimas nesta estación e incidindo nas 
posibles implicacións sobre a saúde destes resultados, ao aumentaren as temperaturas nocturnas e 
a probabilidade de noites con temperaturas extremas (véxase o capítulo 25 para unha valoración 
dos riscos sobre a saúde).

tomadas en conxunto, destaca a maior taxa de descenso dos días fríos que de aumento de días 
cálidos, indicando un claro cambio na forma da distribución das temperaturas máximas e non un 
simple cambio na media. Este resultado contrasta co atopado a nivel europeo (Klein tank e Können, 
2003) e nacional (brunet et al., 2007b), onde, polo menos no período de maior quentamento, 
observan que o aumento no número de extremos cálidos é claramente superior ao descenso en 
extremos fríos.
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Figura 7a. variación anual e media móbil de 10 anos da frecuencia 

de días cálidos (tª máxima > p95, esquerda) e noites cálidas (tª mínima > p95, dereita). 

de arriba a abaixo: inverno, primavera, verán e outono.
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Figura 7b. variación anual e media móbil de 10 anos da frecuencia 

de días fríos (tª máxima < p5, esquerda) e noites frías (tª mínima < p5, dereita). 

de arriba a abaixo: inverno, primavera, verán e outono.
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3.2. análise de precipitación

3.2.1. precipitación total

a análise de compoñentes principais sobre as anomalías mensuais dos datos de precipitación inter-
polados mostrou un total de oito compoñentes principais (cp) con autovalor > 1 (criterio de Kaiser, 
1958). non obstante, a porcentaxe de varianza explicada a partir do cuarto cp é moi baixa, polo 
que se decidiu seleccionar os tres primeiros cp. a rotación dos compoñentes principais retidos é 
aconsellada para unha mellor interpretación física dos compoñentes (Kaiser, 1958; Jollife et al., 
2002). a representación gráfica das cargas (loadings) de cada cp permite visualizar zonas que se 
correlacionan en canto ás anomalías de precipitación. a figura 8a mostra a superposición dos tres 
cp, mostrando unicamente as isoliñas de cargas maiores a 0,6.

na figura 8b móstrase o esquema das tres zonas definidas, combinando a información da figura 
anterior con criterios climatolóxicos, e as series usadas na representación de cada subrexión, selec-
cionando series representativas nos lugares de excesiva densidade para conseguir unha repartición 
espacial máis homoxénea e sen considerar algunha serie localizada en zonas de solapamento.
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Figura 8. subrexións definidas a partir do acp. (a) cargas superiores a 0,6 dos tres primeiros cp 

e localización das series usadas na análise. (b) esquema de zonas definidas e subgrupo 

de series usadas no cálculo das medias subrexionais.

no que respecta á precipitación acumulada anual, a media rexional galega (figura 9) e as medias 
subrexionais non mostran ningunha tendencia significativa (táboa 4). as análises das series indivi-
duais en xeral tamén son non significativas (non mostrado), aínda que destaca a pendente positiva e 
significativa da serie de betanzos (b = 0,2451, p < 0,05) e varias series da subrexión 3 que mostran 
unha tendencia negativa significativa, algunha das cales non foi incluída no cálculo rexional ou 
subrexional por estar demasiado próximas.
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Figura 9. variación interanual da anomalía respecto ao período 1971-2000 

da precipitación total anual na serie rexional galega. a liña é a media móbil de 10 anos.

a nivel estacional (táboa 4) ningunha tendencia chega a ser claramente significativa, aínda que des-
taca na subrexión 3 o inverno con tendencia negativa, case significativa, e o outono con tendencia 
positiva, tamén ao bordo da significación.

táboa 4. pendentes (coeficiente de determinación) do modelo de regresión lineal. ningunha tendencia alcanza 
a significación, segundo o test de tau-Kendall. En cursiva: tendencia con probabilidade próxima á significación 
(p < 0,10).

s. rexional subrexión 1 subrexión 2 subrexión 3

anual -0,0607 (<0,01) 0,0677 (0,01) -0,0905 (0,02) -0,0640 (<0,01)

inverno -0,1528 (0,04) -0,0910 (0,02) -0,1636 (0,05) -0,1661 (0,05)

primavera -0,0809 (0,01) -0,0118 (<0,01) -0,1211 (0,02) -0,0763 (0,01)

verán 0,0421 (<0,01) 0,0654 (0,01) 0,0739 (0,01) 0,0314 (<0,01)

outono 0,1746 (0,08) 0,1772 (0,07) 0,1662 (0,05) 0,1999 (0,08)

os resultados máis claros aparecen a nivel mensual: na media galega hai un descenso case signi-
ficativo en febreiro (b = -0,2510, p<0,10, R2 = 0,12) e un aumento significativo en agosto (b =  
0,1629 *, R2 = 0,08) e outubro (b =  0,2406 * *, R2 = 0,12).

a análise en cada subrexión matiza algo a distribución espacial destes resultados (figura 10). na 
subrexión 1 só resulta significativo o aumento de outubro (b= 0,2615 *, R2 = 0,12) (de feito, esta 
subrexión é a única en que a nivel anual a tendencia, aínda que ns, é positiva). na subrexión 2 a 
pendente é claramente negativa en febreiro (b = -0,2512* ,R2 = 0,12) e positiva en outubro (b = 
0,2025, R2 = 0,07). na subrexión 3 a pendente é acusada e claramente negativa en febreiro (b = 
-0,3067*, R2 = 0,15), relacionado co feito de que nesta subrexión hai varias series individuais que 
chegan a mostrar unha tendencia negativa no inverno (non mostrado) e positiva e significativa tanto 
en agosto (b = 0,1898*, R2 = 0,10) como en outubro (b = 0,2554*, R2 = 0,13).
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destaca tamén na táboa, ademais da xeneralización do aumento de precipitación no mes de outubro, 
a ausencia de tendencia significativa no mes de marzo, a diferenza do descenso significativo atopado 
en estudos doutras zonas de España, mesmo naqueles que inclúen o ano 2001 (aguilar et al., 2006).

Figura 10. variación interanual da anomalía respecto ao período 1971-2000 da precipitación total mensual 

en cada serie subrexional. a liña mostra a pendente estimada por regresión lineal.

3.2.2. análise de precipitación diaria. análise de extremos

No caso da precipitación, analizouse a evolución da frecuencia de días de chuvia (precipitación ≥ 
1 mm) e a frecuencia de días que superan distintos limiares fixos de cantidade de precipitación (5, 
10 e 30 mm), así como os percentís (p90, p95 e p99) calculados en cada serie para cada estación 
do ano. como no caso da temperatura, esta análise realizouse nun subconxunto de series de cali-
dade diaria (táboa 5) e na media rexional, sempre utilizando as anomalías respecto ao período de 
referencia 1971-2000.
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táboa 5. series de precipitación diaria usadas na análise de frecuencia de precipitacións extremas.

EstaciÓn altitude utmx utmy período analizado

FEnE-maniÑos 30 565241 4811963 1961-2006

as pontEs 343 592248 4811137 1961-2006

bEtanZos 38 564078 4792360 1961-2006

a coRuÑa-EstaciÓn complEta 58 547040 4801846 1961-2006

montaos-oRdEs 306 546910 4765072 1961-2006

santiaGo ‘a lavacolla’ 364 546787 4749893 1961-2006

pontEcEsuREs 20 528724 4730576 1961-2004

louRiZán 60 527746 4695497 1961-2006

viGo ‘pEinadoR’ 255 530376 4674753 1961-2006

luGo ‘colEXio FinGoi’ 450 617787 4763148 1966-2006

saRRia ‘baRREiRos GRanXa’ 550 629819 4737598 1961-2006

vilaRiÑo dE conso ‘R. pEQuEna’ 1000 637750 4664773 1965-2001

viana do bolo 733 655840 4671630 1961-2003

a pobRa do bRollÓn ‘vEiGa’ 400 630552 4716783 1961-2006

ouREnsE ‘GRanXa dEputaciÓn’ 143 593908 4686883 1972-2006

allaRiZ 766 598955 4669830 1961-2006

viladERREi 657 616223 4652508 1961-2006

non se aprecia ningunha tendencia significativa no número de días de chuvia nin na frecuencia de 
días que superan limiares fixos, coa excepción dos días con precipitación superior a 30 mm na pri-
mavera (b = -0,0202, R2 = 0,08). non obstante, os resultados son máis contundentes no caso da 
frecuencia de días que superan o p95 (días de chuvia intensa, figura 11): diminúe significativamente 
na primavera (b = -0,0254 R2 = 0,08) e aumenta no outono (b = 0,0292, R2 = 0,14). o descenso 
significativo na primavera mantense mesmo en percentís máis extremos, a pesar do efecto oposto 
do ano 2001, mentres que o ascenso no outono é máis xeneralizado no territorio (non mostrado) e 
mantense mesmo aínda que non se inclúa o extremo do ano 2006.

Estes resultados contrastan co observado recentemente en cataluña (martínez et al., 2007) e nun 
estudo global da península ibérica (Rodrigo e trigo, 2007), onde se atopa en xeral un descenso de 
precipitacións intensas, mentres que encaixan co encontrado no norte de portugal (pereira et al., 
2008), onde tamén se observa o descenso significativo de chuvia intensa na primavera e se insinúa 
un aumento destes episodios no outono (este aumento probablemente non chega a ser significativo 
porque o seu período de análise remata en 1999). o contraste de resultados pon de manifesto 
unha vez máis a heteroxeneidade desta variable e os riscos de facer extrapolacións desde estudos 
máis globais.
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OUTONO
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Figura 11. variación interanual e tendencia da anomalía, respecto ao período 1971-2000, da frecuencia de 

días de precipitación > p95 no outono (arriba) e primavera (abaixo) na serie rexional galega.

o estudo de extremos no caso da precipitación pódese ampliar algo máis no tempo ata completar o 
período 1951-2006, mostrando resultados case idénticos (cruz et al., 2007). nese período estudo-
use ademais a evolución dos valores extremos de chuvia diaria. na figura 12 móstrase a evolución 
anual do maior valor de chuvia diaria presente nas series analizadas. a tendencia desta serie non 
é significativa.
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Figura 12. variación interanual e tendencia (non significativa) da precipitación máxima diaria.

por outro lado, tendo en conta que o período analizado puidese non ser estacionario, calculáronse 
os parámetros da distribución xeral de valores extremos (GEv) para unha ventá móbil de 30 anos. 
na figura 13 móstrase a evolución destes parámetros. para empregar unha única escala, restóu-
selles aos parámetros o valor medio do período. o parámetro mu é o parámetro de localización, 
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siGma é o de escala e Xi é o de forma. Este parámetro de forma apenas varía e mantense próximo 
a cero (cando este parámetro tende a cero, a GEv tende a unha distribución de Gumbel). os pará-
metros de localización e escala cambian de forma apreciable, producíndose un mínimo no período 
1964-1992 para pasar a tomar valores por enriba da media a partir do período 1969-1997.

 

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

ano

MU - 90.34

SIGMA - 18.24

XI - 0.04

Figura 13. variación dos parámetros da distribución GEv para unha ventá móbil de 30 anos. 

o valor do ano no eixe X indica o ano central da ventá móbil.

para ver que implica este cambio, móstranse na figura 14 os valores de retorno para diferentes pe-
ríodos de retorno. Represéntase tamén as tendencias destas series, todas elas significativas segundo 
o test non paramétrico de tau-Kendall.
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Figura 14. valores de retorno para distintos períodos de retorno.

na figura 14, pódese apreciar como, para un período de retorno de 50 anos, tomando os 30 
primeiros anos do período 1951-2006, o valor de retorno correspondente é de aproximadamente 
160 mm. para o conxunto de 30 anos do final de período 1951-2006, o valor correspondente é 
de 180 mm.

En resumo, apréciase unha tendencia á diminución dos períodos de retorno (ou un aumento dos 
valores de retorno para un período de retorno dado), indicando que os eventos extremos son máis 
frecuentes na escala diaria.
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3.3. días de neve

o traballo do alemán prill (1955), citado e reproducido parcialmente por lautensach na súa Geo-
grafía de la Península Ibérica (1967), ofrece os primeiros datos sistemáticos dos días de neve en 
Galicia, referidos ao período 1906-1925. nel pódese observar como a isoliña correspondente ao 
valor cero se sitúa practicamente ao mesmo nivel que a costa atlántica, mentres que no cantábrico 
será a isoliña de dous días de neve ao ano a que perfila a liña de costa. Esta mesma isoliña, na 
vertente atlántica, sitúase por enriba dos 200 metros. Este feito sinala xa unha das constantes da 
distribución dos días de neve en Galicia, como é a do incremento destes cara á costa norte.

segundo os estudos de prill, para o período 1906-1925 a área con nevada case todos os anos 
comeza no norte da península a unha altitude de 100-350 metros, na serra da Estrela a 750-800 
metros, no centro da península, preto de madrid a 600 metros e nas vertentes sur de serra nevada 
e almijara a 1.000 e 1.100 metros respectivamente, ocupando na metade norte da península unha 
extensión moito maior que na metade sur, e no leste maior que no oeste. o aumento da frecuencia 
das nevadas coa altitude responde á seguinte táboa.

táboa 6. aumento da frecuencia das nevadas (en días) en función da altitude.

altitude pireneos serra nevada

(m) españois vertente norte vertente sur

500 5 2 0,5

800 11 3,5 2

1.200 27 11,5 6

1.600 43 27,5 18

2.000 59 43,5 34

no ano 1951 lorente publica un estudo sobre os días de neve en España para o período 1926-
1950 con datos en Galicia para a coruña, santiago de compostela, lugo e pontevedra no que se 
pode apreciar como na costa atlántica galega estes son inferiores a 1, en santiago de compostela, 
a 260 m, son de 2,4 e en lugo, a 450 m, de 7,8 (figura 15). como referencia para a costa cantábri-
ca, indícanse os valores a nivel do mar en Xixón e santander, con 3,6 e 3,7 días de neve, respectiva-
mente. Estes datos confirman a tendencia a que na costa cantábrica existan sistematicamente máis 
días de neve que na costa atlántica, comportamento que se pode explicar polas situacións sinópticas 
de n e no con penetración de aire húmido e frío polar que poden deixar precipitacións de certa 
importancia na costa e vertente cantábricas pero que, unha vez superadas as barreiras orográficas 
do norte, se debilitan e, ademais de sufriren certo quentamento, deixan moi poucas precipitacións 
no resto do territorio galego. Finalmente, a comparación dos datos de 1926-1950 cos do período 
1906-1925 parece mostrar un lixeiro incremento dos días de neve do período máis antigo, pero de 
escasa significación estatística.

segundo datos de masachs alavedra para a década dos anos corenta (Fontana tarrat, 1977), o 
número de días de neve en santiago de compostela é da orde de 2,7, para vigo de 0,9 días ao 
ano, a coruña presenta 0,4, o igual que pontevedra, e non existen nevadas na Guarda, datos 
que coinciden bastante ben cos achegados para este mesmo período de tempo polos calendarios 
meteorofenolóxicos, e, se comparamos estes datos cos proporcionados por prill no seu mapa do 
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número de días de neve por termo medio, vemos como existe unha boa concordancia entre as 
distintas fontes de información.

o seguinte conxunto de valores sobre días de neve en Galicia corresponde xa aos períodos de 
1961-1990 e 1971-2000, que recolle a Guía resumida del clima en España (mma, 2002) e que se 
reproducen na táboa 7. nela pódese apreciar como no período normal de 1961-1990 se manifesta 
xa un descenso sistemático dos días de neve en relación con 1926-1950 en todos os observatorios 
galegos, que será do 26% en lugo, 38% en santiago de compostela e do 100% en pontevedra. na 
costa cantábrica móstrase tamén esta redución nos días de neve, que serán do 45% en Xixón e do 
51% en santander. para o período 1971-2000, esta tendencia ao descenso acentúase, de tal forma, 
que as reducións no número de días de neve en relación co período 1926-50 serán do 50% para 
santiago de compostela e do 30% para lugo.

Esta redución nos días de neve en Galicia que se manifesta xa a partir dos valores do período nor-
mal 1961-1990 pódese confirmar con algún outro dato que se ten de observatorios illados, como 
sucede no caso de lalín, a 550 m de altitude, cando se comparan os valores da década 1929-
1938, con 6,4 días de neve, coas décadas de 1955-64, 1965-1974 e o período 1975-1982, con 
3,4, 4,5 e 4,7 días de neve, respectivamente.

táboa 7. número medio de días de nevada ao ano (Guía resumida del clima en España.
ministerio de medio ambiente).

Estación 1961/1990 1971/2000

santiago (observatorio) 1,53 -

santiago (a lavacolla) 2,3 2

lugo 5,8 5,5

ourense (Granxa deputación) 1 -

a coruña 0,3 0

pontevedra (instituto) 0 -

pontevedra (mourente) - 0

vigo (peinador) 0,7 0

xixón 2 1

santander 1,8 1

outro tipo de comparación pódese realizar cando se superpoñen as mesmas isoliñas do mapa de 
prill (1955) correspondente ao período 1906-1925 coas que reproduce o Atlas nacional de España. 
Climatología (instituto Xeográfico nacional, 1992) do período 1956-1985 (figura 15). nel pódese des-
tacar como, dunha forma sistemática, as isoliñas de 2, 5 e 20 días de neve tenden a desprazarse cara 
ao interior no último dos mapas considerados, de tal forma que a diferenza entre eses dous períodos se 
pode traducir nunha elevación da cota correspondente a cada isoliña, de 100 a 300 metros.
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Figura 15. comparación entre o mapa elaborado por prill (1955) 

e o do Atlas nacional de España. Climatología (1992).

a partir dos rexistros observados en distintas estacións distribuídas por Galicia, procedeuse a realizar 
unha análise da evolución dos días con nevada durante os anos para os que existen datos. as esta-
cións que contan cun maior número de anos de observacións son as do observatorio astronómico 
en santiago de compostela, lugo e cabeza de manzaneda (táboa 8).

táboa 8. período de datos existente nas estacións analizadas.

Estación
nÚmEro dE anos

obsErvados
dEsdE ata

santiago (observatorio) 60 1947 2006

lugo (colexio Fingoi) 37 1967 2006

lugo (punto centro + rozas) 57 1951 2001

cabeza de manzaneda 19 1983 2001

non en todas as estacións se comezou ao mesmo tempo o rexistro dos datos e existen anos faltan-
tes, polo que se procedeu a facer unha selección destas, incluíndo principalmente as que presentan 
maior frecuencia de nevadas, xa que son as que presentan maior interese neste estudo. a partir 
destes rexistros, calculouse o número medio de días de nevada ao ano para as distintas estacións e 
distintos períodos de tempo.

Existen rexistros máis antigos para as estacións da coruña, santiago de compostela, pontevedra, 
lugo, Xixón e santander que foron obtidos dos calendarios meteorofenolóxicos do servizo meteo-
rolóxico nacional (smn), e abranguen un total de 20 anos, non consecutivos, dentro do período 
1926-1936 e 1940-1950. como se pode observar na figura 16, existe durante este período de 
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tempo un maior número de días de nevada na estación de lugo e nas dúas estacións situadas no 
norte da península e fóra de Galicia, sendo o número de días con nevada para as estacións de 
pontevedra e da coruña moi baixo.

Figura 16. número medio de días de nevada ao ano durante o período 1926-1950 

(calendarios meteorofenolóxicos. smn).

a estación do observatorio astronómico de santiago de compostela é a que máis datos posúe, 
comezando o seu rexistro no ano 1927. o número medio de días de nevada para todo o período 
rexistrado é de 1,46 días ao ano. como se pode observar na figura 17, existe unha alternancia 
de anos con máis e menos días de nevada, non existindo unha diminución moi marcada entre as 
primeiras décadas do 1900 e as do 2000. obsérvase que existe unha lixeira tendencia a ir dimi-
nuíndo, pero non se atopa unha significación estatística para a pendente da liña de tendencia. En 
lugo os descensos observados no número de días de nevada ao ano resultaron estatisticamente 
significativos, sendo a media para o período de datos existente de seis días.

Figura 17. Evolución do número de días de nevada ao ano nas estacións analizadas.
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na táboa 9 faise un resumo dos resultados do procesamento estatístico das series analizadas para 
as estacións galegas.

táboa 9. Resultados do procesamento estatístico das series. pendente obtida por regresión lineal. 
as tendencias significativas segundo o test de tau-Kendall indícanse en negra.

EstaciÓn b t prob > t

santiago (observatorio) -0,003 -2,756 0,699

lugo (colexio Fingoi) -0,153 -4,643 0,000

cabeza de manzaneda -2,301 -3,612 0,002

unha vez analizadas as tendencias, se temos en conta a localización xeográfica das estacións, 
podemos observar que as tendencias significativas de diminución do número de días de nevada se 
centran nas estacións situadas máis ao sueste da comunidade galega (lugo e cabeza de manza-
neda), o que pon de manifesto unha vez máis o desprazamento nesa dirección do número de días 
de nevada que se observaba na comparación entre as medias ofrecidas por prill no ano 1955 e os 
do inm no 1993, e polo tanto o aumento da zona libre de nevadas dentro de Galicia, que se vai 
afastando cada vez máis da costa.

Finalmente, se se fai unha análise das tendencias plurianuais mediante o procedemento das medias 
móbiles coas series máis longas: santiago (observatorio) e lugo (lugo Rozas + punto centro) (figura 
18), pódese apreciar como despois da década dos cincuenta-sesenta, na que hai un repunte dos días 
de neve, se manifesta un descenso lento cara aos tempos actuais. de todos os xeitos, este descenso é 
máis evidente en santiago de compostela que en lugo, onde se manifesta un lixeiro repunte dos días 
de neve a partir da década dos noventa.

Figura 18. análise das tendencias dos días de neve plurianuais das series máis longas analizadas.

como conclusión sobre as análises realizadas coas diferentes series de datos consideradas, pódese 
poñer en evidencia en Galicia un descenso no número de días de neve, polo menos desde a década 
dos sesenta, que de todos os xeitos manifesta unha grande variabilidade temporal e mesmo certo 
carácter cíclico, o que fai que a interpretación desta tendencia descendente sexa bastante complexa. 
posiblemente, non poida ser interpretada exclusivamente como consecuencia do ascenso das tempe-
raturas que se vén apreciando en Galicia desde a década dos setenta e deban considerase tamén fac-
tores relacionados coas precipitacións, de prognóstico moito máis difícil dentro do contexto do cambio 
climático.
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3.4. clasificación sinóptica

a táboa 10 mostra o número de compoñentes principais retidos e a porcentaxe de varianza expli-
cada no acp realizado sobre a variable slp en cada unha das estacións do ano, utilizando como 
variables os 204 puntos da malla descrita na sección de metodoloxía e como observacións cada un 
dos días do período de estudo (acp en modo s). para decidir o número de compoñentes principais 
retidos, utilizáronse o criterio de Kaiser, o scree test e o diagrama lEv, ademais de ter en considera-
ción a porcentaxe de varianza explicada polos compoñentes.

táboa 10: número de cp de cada estación do ano e porcentaxe de varianza explicada.

Estación compoñente varianza explicada

inverno 5 cp 90,65%

primavera 7 cp 92,15%

verán 7 cp 87,28%

outono 6 cp 88,47%

para unha interpretación sinxela dos patróns, aplicouse a rotación vaRimaX, o que ademais simpli-
fica a estrutura das cargas maximizando a varianza entre cada un dos compoñentes rotados e os 
compoñentes orixinais (Jollife et al., 2002).

3.4.1. construción dos patróns espaciais das cp

cada un dos compoñentes principais rotados foi representado a partir das súas cargas. as isoliñas 
destes patróns mostran a distribución da variable slp permitindo distinguir os principais centros de 
actividade. neste sentido, hai que ter presente que cada autovector define dous patróns, xa que os 
coeficientes asociados a estes poden ser positivos (o centro será un anticiclón) ou negativos (o centro 
será unha borrasca) (Kutzbach, 1967).

a figura 19 mostra, a xeito de exemplo, un dos patróns de slp típicos que lle afectan a Galicia. con 
liñas de cores represéntanse aquelas rexións en que a correlación é alta (cargas > 0,4).

Figura 19. patrón correspondente ao cp2 da estación de inverno.
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Representáronse todos os patróns espaciais para cada cp en cada estación do ano (non mostrado) 
describindo cada un deles, identificando a situación dos principais centros de acción.

3.4.2. análise temporal das cp

para levala a cabo, foi necesario estudar os valores que toman as cp para cada día. o patrón que 
mellor representa ese día é o mapa das cargas do cp coa maior puntuación en valor absoluto. nes-
te estudo cada día está representado por unha única compoñente principal, se isto non é posible, 
queda sen clasificar.

para escoller os días máis representativos de cada cp, estableceuse un limiar a partir do cal se puide-
se decidir o número óptimo de días que quedan representados por puntuacións nos cp. tras probar 
varios limiares, estableceuse finalmente, ±2,3σ.

co límite superior selecciónanse as fases positivas ou anticiclóns e co negativo as fases negativas 
ou borrascas. os días para os que as puntuacións en determinado cp se separaron da media máis 
que 2,3 desviacións típicas en valor absoluto foron elixidos para realizar as composicións, creadas, 
como xa se dixo na sección de metodoloxía, cos valores medios dos campos de presión correspon-
dentes a eses días característicos asociados a cada cp. comprobouse, ademais, que días aleatorios 
pertencentes a cada composición mostraban un mapa isobárico moi similar ao patrón espacial que 
representaba o cp correspondente.

as composicións construíronse tanto para a fase negativa como a positiva de cada cp (patrón). É 
destacable unha maior porcentaxe de días na fase negativa debido ao maior gradiente de presións 
que presentan as borrascas fronte aos anticiclóns. de feito, houbo casos en que o número de días 
característicos de fase positiva para a composición foi tan pequeno que non se tiveron en conta no 
estudo posterior.

a figura 20 mostra, a xeito de exemplo, as composicións correspondentes ao patrón do cp2 de 
inverno tanto na súa fase positiva como negativa: pódese apreciar a gran similitude entre as com-
posicións mostradas na devandita figura e o patrón do cp2 de inverno mostrado na figura 19.

Figura 20: Fase negativa e positiva do patrón espacial correspondente ao cp2 de inverno.
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as situacións sinópticas resultantes en cada estación do ano non son absolutamente propias de 
cada estación, é dicir, cada patrón sinóptico é probable que apareza en todas as estacións, aínda 
que con distinta frecuencia e intensidade. así, hai patróns que se repiten en todas as estacións (sal-
vo, en xeral, no verán), mostrando correlacións moi altas entre eles (da orde de 0,9 non mostrada). 
non obstante, tamén se observan situacións que manifestan a súa ocorrencia específica nunha es-
tación do ano. a táboa 11 mostra as principais correspondencias entre os compoñentes principais 
de distintas estacións do ano e a situación sinóptica asociada.

táboa 11. correspondencia entre compoñentes principais de distintas estacións do ano.

situación sinóptica inverno primavera outono

borrasca situada no mediterráneo cp1 inverno negativa cp1 primavera negativa cp1 outono negativa

anticiclón situado no mediterráneo cp1 inverno positiva cp1 primavera positiva cp1 outono positiva

borrasca no oeste de irlanda. cp2 inverno negativa cp2 primavera negativa cp3 outono negativa

anticiclón no oeste de irlanda cp2 inverno positiva

borrasca no leste das illas británicas cp3 inverno negativa cp3 primavera negativa cp2 outono negativa

borrasca centrada nos azores cp4 inverno negativa cp4 primavera negativa cp4 outono negativa

borrasca noroeste de Galicia cp5 inverno negativa cp6 primavera negativa cp5 outono negativa

anticiclón que afecta 

ao oeste- noroeste da península
cp5 inverno positiva cp5 primavera positiva cp6 outono positiva

borrasca situada no sudoeste de 

portugal ou noroeste de áfrica
cp5 primavera negativa cp6 outono negativa

3.4.3. tendencias nos patróns de circulación

unha vez caracterizados os patróns espaciais, para poder estudar a evolución da súa frecuencia 
relativa ao longo dos anos, é necesario engadir gran parte dos días que se rexeitaron na fase ini-
cial do estudo. para iso fíxose un estudo estacional de correlación entre cada composición e cada 
un dos días que pertencen a esa estación. tras probar varios limiares en correlación (0,65, 0,7, 
0,8, 0,9), finalmente clasificáronse dentro de cada grupo aqueles días cunha correlación superior 
a 0,65, rexeitando aqueles días que mostraron boa correlación con varias composicións. desta 
forma, a porcentaxe de días de cada estación aumentou considerablemente e púidose valorar 
axeitadamente a existencia de tendencia na frecuencia de cada un dos patróns de circulación ao 
longo do período considerado. igual que no caso da temperatura e da precipitación, a significa-
ción das tendencias foi calculada mediante o test non paramétrico de tau-Kendall e a pendente 
foi estimada por axuste de mínimos cadrados nunha regresión lineal simple. a táboa 12 mostra 
as situacións que mostraron unha pendente significativa e algúns casos que quedaron ao bordo 
da significación. a figura 21 mostra, como exemplo, a variación interanual e tendencia observada 
nunha das situacións.
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táboa 12. tendencias observadas nalgunhas das situacións sinópticas analizadas. por simplificar só se mostran 
os casos con pendentes significativas ou próximas á significación (segundo o test de tau-Kendall).

situación sinóptica compoñente b R2 prob.

borrasca no oeste de irlanda cp2 inverno negativa -0,070 0,11 0,0350

anticiclón que afecta ao oeste-noroeste da península cp5 primavera positiva 0,025 0,07 0,0650

borrasca situada no norte de áfrica, cun anticiclón que 
afecta totalmente á península

cp7 primavera positiva -0,129 0,28 0,0001

borrasca no mediterráneo que adoita cursar cun 
potente anticiclón que afecta ao oeste de España.

cp4 verán negativa -0,040 0,08 0,0850

anticiclón no mediterráneo. o leste de España 
atópase nunha situación de pantano barométrico cp4 verán positiva 0,020 0,05 0,0675

baixa centrada no norte de áfrica. Galicia atópase 
baixo situación anticiclónica. a borrasca afecta 
levemente ao sur de España

cp7 verán negativa -0,054 0,19 0,0075

borrasca situada no mediterráneo cp1 outono negativa -0,089 0,13 0,0389

borrasca no oeste de irlanda. cp3 outono negativa 0,051 0,03 0,0324

borrasca noroeste de Galicia cp5 outono negativa 0,022 0,01 0,0964

cp2inv_fase negativa

y = -0.0704x + 6.1795
R2 = 0.1047
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Figura 21. variación interanual na frecuencia da situación descrita polo cp2 de inverno.

os resultados máis importantes que se atoparon foron os seguintes (táboa 12):

diminución do cp2 inverno-negativa: é a situación de borrasca con acusado gradiente bárico ao 
sur de islandia. a diminución desta situación implica diminución do número de días con situación de 
sudoeste, con altas precipitacións e ventos fortes. Esta situación aumenta no outono (corresponde 
coa cp3 outono-negativa).

aumento do cp5 primavera-positiva: situacións caracterizadas pola presenza dun anticiclón ao 
oeste de portugal, sobre Galicia hai ventos de compoñente oeste.

diminución do cp7 primavera-negativa: centro de baixas presións ao norte de áfrica e anticiclón 
centrado nos azores, traendo ventos de compoñente norte-nordés sobre Galicia.
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neste punto hai que sinalar que tanto o aumento do cp5 primavera-positiva como a diminución do 
cp7 primavera-negativa poderían estar relacionados coa diminución do afloramento na primavera, 
indicado na sección de ecosistemas peláxicos mariños deste libro.

no verán hai diminución do cp4 verán-negativa, que é unha situación caracterizada pola presenza 
dunha borrasca no mediterráneo e un anticiclón ao oeste da comunidade, traendo ventos de nor-
nordés sobre Galicia. por outra banda, hai aumento da situación complementaria: anticiclón no 
mediterráneo. Este aumento e esta diminución non son significativos, pero ambos os dous atópanse 
ao bordo da significación.

pola contra, si é significativa a diminución do cp7 verán-negativa que está relacionado coa diminu-
ción de nordés, posto que esta situación é moi similar ao cp7 primavera-negativa.

no outono baixa o cp1 outono-negativa, que é similar ao cp4 verán-negativa, que redunda nunha 
diminución do nor-nordés. por outra parte, aumenta o cp3 outono-negativa, que é unha situación 
na que unha borrasca centrada ao sur de islandia con alto gradiente bárico impulsa ventos de su-
doeste cara a Galicia. Esta situación leva asociada ventos e chuvias fortes. outra situación de fluxo 
de sudoeste tamén experimenta un aumento: o cp5 outono-negativa, pero esta queda ao bordo 
da significación.

Resumindo, poderíase suxerir unha diminución de nor-nordés na primavera e verán e un aumento 
de sudoeste no outono. Este aumento de situacións de fluxo de so poderían estar relacionadas co 
aumento de episodios de precipitación intensa no outono, anteriormente sinalado.

4. conclusións

•	 a temperatura anual aumentou 0,18 ºc por década no período 1961-2006. o incre-
mento non foi homoxéneo ao longo do período, destacando o aumento abrupto desde 
1972, chegando a taxa a duplicarse: 0,36 ºc por década.

•	 o aumento de temperatura foi algo máis pronunciado e xeneralizado nas temperaturas 
máximas, aínda que a diferenza respecto ao incremento nas mínimas só é significativa na 
primavera.

•	 dentro do ano, o aumento foi maior na primavera e no verán; no inverno, en menor 
medida.

•	 no inverno aumentou a temperatura máxima e descendeu o número de días fríos.

•	 na primavera aumentou principalmente a temperatura máxima, a frecuencia de días e 
noites cálidas e descendeu a frecuencia de días fríos.

•	 o aumento no verán é máis homoxéneo, pero destaca respecto ao resto do ano o papel 
das temperaturas mínimas, aumentando especialmente a frecuencia de noites cálidas e 
descendendo a de noites frías.

•	 no outono só se aprecia un descenso significativo de días e noites frías.

•	 En precipitación só se aprecian tendencias na cantidade total a nivel mensual. atópase 
un descenso significativo en febreiro e aumento en outubro, o que parece apuntar a 
certo cambio na distribución de chuvia ao longo do ano, ben que o efecto non é sufi-
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cientemente forte como para repercutir significativamente no total estacional. destaca así 
mesmo a falta de tendencia significativa no mes de marzo, documentada noutros puntos 
da península ibérica.

•	 os resultados son máis contundentes na análise de extremos de precipitación: aumentan 
claramente os episodios de chuvia intensa no outono e diminúen na primavera. ademais, 
constátase unha diminución dos períodos de retorno dos eventos extremos de precipitación.

•	 ao estudar as tendencias nas situacións sinópticas atopouse unha diminución de situa-
cións de norte e nordés na primavera e no verán. Este descenso podería estar relacionado 
coa diminución do afloramento que se constata no capítulo 10.

•	 por outra banda, aparece un aumento de situacións con predominio de fluxo de sudoeste 
no outono. Este aumento podería ser o responsable do aumento de chuvia no outono e 
concretamente, do aumento dos episodios de chuvia intensa no outono.
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anExo i - prEcipitación

Resultados do control de calidade e homoxeneización (snHt) nas estacións en que se pode cal-
cular a anomalía respecto ao período 1971-2000. nas estacións sen sombrear púidose analizar 
individualmente a tendencia no período 1961-2006. a serie rexional obtívose facendo a media do 
conxunto das estacións da táboa, pero eliminando as estacións subliñadas para evitar a sobrerre-
presentación de zonas de alta densidade de estacións e excluír algunha serie dubidosa (casos con 
máis dun 15% de missings, en rojo). 

os anos mostrados en cursiva indican que se utilizou só un subperíodo da serie completa. neses 
casos a porcentaxe de datos perdidos indicada fai referencia a ese subperíodo.

*  a estación de pontevedra-mourente foi excepcionalmente alongada empalmándoa con ponteve-
dra-instituto.

Estacións mEtEorolóxicas analiZadas control dE calidadE diario snHt

EstaciÓn altitude utmx utmy
período 

analizado
correlación 

obs-esp
perdidos 

(%)
outliers

(%)
sospeit. 

(%)
validación 
boa (%)

saltos 
corrixidos

montEvEntoso 245 555218 4814650 1951 1995 0,84 1,5 1,03 1,17 49,9 -

FEnE-maniÑos 30 565241 4811963 1954 2006 0,74 1,7 1,00 1,12 26,6 -

as pontEs 343 592248 4811137 1947 2006 0,78 1,7 0,88 0,96 34,3 -

aRanGa, a 
REboRica 500 583238 4783251 1975 1996 0,85 2,5 1,16 1,06 73,1 -

bEtanZos 38 564078 4792360 1941 2006 0,70 5,7 0,93 0,87 29,5 1985; 1976

s, andRÉs, 
mEiRama 200 545876 4784192 1977 2006 0,90 7,8 0,78 1,00 100,0 -

a coRuÑa,  
E. complEta 58 547040 4801846 1930 2006 0,82 0,3 0,96 0,93 46,0 1955

a coRuÑa, 
aERopoRto 97 550423 4794867 1971 2006 0,94 0,2 1,05 0,98 96,7 -

pREsaRas 410 573828 4766297 1951 1996 0,78 8,1 0,76 0,85 32,5 -

montaos, oRdEs 306 546910 4765072 1948 2006 0,80 0,5 1,18 1,01 48,0 -

santiaGo, 
lavacolla 364 546787 4749893 1943 2006 0,81 0,4 1,22 1,10 50,2 -

mElidE 454 580539 4753661 1976 2004 0,85 11,9 1,13 0,87 57,3 -

HERbÓn, padRÓn 58 529742 4731753 1940 1999 0,80 1,7 1,22 1,11 54,5 -

pontEcEsuREs 20 528724 4730576 1959 2004 0,82 4,3 1,07 1,04 73,9 -

dodRo, a poZa 270 523965 4732162 1973 1997 0,84 4,9 1,16 1,04 88,7 -

coRÓn 20 516116 4714403 1977 2006 0,80 9,2 1,02 1,01 67,1 -

pontEvEdRa, 
mouREntE * 107 531551 4698786 1963 2006 0,93 0,0 1,08 1,26 100,0 -

salcEdo 40 529555 4695508 1958 2006 0,85 1,2 1,20 1,05 78,9 -

louRiZán 60 527746 4695497 1958 2005 0,89 0,6 1,22 1,02 87,7 -

maRÍn, Escola 
naval 14 524532 4693946 1974 1994 0,93 2,0 0,98 1,25 100,0 -

FoRnElos, G.c. 360 545153 4687078 1976 2006 0,77 10,5 1,15 0,92 58,1 -

REdondEla 20 532407 4681702 1976 1997 0,81 7,1 1,08 1,13 83,0 -
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Estacións mEtEorolóxicas analiZadas control dE calidadE diario snHt

EstaciÓn altitude utmx utmy
período 

analizado
correlación 

obs-esp
perdidos 

(%)
outliers

(%)
sospeit. 

(%)
validación 
boa (%)

saltos 
corrixidos

viGo, pEinadoR 255 530376 4674753 1957 2006 0,90 0,5 1,17 1,02 93,6 -

luGo, colEXio 
FinGoi 450 617787 4763148 1966 2006 0,83 5,9 1,03 0,96 46,7 -

saRRia, baRREiRos 
GRanXa 550 629819 4737598 1945 2006 0,72 5,4 0,91 0,87 11,7 1985; 1971

s. vicEntE, 
valdEoRRas 648 659274 4702260 1947 1995 0,80 3,2 1,10 1,22 56,0 -

vilaRiÑo dE 
conso, R. GRandE 1040 636378 4669221 1965 1996 0,91 4,2 0,96 0,81 81,8 -

vilaRiÑo dE 
conso, R. pEQ. 1000 637750 4664773 1965 2001 0,92 5,5 1,00 0,77 83,4 -

a vEnta, bolaÑos 1040 629574 4658447 1976 1995 0,80 2,1 1,00 1,03 76,9 1988

viana do bolo 733 655840 4671630 1955 2003 0,78 1,2 0,91 1,01 38,5 -

castiÑEiRa 1046 646303 4672197 1965 2006 0,81 5,8 0,94 1,11 72,4 -

as taboaZas 992 628604 4676295 1965 1995 0,78 6,2 0,73 0,96 47,7 1973

cHandREXa dE 
QuEiXa 1300 633634 4680739 1965 1995 0,89 4,9 0,90 1,13 94,8 -

Rabal 950 632753 4684888 1965 2006 0,90 1,8 0,80 1,02 84,9 -

acivEiRos 978 637771 4689459 1965 2006 0,84 6,4 0,72 1,33 82,9 -

cRuZ dE outEiRo 790 653608 4710465 1967 2006 0,78 2,7 0,92 1,15 60,6 -

pontE loR 400 636197 4707943 1967 2006 0,81 4,9 0,75 1,04 79,0 1997; 1989

sas do montE 990 628051 4685263 1967 1995 0,83 2,4 0,94 1,20 79,6 -

suspiaZo 1020 627911 4680386 1967 1996 0,86 7,6 0,84 1,06 94,4 -

HEdRada, 
paRada do sil 860 619535 4687736 1974 2006 0,79 4,3 0,90 1,17 54,9 1997

a pobRa do 
bRollÓn, vEiGa 400 630552 4716783 1950 2006 0,74 8,9 0,83 1,03 28.9 1996

monFoRtE, E. 
aGRÍcola 363 622366 4709074 1960 2003 0,81 18,2 0,72 0,79 55,8 -

vEllE 240 596486 4690866 1974 1995 0,83 6,7 0,94 1,32 77,2 -

ouREnsE, 
GRanXa dEp. 143 593908 4686883 1972 2006 0,84 2,5 1,09 1,14 78,4 -

XunQuEiRa, 
alto Rodicio 700 614085 4685022 1947 2002 0,74 17,7 0,79 0,91 13,0 1979; 1969

macEda, 
E. cap. aGRaRia 600 611174 4680810 1976 2006 0,76 4,9 1,00 1,10 30,2 -

allaRiZ 766 598955 4669830 1959 2006 0,81 1,6 1,23 0,93 51,9 1975

pontEaREas-
canEdo 50 541961 4669723 1938 2006 0,84 5,0 0,98 1,03 54,8 -

paRamÓs, 
GuillaREi 45 532015 4657025 1970 2006 0,86 0,6 1,07 1,27 99,6 -

o poRRiÑo, 
GRanXa do louRo 29 531509 4667509 1967 1993 0,82 2,5 0,99 0,90 49,3 -

viladERREi 657 616223 4652508 1956 2006 0,75 1,5 1,35 0,87 1,8 -

XinZo dE limia 600 605566 4657431 1947 2006 0,72 3,8 1,07 0,92 2,6 -
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anExo ii - tEmpEratura

Resultados do control de calidade e homoxeneización nas estacións seleccionadas para obter a se-
rie rexional de temperatura. En gris sinálanse as estacións en que non se pode analizar a tendencia 
no período 1961-2006, pero si calcular a anomalía respecto ao período 1971-2000. os anos 
mostrados en cursiva indican que se utilizou só un subperíodo da serie completa. neses casos a 
porcentaxe de datos perdidos que se mostra corresponde a ese subperíodo.

con asterisco indícanse aquelas series que foron excepcionalmente ampliadas con series que pre-
sentaban moi boa correlación e posición e características similares. así lourizán alongouse ata o 
2006 a partir dos datos da estación automática situada na actualidade no seu mesmo lugar; lugo, 
colexio Fingoi, alongouse dous anos cara atrás a partir de lugo-instituto; ourense, granxa depu-
tación, ampliouse de 1972 a 1952 a partir de ourense-instituto e en pontevedra fusionáronse as 
estacións de pontevedra-instituto e pontevedra-mourente, comezando así en 1964.

a serie rexional obtívose facendo a  media do conxunto das estacións da táboa, pero eliminando as 
estacións subliñadas para evitar a sobrerrepresentación de zonas de alta densidade de estacións.

Estacións mEtEorolóxicas analiZadas tmax control dE calidadE diario snHt

EstaciÓn altitude utmx utmy
período 

analizado
correlación 

obs-esp
perdidos 

(%)
outliers

(%)
sospeit. 

(%)
validación 
boa (%)

saltos 
corrixidos

abadÍn-FRaGavElla 600 625647 4812391 1969 2004 0,91 15,1 1,06 3,87 36,3 -

montEvEntoso 245 555218 4814650 1961 1995 0,96 4,9 1,14 3,41 81,1 1971

as pontEs 343 592248 4811137 1975 2006 0,95 2,6 1,03 2,58 57,2 -

aRanGa, 
a REboRica 500 583238 4783251 1975 1996 0,93 4,2 0,59 4,78 82,8 -

a coRuÑa, 
E, complEta 58 547040 4801846 1948 2006 0,97 1,2 0,69 4,00 78,2 1998

a coRuÑa, 
aERopoRto 97 550423 4794867 1971 2006 0,97 0,5 1,44 3,73 100,0 -

pREsaRas 410 573828 4766297 1952 1997 0,91 6,3 1,22 4,34 44,4 1981; 1961

santiaGo, 
lavacolla 364 546787 4749893 1961 2006 0,98 0,0 1,11 4,07 81,4 1984

HERbÓn, padRÓn 58 529742 4731753 1961 1999 0,96 1,7 1,33 3,44 53,1 -

pontEvEdRa* 107 531551 4698786 1964 2006 0,99 0,7 0,85 4,08 100,0 1975; 1978

salcEdo 40 529555 4695508 1950 2006 0,95 3,0 1,1 3,54 84,2 1985; 1970

louRiZán* 60 527746 4695497 1958 2006 0,96 0,2 1,82 3,04 98,3 1975; 1968

FoRnElos, 
Estacas, 759 550590 4685202 1974 2006 0,92 11,5 1,19 3,54 87,6 -

viGo, pEinadoR 255 530376 4674753 1961 2006 0,98 0,1 0,66 3,99 100,0 -

luGo, 
colEXio FinGoi* 450 617787 4763148 1964 2006 0,96 6,7 1,23 3,85 99,4 1985; 1980

saRRia, baRREiRos 
GRanXa’ 550 629819 4737598 1943 2006 0,95 7,5 0,86 3,57 68,4 -

a pobRa do 
bRollÓn, vEiGa 400 630552 4716783 1951 2006 0,93 12,3 0,80 4,10 58,0 1991

monFoRtE, 
 E. aGRÍcola. 363 622366 4709074 1958 2003 0,95 13,6 0,95 3,44 77,3 -

FontEFiZ, 
vilaR dE colEs 200 595929 4698109 1949 2000 0,92 15,0 0,28 2,32 26,3 -

ouREnsE, GRanXa 
dEp,* 143 593908 4686883 1952 2006 0,97 1,7 0,93 4,36 74,0 1958
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Estacións mEtEorolóxicas analiZadas tmax control dE calidadE diario snHt

EstaciÓn altitude utmx utmy
período 

analizado
correlación 

obs-esp
perdidos 

(%)
outliers

(%)
sospeit. 

(%)
validación 
boa (%)

saltos 
corrixidos

pontEaREas, 
canEdo 50 541961 4669723 1938 2006 0,96 5,2 0,93 2,89 69,8 -

paRamÓs, 
GuillaREi 45 532015 4657025 1968 2006 0,96 0,8 1,10 3,53 99,9 1975; 1984

XinZo dE limia 600 605566 4657431 1947 2006 0,92 2,4 0,88 4,06 23,2
1980; 1972; 

1960

Estacións mEtEorolóxicas analiZadas tmin control dE calidadE diario snHt

EstaciÓn altitude utmx utmy
período 

analizado
correlación 

obs-esp
perdidos 

(%)
outliers

(%)
sospeit. 

(%)
validación 
boa (%)

saltos 
corrixidos

abadÍn-FRaGavElla 600 625647 4812391 1969 2004 0,84 15,3 0,38 3,90 1,6 -

montEvEntoso 245 555218 4814650 1961 1995 0,92 4,9 1,19 3,62 41,2 1971

as pontEs 343 592248 4811137 1975 2006 0,86 2,9 0,30 2,84 10,9 -

aRanGa, 
a REboRica 500 583238 4783251 1975 1996 0,83 4,77 0,93 3,85 19,1 -

a coRuÑa, 
E. complEta 58 547040 4801846 1948 2006 0,95 1,2 0,88 3,98 63,4 1971; 1958

a coRuÑa, 
aERopoRto 97 550423 4794867 1971 2006 0,94 0,5 0,51 4,00 77,5 1990

pREsaRas 410 573828 4766297 1952 1997 0,82 6,3 0,29 4,22 12,5 -

santiaGo, 
a lavacolla 364 546787 4749893 1961 2006 0,94 0,0 0,85 4,23 67,0 1984

HERbÓn, padRÓn 58 529742 4731753 1942 1999 0,90 2,5 0,80 3,85 42,1 -

pontEvEdRa* 107 531551 4698786 1964 2006 0,95 0,66 0,70 4,21 100,0 1970; 1968

salcEdo 40 529555 4695508 1950 2006 0,95 3,0 1,1 3,54 84,2 1985; 1970

louRiZán* 60 527746 4695497 1958 2006 0,91 3,04 0,94 3,72 59,6 1985-

FoRnElos, 
Estacas, 759 550590 4685202 1974 2006 0,87 11,7 0,63 4,21 40,5 -

viGo, pEinadoR 255 530376 4674753 1961 2006 0,96 0,0 0,79 4,07 100,0 -

luGo, 
colEXio FinGoi* 450 617787 4763148 1964 2006 0,91 7,1 0,61 4,08 45,7 1984

saRRia, 
baRREiRos GRanXa 550 629819 4737598 1943 2006 0,91 5,7 0,42 3,35 41,7 1974

a pobRa do 
bRollÓn, vEiGa 400 630552 4716783 1951 2006 0,87 13,7 0,58 3,78 30,6 1991

monFoRtE, 
E. aGRÍcola 363 622366 4709074 1958 2003 0,89 13,7 0,78 3,66 49,3 -

FontEFiZ, 
vilaR dE colEs 200 595929 4698109 1949 2000 0,88 15,0 0,190,28 2,50 4,5 1985; 1976

ouREnsE, GRanXa 
dEp,* 143 593908 4686883 1952 2006 0,93 1,7 0,67 4,63 73,1 1976; 1967

pontEaREas, 
canEdo 50 541961 4669723 1938 2006 0,92 2,0 0,47 2,91 64,5 1970

paRamÓs, 
GuillaREi 45 532015 4657025 1968 2006 0,92 0,9 0,42 4,05 68,5 1975; 1984

XinZo dE limia 600 605566 4657431 1947 2006 0,83 2,4 0,38 4,05 11,7 1985;1967
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rEsumo

os modos de variabilidade atmosférica afectan á variabilidade interanual do clima. neste estu-
do caracterízase a influencia de diferentes patróns de teleconexión existentes no atlántico norte 
sobre o clima galego tendo en conta catro índices presentes nel: nao, Ea, Ea/WR e sca. 
como principal resultado, destaca o feito de que calquera dos catro índices ten importancia ao 
longo do ano para explicar a variabilidade interanual da chuvia ou da temperatura, poñendo 
de manifesto a dificultade de caracterizar o clima galego, produto de múltiples influencias cru-
zadas. sobresaen as altas correlacións presentes entre o índice sca e as chuvias do outono e 
as que existen entre o índice Ea e as temperaturas invernais. En canto ás posibles tendencias 
dos propios índices, compróbase como ata o de agora soamente é apreciable a variabilidade 
natural interdecadal, sen que se observen tendencias asociadas ao cambio climático. nunha 
clasificación automática de situacións sinópticas para Galicia, tampouco se aprecian tenden-
cias significativas. En conclusión, os cambios analizados ata o momento en Galicia, tanto en 
temperatura como en chuvia, non son debidos a cambios na circulación global, posto que esta 
no atlántico norte non presenta tendencias asociadas ao cambio climático.

summarY

patterns of variability of atmospheric circulation affect interannual climate variability. in this work 
we have studied the influence of different teleconnection patterns appearing in the north atlantic 
area on Galician climate. Four teleconnection patterns in the north atlantic area have been taken 
into account (nao; Ea, Ea/WR and sca). one remarkable result is that the four patterns explain 
some climate variability throughout the year. this makes the difficulty of characterizing Galician 
climate evident, the product of many cross-influences. the most outstanding correlations are 
between sca and autumn rainfall and between Ea and winter temperatures. in terms of possible 
tendencies of the different index we have found that, up to date, there is only interdecadal 
natural variability, but no tendencies associated to climate change. We have also developed an 
automated classification of synoptic weather types for Galicia. Frequency of different weather 
types does not show significant tendencies. as a conclusion, climate changes found in Galicia in 
the last decades cannot be explained by changes in the synoptic scale.

1. introdución

ao longo das últimas décadas o concepto das teleconexións gañou importancia e na actuali-
dade constitúe todo un campo de desenvolvemento nas ciencias atmosféricas, o que permitiu 
unha mellor compresión das complexas interaccións existentes no sistema climático global.

seguindo as técnicas dos mapas de correlación e as funcións ortogonais empíricas, varios 
tipos de teleconexións entre os principais centros de acción da circulación atmosférica global 
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foron recoñecidos nas últimas décadas (Wallace e Gutzler, 1981), tanto a nivel medio do mar 
como en niveis medios da troposfera, e cada unha delas asóciase a determinadas anomalías 
climáticas rexionais. Entender a natureza destas teleconexións e os cambios no seu comporta-
mento é un obxectivo central para a compresión dos cambios e a variabilidade climática a nivel 
rexional, tal como se pon de manifesto no último informe do panel intergobernamental sobre 
cambio climático (ipcc, 2007). o exemplo máis coñecido deste tipo de patróns é a oscilación 
do atlántico norte (nao). Este patrón ten unha existencia física, posto que se pode detectar tanto 
en superficie como en altura, e forma parte dun patrón máis amplo denominado oscilación ártica, 
que mide a intensidade do vórtice polar, sendo considerado un patrón anular. 

ademais do patrón nao, neste traballo consideraremos outros patróns que, aínda que posible-
mente non teñan unha existencia física (Quadrelli e Wallace, 2004), si poden ser detectados nas 
capas medias da troposfera mediante a técnica de compoñentes principais (barnston e livezey, 
1987). Estes patróns de teleconexión explican parte da variabilidade do clima en Galicia, e de-
nomínanse: East-atlantic (Ea), Eastern atlantic-Western Russia (Eatl/WRus) e patrón Escandinavo 
(sca). anteriores traballos feitos con diferentes índices de teleconexión no hemisferio norte (loren-
zo e taboada, 2005, decastro et al., 2006) demostraron que son estes índices os que explican 
de xeito estatisticamente significativo a variabilidade interanual da chuvia en Galicia. cómpre 
dicir neste momento que Galicia se encontra nunha área de transición polo que respecta ao 
índice nao, tal como se pon de manifesto na bibliografía. así, por exemplo, Zorita et al. (1992) 
deduciron que a relación entre a precipitación invernal e a nao é máis importante no cuadrante 
suroeste da península ibérica, cunha correlación en Galicia entre 0,3 e 0,4. Esteban-parra et al. 
(1998) obtiveron o mesmo valor para a zona noroeste, con valores máis altos tamén no suroeste 
e no interior da península. Este resultado foi confirmado en posteriores traballos (Rodríguez-
puebla et al., 2001, García et al., 2005). Existen tamén estudos que proban a correlación coas 
temperaturas, polo menos no inverno (sáenz et al., 2001). cómpre dicir que os valores obtidos 
en xeral por estes autores para a correlación entre a nao e a chuvia invernal en Galicia son algo 
menores que os obtidos por lorenzo e taboada (2005), debido a que na maior parte dos estudos 
se emprega unha soa estación, normalmente a situada na coruña, que se corresponde coa parte 
de Galicia que presenta menor correlación entre a chuvia e a nao. de calquera xeito, esta baixa 
correlación entre nao e chuvia en Galicia fai imprescindible traballar con máis dun índice se 
queremos explicar a variabilidade climática galega.

na década dos noventa, a nao experimentou unha forte tendencia cara a valores positivos, o 
que fixo sospeitar que puidese ser o inicio dunha tendencia asociada ao cambio climático (ipcc, 
2001). non obstante, na última década parece adoptar novamente valores próximos á media 
(ipcc, 2007), polo que as tendencias nesta primeira década do século XXi non parecen tan claras 
como na anterior. a variabilidade da nao semella ir ligada á variabilidade do atlántico norte. 
nestes últimos anos apareceu na literatura científica a chamada Atlantic multidecadal oscillation 
(amo). Esta oscilación caracteriza unha variabilidade entre anomalías positivas e negativas da 
temperatura superficial da auga do mar cun período entre 50 e 70 anos (Kerr, 2000). deste xeito, 
é necesario observar as series de datos cunha perspectiva temporal adecuada.

polo tanto, neste traballo caracterizarase a influencia dos diferentes índices sobre a variabilidade 
da chuvia e temperatura nas diferentes estacións do ano e comprobarase se esta influencia é es-
table ao longo do tempo ou varía. os resultados serán importantes de cara a estudos posteriores 
de impactos do cambio climático no vindeiro século. a continuación veremos como os diferentes 
índices non presentan ata o momento tendencias significativas.

ademais de traballar cos índices que caracterizan os diferentes patróns de teleconexión, utili-
zaremos unha clasificación automática de tipos de tempo sinóptico desenvolvida para Galicia, 
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posto que, aínda que os patróns de teleconexión non mostren tendencias significativas, isto non 
quere dicir que os centros de acción, é dicir, as altas e baixas presións, no teñan cambiado de 
posición e que, xa que logo, este cambio puidese explicar, polo menos en parte, as tendencias 
en temperatura e chuvia observadas na actualidade en Galicia e asociadas ao cambio climático 
antropoxénico.

2. métodos

os datos de chuvia e temperatura utilizados neste estudo foron obtidos da base de datos xeral 
de meteoGalicia. todas as estacións foron sometidas a un proceso de análise e validación. Es-
colléronse aquelas que pola súa lonxitude e calidade eran aptas para un estudo de tendencias. 
no tocante aos patróns de teleconexión, utilizáronse os índices obtidos polo climate prediction 
center da noaa (national oceanographic and atmospheric administration) dos Estados unidos. 
Estes índices son obtidos mediante unha análise de compoñentes principais a 500 hpa, e están 
dispoñibles na páxina web www.cpc.noaa.gov/data/teledoc/telecontents.shtml.

para a obtención do catálogo de situacións sinópticas utilizáronse os datos de presións superficial 
da reanálise da noaa. Empregouse o método de clasificación automático desenvolvido para as 
illas británicas por Jenkinson e collison (1977) e posteriormente aplicado a portugal por trigo e 
dacamara (2000).

para a caracterización da influencia dos patróns de teleconexión e os diferentes tipos de tempo 
sinóptico sobre a variabilidade do clima, calculáronse os coeficientes de correlación de pearson 
entre as diferentes variables. as chuvias e temperaturas estacionais foron correlacionadas cos 
diferentes índices que caracterizan os patróns de teleconexión e coa frecuencia de aparición dos 
diferentes tipos de tempo sinóptico. para os valores destas correlacións establecéronse dous niveis 
de significancia estatística, marcados con * para p < 0,05 e ** para p < 0,01, e dicir, significa-
tivos ao 95% e 99% respectivamente.

a división do ano en catro estacións fíxose desde un punto de vista climatolóxico e non astronómi-
co. deste xeito, o inverno abarca os meses de decembro, xaneiro e febreiro; a primavera tería en 
conta os meses de marzo, abril e maio; xuño, xullo e agosto caracterizarían o verán; e, por último, 
o outono quedaría delimitado polos meses de setembro, outubro e novembro.

3. rEsultados

3.1. influencia dos diferentes índices sobre a chuvia en Galicia

neste estudo utilizáronse diferentes estacións meteorolóxicas en Galicia que, tras unha análise, 
foron consideradas de boa calidade. as estacións foron agrupadas dependendo da lonxitude dos 
datos. así, comezamos tratando as estacións que tivesen datos polo menos desde 1960, logo 
as que tivesen datos desde 1970 e, finalmente, as que partisen de 1980. Esta agrupación tiña 
como obxectivo comprobar se existen variacións decadais nas correlacións entre a chuvia e os 
diferentes índices. consideráronse neste estudo as correlacións lineais entre os índices de telecon-
exión que teñen influencia sobre as chuvias en Galicia (lorenzo e taboada, 2005) e as chuvias 
acumuladas nas diferentes estacións meteorolóxicas, distinguindo inverno, primavera, verán e 
outono. as estacións seleccionadas dividíronse en función da súa lonxitude. na táboa i aparecen 
as diferentes correlacións para dúas estacións representativas con datos polo menos desde 1960.
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peinador

nao Ea Ea/WR sca
inv. -0,45** 0,42** -0,51** 0,46**

prim. -0,30** 0,17 0,08 0,13

ver. -0,18 0,02 0,17 0,10

out. -0,22* 0,23* 0,04 0,66**

a coruña - completa

nao Ea Ea/WR sca
inv. -0,36** 0,39** -0,52** 0,36**

prim. -0,36** 0,15 0,16 0,20

ver. -0,35** 0,03 0,05 0,11

out. -0,24* 0,35** -0,09 0,66**

táboa i. correlacións dos diferentes patróns de teleconexión coa chuvia en dous puntos de Galicia para as 
catro estacións do ano. niveis de significancia: *:p < 0,05; **:p < 0,01.

como dato máis significativo, cómpre destacar a alta correlación que presentan as chuvias do 
outono en Galicia co patrón escandinavo. por outra banda, vemos como as chuvias do inverno en 
Galicia amosan unha correlación significativa co patrón nao, pero este non é o patrón que explica 
a maior parte da variabilidade. Este factor é importante principalmente canto máis nos movemos 
cara ao sur da comunidade. así, se tomamos a estación da coruña, a correlación das chuvias 
invernais co patrón nao é do -0,36, mentres que na estación do aeroporto de peinador a cor-
relación sería do -0,45. no terzo norte de Galicia cobra máis importancia o patrón Ea/WR. outro 
factor importante que debe ser tido en conta é que na estación da primavera as correlacións cos 
diferentes índices, aínda que poidan resultar significativas, particularmente no caso da nao, non 
ofrecen valores moi altos, polo que explican soamente unha pequena parte da variabilidade inter-
anual. isto é máis importante no verán, posto que as correlacións son tan baixas que non resultan 
estatisticamente significativas. 
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Figura 1. correlacións dos diferentes patróns coa chuvia invernal, en función da posición das estacións meteo-
rolóxicas e para os diferentes índices de teleconexión. os asteriscos significan que as correlacións teñen unha 
significancia por debaixo do 95%.

co fin de observar máis claramente a variabilidade espacial das correlacións en Galicia, escolléron-
se todas as estacións con datos polo menos desde 1980 e coa suficiente calidade para ter unha boa 
cobertura espacial. na figura 1 pódense apreciar as diferentes correlacións en función da posición 
das estacións no territorio galego e do patrón de teleconexión. só se sinalan as correspondentes ao 
período invernal, posto que noutros períodos as correlacións non son tan intensas e significativas 
(táboa i) agás para o patrón sca no outono. porén, neste caso o patrón non amosa unha variabi-
lidade espacial significativa ao longo de Galicia. nesta figura apréciase claramente a variabilidade 
espacial da que falabamos anteriormente, en particular no caso da nao e Ea/WR. así, a nao ten 
correlacións máis altas canto máis ao sur, mentres que Ea/WR segue un patrón inverso.
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3.2. variabilidade decadal nos índices de teleconexión e nas correlacións destes índices coa 
chuvia en Galicia

as correlacións da chuvia acumulada en cada estación do ano cos diferentes patróns de teleco-
nexión cambian en función do período considerado. isto é particularmente visible nas correlacións 
invernais. para capturar esta variabilidade, calculamos as correlacións en períodos de 20 anos, 
comezando desde 1960 e ata a actualidade.

Peinador

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

SCA NAO*-1 EA EA/WR*-1

Figura 2. correlacións en ventás de 20 anos entre a chuvia invernal en peinador e os diferentes patróns de 
teleconexión. o eixe x representa o primeiro ano do período de 20 anos.

na figura 2 pódese ver o valor destas correlacións na estación de peinador, sendo moi semellantes no 
resto de Galicia. se concentramos a nosa atención na nao, podemos apreciar como nos períodos 
que comezan a finais dos anos setenta se produce un cambio moi significativo nas correlacións entre 
a nao e a chuvia. un cambio semellante aparece nas correlacións cos outros índices. isto suxire a 
idea de que os réximes de circulación que lle afectan a Galicia poden variar de xeito relativamente 
brusco, de forma que durante certos períodos poida estar moi influenciada pola nao e noutros estar 
máis desconectada deste modo de variabilidade. para tratar de lle buscar unha explicación a esta va-
riabilidade, seguimos a idea xa publicada anteriormente por un dos autores (l. Gimeno et al., 2003) 
e comprobamos como existe unha moi alta correlación entre a actividade solar, medida a través do 
rexistro das manchas solares, e a correlación da chuvia invernal co índice nao (r = -0,82) (figura 3).
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Media SS 20 anos corr. NAO-Chuvia (20 anos)

Figura 3. Relación entre as correlacións nao-chuvia invernal, coa media das manchas solares ao longo de 
períodos de 20 anos.
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isto pode ser explicado facilmente se temos en conta que, tal como sinalamos na introdución, a 
nao pode ser considerada como unha manifestación local dun índice anular, chamado oscilación 
ártica (ao). Esta oscilación ártica é o resultado do axuste do vórtice polar estratosférico coa circu-
lación na troposfera. dado que a actividade do sol ten influencia sobre este vórtice polar (shindell 
et al., 2001), en consecuencia, pode ter tamén influencia sobre o modo de oscilación do atlántico 
norte.

influencia dos diferentes índices sobre a temperatura:

para atopar a influencia dos diferentes patróns sobre as temperaturas, seguimos a mesma estratexia 
adoptada para as chuvias. as estacións non son exactamente as mesmas, posto que a calidade dos 
datos de temperatura non coincide de forma exacta coa dos datos pluviométricos. neste caso non 
existen variacións moi significativas das influencias dos diferentes índices de teleconexión en función 
da posición das estacións. como exemplo representativo dos cálculos, amósanse a continuación 
(táboa ii) as correlacións entre os patróns de teleconexión e as temperaturas nas catro estacións do 
ano para dúas estacións representativas do norte e o sur de Galicia.

peinador

nao Ea Ea/Wr sca

inv. 0,15 0,70** 0,10 -0,24*

prim. 0,17 0,15 0,16 -0,57**

ver. 0,04 0,13 -0,37** -0,46**

out. -0,08 0,20 0,16 -0,61**

a coruña - completa

nao Ea Ea/Wr sca

inv. 0,25* 0,73** 0,08 -0,24*

prim. 0,12 0,29* 0,26* -0,50**

ver. 0,03 0,15 -0,27* -0,33**

out. -0,31* 0,35** 0,08 -0,51**

táboa ii. correlacións dos diferentes patróns de teleconexión coa temperatura en dous puntos de Galicia para 
as catro estacións do ano.

no caso das temperaturas, podemos ver como as correlacións máis altas se producen no inverno 
co patrón Ea e na primavera e outono co patrón sca. as temperaturas medias do verán mostran ta-
mén unha correlacións estatisticamente significativa ao 99%, aínda que non tan alta co índice sca. 
aparece tamén unha correlación significativa, pero máis baixa que as anteriores, co índice nao no 
inverno e no outono na zona norte de Galicia. o patrón Ea/WR ten valores de correlación baixos, 
pero significativos no verán, mentres que Ea tamén presenta correlacións significativas no outono 
na zona norte de Galicia. igual que sucede no caso das chuvias, estas correlacións tamén varían co 
tempo, aínda que neste caso a correlación coa actividade solar non aparece tan claramente mar-
cada, posto que a nao ten unha importancia soamente marxinal para explicar a variabilidade inter-
anual das temperaturas en Galicia. pódese ver, emporiso, unha correlación significativa e bastante 



cl ima

66

cap 2

alta (0,55) entre a media das manchas solares e a correlación de Ea coas temperaturas invernais. 
cómpre dicir que Ea é un patrón moi semellante á nao pero desprazado cara ao sur, polo que 
posiblemente o mecanismo detrás desta correlación estea tamén determinado pola influencia da 
actividade solar sobre o vórtice polar estratosférico.

3.3. variabilidade dos índices de teleconexión

os índices que caracterizan os diferentes patróns de teleconexión teñen unha variabilidade intrínse-
ca. ademais desta variabilidade, é posible que nun contexto como o actual de forzamento radiativo 
antropoxénico, que está ocasionando un aumento nas temperaturas medias, poidamos ver unha 
tendencia superposta a esta variabilidade. de feito, desde finais da década dos 90 especulouse coa 
posibilidade de que o índice nao fose no sucesivo predominantemente positivo como efecto deste 
cambio climático. para comprobar esta hipótese, fixemos a media móbil de 10 anos para todos os 
índices e en todas as estacións do ano. neste documento inclúense as gráficas para os catro índices 
no inverno (figura 4). nesas catro gráficas pódese apreciar claramente a variabilidade decadal, 
pero en ningún caso, incluído o da nao, podemos dicir que exista unha tendencia asociada ao 
incremento dos gases de efecto invernadoiro. Este resultado faise extensivo ao resto das estacións 
do ano. daquela, pensamos que é necesario desbotar a hipótese de que os cambios actuais en tem-
peratura ou as tendencias de chuvia atopadas nalgúns períodos do ano sexan debidos á tendencia 
á alza ou á baixa destes índices.

Figura 4. variabilidade anual (liña azul) e decadal (liña punteada vermella) para a estación do inverno.
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caracterización dos tipos de tempo sinópticos na península ibérica.

na anterior sección observamos como os cambios en temperatura e chuvia observados ata o mo-
mento en Galicia non son debidos a cambios nos patróns de teleconexión. no entanto, existe a 
posibilidade de que cambien os centros de acción asociados a estes modos de variabilidade at-
mosférica e, polo tanto, os patróns de tempo sinóptico e isto achegue diferentes masas de aire a 
Galicia. para comprobar ou desbotar esta hipótese, elaborouse un catálogo dos chamados weather 
types que lle afectan a Galicia. o tipo de clasificación automática de tipos de tempo utilizado neste 
traballo foi inicialmente desenvolvido para as illas británicas e máis tarde adaptado para outras 
áreas, particularmente para portugal por trigo e dacamara (2000) e para o sueste da península 
ibérica por Goddess e palutikof (1998). a unión Europea ten neste momento unha acción cost 
(European cooperation in scientific and technical Research), concretamente a cost733, co obx-
ectivo de acadar un método estándar para clasificar os tipos de tempo sobre as diferentes rexións 
de Europa. non obstante, e seguindo a metodoloxía de trigo e dacamara (2000) para portugal, os 
autores realizaron unha clasificación para Galicia (m. n. lorenzo et al., 2008).

os resultados mostran como os tipos de tempo sinópticos escollidos para Galicia son diferentes 
entre si (figura 5) e explican distintas cantidades de chuvia en función da estación do ano en que 
nos atopemos (figura 6).
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Figura 5: diferentes tipos de tempo sinópticos obtidos para Galicia, seguindo a metodoloxía de trigo e daca-
mara (2000).
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Figura 6. cantidade de chuvia explicada por cada un dos tipos de tempo sinópticos.

ademais disto, estudáronse as correlacións entre os diferentes tipos de tempo sinóptico e os patróns 
de teleconexión que explican a variabilidade de chuvia e temperatura en Galicia. os resultados 
amósanse na táboa iii.

inv. nE E sE s sW W nW n c a
nao -0,05 -0,26 -0,40 -0,24 0,04 0,25 -0,10 -0,10 -0,59 0,46

Ea -0,39 -0,01 0,06 -0,01 0,50 0,34 -0,18 -0,45 0,16 -0,43
Ea/WR 0,03 0,15 0,30 0,31 0,04 -0,42 -0,57 -0,07 -0,19 0,39

sca 0,17 0,08 -0,17 -0,02 0,15 0,17 0,19 0,06 0,25 -0,42
prim. nE E sE s sW W nW n c a
nao -0,13 0,05 0,03 -0,09 -0,07 -0,08 0,11 -0,16 0,02 0,17

Ea -0,43 -0,35 -0,08 -0,16 0,41 0,24 0,09 -0,08 0,17 0,04
Ea/WR -0,20 0,03 0,15 0,03 0,39 -0,04 -0,08 -0,27 0,07 -0,02

sca 0,16 -0,30 -0,13 -0,15 -0,02 0,04 0,21 0,12 0,39 -0,25
vEr. nE E sE s sW W nW n c a
nao 0,37 0,24 -0,05 0,20 -0,05 -0,27 -0,32 0,06 0,10 -0,18

Ea -0,33 -0,53 0,09 0,00 0,23 0,21 0,23 -0,13 -0,15 0,30
Ea/WR 0,04 0,18 -0,11 -0,02 0,11 0,00 -0,06 -0,23 0,21 -0,13

sca 0,20 0,21 -0,09 0,12 -0,11 -0,23 0,08 0,19 0,22 -0,35
out. nE E sE s sW W nW n c a
nao 0,16 -0,02 -0,01 -0,07 -0,23 -0,20 -0,02 0,05 -0,20 0,31

Ea -0,41 -0,29 -0,22 0,01 0,40 0,38 0,29 -0,22 -0,06 -0,17
Ea/WR -0,19 0,48 0,27 0,33 -0,12 -0,23 -0,29 -0,05 0,34 -0,10

sca 0,03 -0,31 -0,24 -0,16 0,08 0,32 0,52 0,32 0,27 -0,51

táboa iii. correlación entre os patróns de teleconexión e a frecuencia de tipos sinópticos para cada estación do ano 
(os valores en negra representan as correlacións cunha significancia estatística do 99%). 
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as táboas de correlación amosan que existe unha clara relación entre a aparición dos diferentes 
tipos de tempo nun determinado ano e o valor dos patróns de teleconexión. así, por exemplo, 
as correlacións estatisticamente significativas máis altas co patrón nao prodúcense cos tipos de 
tempo anticiclónico e ciclónico respectivamente. deste xeito, se a nao é positiva, teremos máis 
situacións anticiclónicas e, se a nao é negativa, as situacións serán predominantemente ciclónicas. 
isto pódese ver resumido na figura 6, onde se representan de forma gráfica as correlacións encon-
tradas entre os diferentes patróns de teleconexión e a aparición dos diferentes tipos de tempo.

Figura 7. correlacións de nao (•), Ea (), Ea/WR () e sca (♦) cos diferentes tipos de tempo para as dife-
rentes estacións do ano. as liñas grises indican o límite da significancia estatística ao 95% (liña punteada) e ao 
99% (liña continua).

a cuestión máis importante neste estudo é saber se a frecuencia de aparición destes tipos de tem-
po ten algunha tendencia significativa, ademais da variabilidade decadal inherente. na figura 7 
compárase a frecuencia de aparición dos diferentes tipos de tempo no período 1950-1977 co 
período 1978-2005. Escolleuse o ano 1977 como ano de corte, xa que se ten comprobado na 
bibliografía que ese ano tivo lugar un reordenamento xeral da atmosfera no hemisferio norte (tren-
berth, 1990). tal como era de esperar, debido á relación entre estes tipos de tempo e os índices de 
teleconexión, estes patróns non presentan a día de hoxe tendencias estatisticamente significativas 
asociadas ao cambio climático antropoxénico. Repetiuse o cálculo sen ter en conta este corte en 
1977, pero as tendencias dos diferentes tipos sinópticos non resultaron significativas.
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Figura 8. Frecuencia de aparición das diferentes situacións sinópticas nas catro estacións do ano.

4. conclusións 

a atmosfera presenta uns modos de variación preferidos dentro dunha dinámica esencialmente 
caótica. Estes patróns poden ser caracterizados por diferentes índices. a variabilidade interanual 
de chuvia e temperatura pode ser explicada en parte pola variabilidade neste índices. neste tra-
ballo calculáronse as correlacións entre os diferentes índices que inflúen sobre o clima galego e as 
chuvias e temperaturas estacionais. as correlacións máis significativas preséntanse en xeral durante 
o inverno, cando os patróns tamén aparecen máis marcados na atmosfera. ademais, temos cor-
relacións moi significativas do patrón sca coa chuvia e a temperatura do outono e o patrón Ea 
coa temperatura invernal. constátase que estas correlacións varían co tempo e compróbase que a 
variabilidade solar é en parte responsable, polo menos se consideramos as correlacións da nao 
coa chuvia invernal. 

tamén se comproba que os índices que caracterizan os diferentes modos de variabilidade oscilan 
de xeito decadal, pero non presentan tendencias significativas asociadas co cambio climático antro-
poxénico. dada a dispoñibilidade dun catálogo de situacións sinópticas para Galicia desde 1950, 
buscouse tamén a posible existencia de tendencias nestas situacións, con resultado tamén negativo.
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deste xeito, débese concluír que os cambios observados na actualidade, tanto de chuvia como de 
temperatura, non son debidos a cambios na escala sinóptica. a súa explicación virá dada polo 
cambio no balance radiativo ocasionado pola presenza de gases de efecto invernadoiro na atmos-
fera por mor das actividades humanas, ou ben pola achega de masas de aire con características 
diferentes debido a estes cambios na atmosfera.
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rEsumo

neste estudo analizáronse as principais características dos eventos de seca meteorolóxica que lle 
afectaron a Galicia nos últimos 46 anos. a avaliación da seca baseouse no cálculo do índice de 
precipitación estandarizado (standardized Precipitation Index, spi) a escala bimensual aplicada 
aos meses de febreiro-marzo (spiFm) e xullo-agosto (spiXa) respectivamente. o spiXa medio do conx-
unto das 16 estacións analizadas en Galicia mostra unha tendencia crecente dentro do período 
1961-2006 ou, o que é o mesmo, unha tendencia cara a condicións suaves ou normais de seca. 
Esta tendencia media inverte o seu sentido no caso do spiFm. En ambos os dous casos obsérvase 
un marcado sincronismo no comportamento espazo-temporal do spi no territorio galego. na es-
cala temporal febreiro-marzo detectáronse nos últimos 14 anos as catro secas máis significativas 
de todo o período de observacións: dúas de intensidade severa nos anos 1997 e 1993 (spiFm = 
-1,69 e -1,64) e dúas de intensidade moderada nos anos 2000 e 2004 (spiFm = -1,43 e -1,1). En 
cambio, ao analizar a secuencia de xullo-agosto detectáronse tan só dous eventos de secas mod-
eradas nos anos 1981 e 1978 (spiXa = -1,48 e -1,19) e unha destacada tendencia ascendente 
nos últimos 20 anos cara a condicións de normalidade na seca ( -0,99 < spiXa < 0,99).

o spi de santiago de compostela para o período 1906-2007 mostra unha seca extrema en 
1953 e severa en 2007. para o índice bimensual os valores de setembro e outubro do ano 2007 
resultan extremadamente secos, cos valores máis baixos dos últimos 102 anos.

summarY

this study analyzes the main characteristics of the meteorological drought events, which have 
affected Galicia over the last 46 years. the evaluation of droughts was based on the calculation of 
the standardized precipitation index (spi) during a two-month time scale applied to the months of 
February-march (spiFm) and July-august (spiJa) respectively. the average (spiJa) of all the 16 stations, 
which were analyzed in Galicia, reveals a decreasing trend within the 1961-2006 period, or rather 
a tendency toward mild or normal drought conditions. this average trend is inverted in the case 
of spiFm. in both cases, a marked synchronism has been observed in the geographical-temporal 
behavior of the spi in Galicia. the most significant droughts of the entire observation period were 
detected during the last 14 years in the February-march time period: the intensity of two of these 
drought periods was severe (spiFm=-1.69 and -1.64) in 1997 and 1993, and the intensity was 
moderate (spiFm=-1.43 and -1.1) in 2000 and 2004.

on the other hand, when analyzing the July-august sequence, only 2 drought events were of a 
moderate nature, in 1981 and 1978 (spiJa=-1.48 and -1.19), and during the last 20 years a 
noteworthy upwards trend towards normal drought conditions was also detected (-0.99<spiJa<0.99).

the spi for santiago de compostela for the 1906-2007 period reveals an extreme drought in the 
year 1953 and a severe case in 2007. With regard to the two-month period index, the values for 
september and october of 2007 appear to be extremely dry, with the lowest values for the last 
102 years.
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1. introdución E obxEctivos

dos fenómenos naturais coñecidos, a seca é un dos máis complexos, menos entendidos e que a 
máis persoas afecta; tende a estenderse de xeito irregular a través do tempo e do espazo e os seus 
efectos son acumulativos e poden permanecer aínda despois da culminación do evento. tales ca-
racterísticas distínguena doutros fenómenos naturais (Wilhite, 2000).

propuxéronse numerosas definicións de seca, e cada unha implica diversos factores ambientais, so-
ciais e económicos. a carencia dunha definición de seca clara e universalmente aceptada contribúe 
a controversias sobre este fenómeno (Glantz e Katz, 1977). unha ampla revisión de definicións so-
bre a seca foi publicada pola organización meteorolóxica mundial (Wmo, 1975). de acordo con 
Wilhite e Glantz (1985) e chang e Kleopa (1991), a seca clasifícase en meteorolóxica, hidrolóxica 
e agrícola.

para os propósitos deste traballo adóptase o uso da definición de seca meteorolóxica nos termos 
expostos por Wilhite e Glantz (1985):

A seca é un proceso natural errático que se orixina como resultado dunha deficiencia de precipitación 
durante un período de tempo extenso, xeralmente dunha estación ou máis, provocando en consecuen-
cia un desequilibrio hídrico, afectando con iso ás actividades humanas e ambientais; trátase dunha 
situación deficiente de precipitación en relación cun comportamento por termo medio considerado 
como normal.

a seca meteorolóxica, da que nos ocuparemos aquí, é, polo tanto, unha condición atmosférica 
caracterizada por un déficit na cantidade de precipitación que normalmente se presenta nunha 
rexión e nun período de tempo determinado (Guttman, 1999; Komuscu, 1999; Wilhite, 2000). 
cando este déficit de precipitación se asocia con altas temperaturas, baixa humidade relativa e alta 
radiación solar, aumentan os niveis de evaporación e transpiración e, polo tanto, aumenta o déficit 
de humidade no chan e impídese ou limítase o crecemento de cultivos; esta etapa relaciónase coa 
seca agrícola e pode durar un ou varios meses (Quiring e papakryiakou, 2003; Wu et al., 2004; 
narasimhan e srinivasan, 2005). pola súa parte, a seca hidrolóxica acontece cando a prolongación 
destas condicións atmosféricas afectan á recarga de corpos de auga superficiais e subterráneos 
debido á diminución do volume de escorredura e infiltración.

En Galicia, a seca é un fenómeno que normalmente afecta só dous ou tres meses do ano, con moita 
menor amplitude temporal que as secas, por exemplo, do ámbito mediterráneo, que poden alcan-
zar a totalidade do ano. aínda así, é un fenómeno relativamente frecuente que pode ter diferentes 
localizacións estacionais: secas de inverno, tradicionalmente representadas polo mínimo de febreiro 
(díaz-Fierros, 1971) e que na actualidade tenden a intensificarse e a estenderse aos meses de marzo 
e abril; secas de verán, as máis típicas, cos meses de xullo e agosto como principais protagonistas.

o obxectivo principal deste traballo é a análise nas condicións de Galicia das secas meteorolóxicas 
a partir do índice de precipitación estandarizado, tomando para iso unha escala temporal de dous 
e tres meses, que se aplica ás épocas en que son máis frecuentes as secas en Galicia.

2. métodos

as diversas concepcións acerca da seca, as súas causas e efectos e os diferentes niveis de dispoñi-
bilidade de información para cada rexión ou país deron como resultado distintas ferramentas para 
avaliar o citado fenómeno natural. as variables que comunmente están implicadas nos métodos de 
estimación son: precipitación, considerando diferentes períodos de tempo, temperatura, evapora-
ción, evapotranspiración, humidade do chan, capacidade de almacenamento do chan, correntes 
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superficiais, niveis de auga almacenada, entre outras. desenvolvéronse métodos simplificados que 
empregan unha soa variable e outros que utilizan diversos parámetros e dan unha maior confiabi-
lidade nos resultados, pero requiren de complicados cálculos e, con frecuencia, non se dispón de 
datos dabondo para tal fin.

a maioría dos métodos para avaliar a seca meteorolóxica teñen a finalidade de determinar a 
ocorrencia de eventos anormais da precipitación nunha rexión e nun período de tempo (chang e 
Kleopla, 1991; Komuscu, 1999; Guttman, 1998). un indicador usado para este propósito é o ín-
dice de severidade de seca de palmer (Palmer drought severity index, pdsi) desenvolvido por palmer 
(1965). considera o déficit de precipitación e a subministración e demanda de auga dentro dunha 
ecuación de balance hídrico; non obstante, o seu uso ten algunhas limitacións por requirir variables 
non sempre dispoñibles.

outro índice para caracterizar a seca é o índice de precipitación estandarizado (standardized pre-
cipitation index, spi), que considera a chuvia como variable única para determinar se nunha rexión 
e nun período hai déficit ou exceso de precipitación respecto ás condicións normais (Hayes et al., 
1999; Komuscu, 1999; tadesse et al., 2004). a continuación faise unha breve descrición deste 
último método, que é o que foi seleccionado para a súa utilización neste traballo.

2.1. método do índice de precipitación estandarizado (spi)

Este método foi desenvolvido por mcKee et al. (1993) e parte da base de que un déficit de precipita-
ción ten diferentes impactos sobre os recursos hidrolóxicos: auga subterránea, auga almacenada e 
humidade do chan; o spi deseñouse para cuantificar o déficit de precipitación en diferentes períodos 
de tempo, asumindo que as condicións de humidade do chan son resposta ás anomalías de preci-
pitación dun período curto de tempo, mentres que para a auga subterránea, auga almacenada e 
correntes de auga, o impacto se reflicte en anomalías de precipitación de períodos de longo prazo.

o spi é un método amplamente utilizado; demóstrano así os traballos de türkes (1996) en turquía; 
Zanvettor (2000) en arxentina; Ji e peters (2002) en Estados unidos e outros moitos. Keyantash e 
dracup (2002) realizaron unha comparación de índices de seca en oregón (EE.uu.) e concluíron 
que o método spi é o que mellor estima a severidade de seca. Komuscu (1999) destaca o método 
spi pola súa rapidez, grande aproximación na análise de seca, a súa simplicidade e requirimento 
mínimo de datos; menciona que para escalas grandes, resulta menor frecuencia de seca pero con 
efecto máis prolongado; doutra forma, para escalas de tres meses, a frecuencia de secas incre-
méntase e a súa duración diminúe. confirma que o spi responde rapidamente aos períodos de 
humidade ou seca, o que significa que cada mes ten unha forte influencia no comportamento global 
da precipitación. Guttman (1998) realizou unha comparación entre os métodos pdsi e spi para 
diferentes escalas de tempo e concluíu que spi é máis doado de interpretar. na actualidade o spi 
utilízase para dar seguimento á seca nos Estados unidos a través do centro nacional de mitigación 
contra a seca, o centro climático de colorado, o centro climático Rexional do oeste e o centro 
de predición do clima dos Eua.

desde o punto de vista técnico, o spi é calculado axustando a distribución de frecuencia da preci-
pitación dun lugar dado, na escala de tempo de interese, cunha función teórica de densidade de 
probabilidade. de acordo con varios autores (Young, 1992; lloyd-Hughes, 2002; entre outros), a 
función máis apropiada para este axuste é a Gamma, aínda que esta ofrece algunhas dificultades 
nas zonas de moi pouca precipitación, debido a que non se atopa definida para valores da variable 
iguais a 0. a función de densidade é logo transformada a unha distribución normal estandarizada 
(con media igual a 0 e varianza igual a 1), sendo o spi o valor resultante desta transformación. Este 
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índice representa o número de desviacións estándar en que o valor transformado da precipitación se 
desvía da media histórica (o cal queda representado por 0). os valores negativos do spi representan 
déficit de precipitación e, contrariamente, os valores positivos indican que a precipitación aconte-
cida foi superior á media histórica. na seguinte táboa móstrase a clasificación do spi proposta por 
mcKee et al. (1993, 1995).

táboa 1. Clasificación do SPI por categorías (intensidades) da seca.

valor spi categoría da seca probabilidade (%)

2,00 ou maior Extremadamente húmido 2,3

1,50 a 1,99 moi húmido 4,4

1,00 a 1,49 moderadamente húmido 9,2

0 a 0,99 lixeiramente húmido 34,1

0 a -0,99 lixeiramente seco 34,1

-1,00 a -1,49 moderadamente seco (seca moderada) 9,2

-1,50 a -1,99 moi seco (seca severa) 4,4

-2,00 ou menor Extremadamente seco (seca extrema) 2,3

de acordo con mckee et al. (1993) e atendendo ás categorías recollidas na táboa anterior, un 
evento de seca acontece se o spi é continuamente negativo e alcanza unha intensidade de -1,0 ou 
menor. un evento de seca remata cando o spi chega a ser positivo.

Este índice permite analizar diversas escalas de tempo; é dicir, os axustes e transformacións pódense 
facer con rexistros de precipitación acumulada nun ou en n meses, permitindo identificar a frecuen-
cia, intensidade e duración da seca a curto, mediano e longo prazo (Guttman, 1999; Hayes et al., 
1999; Komuscu, 1999). neste traballo a escala temporal que se emprega é a bimensual (n = 2) e 
aplícase a dúas variantes de análises correspondentes aos meses de febreiro-marzo e xullo-agosto, 
que son os meses asociados ás secas invernal e estival respectivamente que presentan polo regular 
un maior déficit de precipitacións.

un problema intrinsecamente asociado ao cálculo do spi é o que ten que ver coa calidade e fiabi-
lidade dos rexistros dispoñibles que serán utilizados no axuste da función de distribución. mckee et 
al. (1993) recoñecen que é recomendable que o cálculo do spi para un período de tempo dado, 
nun lugar determinado, se faga baseándose nos rexistros de precipitación de, como mínimo, un 
período de 30 anos.

vantaxes e desvantaxes do spi

Hayes et al. (1999) analizaron as vantaxes e desvantaxes da utilización do spi para caracterizar a 
severidade das secas. o spi ten tres vantaxes principais:

• a primeira vantaxe é a súa simplicidade. o spi esta baseado soamente na precipitación e 
require só da estimación dos dous parámetros da función de distribución Gamma, compa-
rado cos 68 termos necesarios para describir, por exemplo, o pdsi (Palmer drought severity 
index), outro índice amplamente utilizado. ao eliminar a dependencia coas condicións de 
humidade do chan, o spi pode ser utilizado efectivamente nas distintas estacións do ano. 
o spi tampouco é afectado pola topografía.
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• a segunda vantaxe do spi é que pode ser calculado para escalas de tempo variables, o 
que o fai aplicable no ámbito da meteoroloxía, agricultura e hidroloxía superficial e sub-
terránea. Esta versatilidade temporal é tamén útil para a análise da dinámica da seca, 
especialmente na determinación do comezo e a fin, o que foi difícil de recoñecer por medio 
doutros índices.

• a terceira vantaxe provén da estandarización, o que asegura que a frecuencia dos eventos 
extremos en calquera localidade e en calquera escala de tempo é consistente.

non obstante, o spi ten tres potenciais desvantaxes.

• a primeira desvantaxe depende da calidade dos datos de precipitación utilizados. datos 
erróneos conducen a spi erróneos.

• unha segunda limitación do spi xorde da natureza estandarizada do mesmo índice, é dicir, 
que as secas extremas (ou calquera outro tipo de secas) teñen a mesma probabilidade de 
ocorrencia en calquera lugar. polo tanto, o spi non é capaz de identificar rexións que son 
máis propensas que outras á ocorrencia de secas.

• un terceiro problema pode xurdir cando o spi é empregado nas escalas de tempo máis 
curtas (1, 2 ou 3 meses), en rexións de baixa precipitación estacional. nestes casos, poden 
acontecer valores positivos (ou negativos) altos que son susceptibles de ser erroneamente 
interpretados. nestas situacións, un bo coñecemento da climatoloxía destas rexións mellora 
a interpretación do spi.

Estación ide X Y período

Fene 1 568758.60 4812681.29 1961 - 2006

areosa - ás pontes 2 593077.60 4809270.80 1961 - 2006

a coruña 3 548615.37 4801399.72 1961 - 2006

montaos 4 547522.93 4764373.19 1961 - 2006

santiago - obs. 5 538110.79 4747656.86 1961 - 2006

sarria 6 630912.72 4735837.55 1961 - 2006

allariz 7 599126.31 4668671.51 1961 - 2006

Xinzo 8 606204.78 4655817.97 1961 - 2006

viladerrei 9 617331.18 4650440.59 1961 - 2006

salcedo 10 530176.84 4693947.29 1961 - 2006

Ribadeo 11 657228.30 4816527.91 1961 - 2006

lourizán 12 528805.17 4693941.50 1961 - 2005

ponteareas 13 542679.13 4668103.81 1961 - 2004

viana do bolo 14 656951.73 4669721.90 1961 - 2003

Herbón 15 530016.62 4730960.01 1961 - 2003

san sebastián 16 669432.08 4666307.52 1961 - 2001

Figura 1. localización das estacións pluviométricas na zona de estudo.
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3. dispoñibilidadE dE inFormación

o ámbito deste estudo enmárcase dentro dos límites da comunidade galega; polo tanto, a in-
formación pluviométrica utilizada correspóndese coas estacións situadas no seu territorio. para o 
cálculo do spi utilizáronse un total de 16 estacións cuxo período de observacións ininterrompido, 
dadas as exixencias da aplicación do spi, se enmarca entre os anos 1961 e 2006. deste conxunto 
de estacións só 10 abranguen integramente o citado período e teñen un rexistro de 46 anos. as 
restantes seis estacións presentan lonxitudes de series de entre 41 e 45 anos contados a partir 
do ano 1961. a distribución espacial por provincias é a seguinte: a coruña (6), pontevedra (3), 
ourense (5) e lugo (2). para todas elas foron realizados os correspondentes tests de homoxenei-
dade e idoneidade dos datos.

de todas as estacións dispoñibles para este estudio as da coruña e santiago-observatorio dispo-
ñen dun período de observacións cuxos inicios se remontan a principios do século pasado, o que 
fai que estas resulten, xunto a outras poucas estacións en toda a península ibérica, as series his-
tóricas de maior antigüidade. por esta razón, á marxe do período de análise común que se define 
neste estudo para o conxunto das 16 estacións (1961-2006), analízanse complementariamente 
estas dúas estacións cos seus respectivos “períodos longos” que están comprendidos entre 1906 
e 2006 cun total de 101 anos. A posteriori, isto permitiranos, aínda que sexa só sobre a base 
destas dúas estacións, poder comprobar o efecto da lonxitude do período de observacións sobre 
os resultados que se obteñen no cálculo do spi baseándose en series de diferentes tamaños como 
as utilizadas neste estudo, ou sexa, 46 anos (serie curta) e 101 anos (serie longa) respectivamente.

4. rEsultados

calculáronse os valores do spi a unha escala temporal bimensual considerando dous períodos 
diferentes: febreiro-marzo (spiFm) e xullo-agosto (spiXa) para o conxunto das 16 estacións seleccio-
nadas dentro dos límites de Galicia cun período común de 46 anos de observacións.

os valores do spiFm e spiXa obtivéronse a partir do axuste da función de distribución Gamma. os 
correspondentes parámetros desta función, alfa e beta respectivamente, foron estimados polo mé-
todo da máxima verosimilitude. co obxectivo de verificar en que medida a función de distribución 
empregada se axusta aos datos ou os describe correctamente, utilizouse a bondade de axuste de 
Kolmogorov-smirnov (K-s) para un nivel de significación do 5%. de acordo con esta proba, os 
36 axustes analizados (16 do spiFm e 16 do spiXa correspondentes ao período 1961-2006 e 4 do 
spiFm e spiXa para o período 1906-2006 nas estacións de santiago de compostela e a coruña 
respectivamente) mostraron unha boa correspondencia entre os valores empíricos e os teóricos ao 
nivel de significación seleccionado.

o valor teórico da desviación máxima na proba de K-s correspondente ao nivel de significación 
do 5% para unha serie cun rexistro de 46 anos é igual 0,201. se este valor ou limiar é superado, 
o axuste non se considera bo e, por conseguinte, a función de distribución non é adecuada para 
describir o comportamento probabilístico dos rexistros dispoñibles. na seguinte táboa destácanse, 
de acordo coa proba de K-s, as máximas diferenzas observadas ao axustar a función de distribu-
ción Gamma entre as probabilidades teóricas e as empíricas.
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táboa 2. diferenzas máximas observadas no axuste da función Gamma entre as probabilidades teóricas e 
empíricas segundo a proba de Kolmogorov-smirnov.

Estación spiFm spiXa

Fene 0,043 0,198

areosa - as pontes 0,072 0,049

a coruña 0,085 0,069

montaos 0,078 0,078

santiago obs. 0,066 0,122

sarria 0,072 0,117

allariz 0,066 0,092

Xinzo 0,087 0,073

viladerrei 0,113 0,153

salcedo 0,058 0,121

Ribadeo 0,123 0,054

lourizán 0,068 0,126

ponteareas 0,105 0,168

viana do bolo 0,009 0,117

Herbón 0,083 0,136

san sebastián 0,095 0,127

obsérvase claramente como o citado limiar non foi superado en ningún caso. no caso do spiFm a 
diferenza media observada do conxunto das 16 estacións foi de 0,075, mentres que para o spiXa 
resultou igual a 0,104. En ambos os dous casos, o limiar máximo non foi alcanzado.

a continuación faise unha análise detallada para cada unha das dúas escalas temporais emprega-
das no estudo.

4.1. spixa

a media do spiXa do conxunto de estacións analizadas en Galicia mostra unha tendencia crecente 
dentro do período 1961-2006 ou, o que é o mesmo, unha tendencia cara a condicións suaves ou 
normais de seca (figura 2a). o ano 1981 resultou o máis destacable desde o punto de vista da 
intensidade da seca, cun spiXa medio de -1,475, o que indica unha intensidade da seca modera-
da, seguido do ano 1978 (spiXa = -1,188). por último, en terceiro lugar está o ano 1969 (spiXa 
= -0,861), que, aínda que non pode ser considerado como un evento de seca (recórdese que un 
evento de seca se define cando este alcanza valores do spi de -1,0 ou menos), resulta o terceiro en 
magnitude dentro do período analizado. despois do ano 1981 e ata a data en Galicia, destacan 
claramente unhas condicións suaves ou de normalidade cun marcado acento cara a unha tendencia 
crecente con condicións normais ou moderadamente húmidas do spiXa.
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Figura 2. comportamento histórico medio do spXa (a) e spiFm (b) representados en escalas temporais de dous 
meses para o período de observacións 1961-2006.

En xeral, entre o conxunto de todas as estacións analizadas obsérvase, ademais da tendencia, un 
marcado sincronismo ou variación espacial do spiXa. por outra banda, os resultados que ofrece a 
matriz de correlación obtida a partir de 10 estacións que presentan un período completo de 46 anos 
(1961-2006) avalan, en xeral, tamén a existencia dunha marcada relación espacial do spiXa no te-
rritorio galego (táboa 3). só dúas estacións da zona sur (Xinzo e viladerrei) manifestan correlacións 
moderadas coas da zona norte (a coruña, montaos ou Fene) que poderían xustificar a súa sepa-
ración nun subconxunto. de todos os xeitos, isto complicaría o estudo que polo momento e, coas 
excepcións citadas, vai seguir considerando Galicia como un conxunto único. a escala individual 
aprécianse oscilacións nos graos de intensidade das secas entre as diferentes estacións analizadas. 
se tomamos como referencia o ano 1981, o máis afectado desde o punto de vista da seca, vemos 
como as estacións de salcedo e Fene presentan unha seca extrema (spiXa = -2,146 e -2,071 res-
pectivamente), mentres que as estacións de santiago de compostela, montaos, allariz, a coruña e 
viladerrei presentan unha seca severa con valores do spiXa que oscilan entre -1,94 e -1,61. unha 
seca moderada obsérvase na estación de sarria (spiXa = -1,370).
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táboa 3. matrices de correlación do spiXa e spiFm para un conxunto de 10 estacións cun período de 46 anos 
(1961-2006).

Estación id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SPIXA

1 1,00

2 0,82 1,00

3 0,84 0,85 1,00

4 0,82 0,85 0,82 1,00

5 0,74 0,73 0,72 0,90 1,00

6 0,52 0,61 0,55 0,70 0,67 1,00

7 0,62 0,63 0,51 0,70 0,72 0,82 1,00

8 0,52 0,63 0,43 0,58 0,56 0,68 0,79 1,00

9 0,52 0,56 0,46 0,64 0,69 0,78 0,89 0,79 1,00

10 0,76 0,70 0,71 0,85 0,84 0,66 0,73 0,64 0,72 1,00

Estación id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SPIXA spiFm

1 1,00

2 0,83 1,00

3 0,88 0,92 1,00

4 0,82 0,88 0,91 1,00

5 0,83 0,84 0,87 0,94 1,00

6 0,72 0,83 0,82 0,88 0,82 1,00

7 0,77 0,80 0,83 0,88 0,86 0,88 1,00

8 0,63 0,73 0,75 0,81 0,77 0,86 0,91 1,00

9 0,70 0,68 0,74 0,82 0,80 0,78 0,93 0,83 1,00

10 0,80 0,84 0,87 0,96 0,93 0,89 0,88 0,84 0,83 1,00

se tomamos como referencia a estación da coruña, unha das dúas estacións máis antigas de 
Galicia, a outra é a de santiago-observatorio, e analizamos o comportamento do spiXa durante o 
período 1906-2006 (101 anos), vemos como esta presenta tamén unha tendencia crecente, aínda 
que moito máis suave que a observada dentro do período máis curto 1961-2006 (46 anos), que 
resulta máis pronunciada. os cálculos realizados sobre as series desta estación con diferentes lonxi-
tudes (101 e 46 anos respectivamente) mostran valores do spiXa practicamente iguais (figura 3a) 
dentro do período de observacións común a ambas as dúas series (1961-2006), o que evidencia a 
pouca variabilidade observada no axuste dos parámetros da función de distribución Gamma malia 
a diferenza na lonxitude dos rexistros de ambas as dúas series.
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Figura 3. comparación do spiXa (a) e spiFm (b) obtidos a partir de rexistros de diferente lonxitude corresponden-
tes ao observatorio da coruña.

4.2. spiFm

ao contrario do que sucede co comportamento do spiXa, o valor medio do spiFm correspondente 
ao mesmo período (1961-2006) mostra unha tendencia decrecente (figura 2b). dentro do período 
analizado destacan catro secas significativas que tiveron lugar nos últimos 14 anos: as de 1997 e 
1993, ambas as dúas de intensidade severa (spiFm = -1,69 e -1,64 respectivamente), e as de 2000 
e 2004, de intensidade moderada con valores do spiFm = -1,43 e -1,11.

se tomamos novamente como referencia a estación da coruña e analizamos o comportamento do 
spiFm durante o período longo de observacións 1906-2006, vemos como esta presenta tamén unha 
tendencia crecente pouco pronunciada igual que a observada co spiXa para o mesmo período. non 
obstante, no período 1961-2006 correspondente á serie curta, a tendencia que se observaba no 
spiFm medio de toda Galicia invértese, o que provoca que esta tendencia tenda a decrecer en di-
rección a valores do spi inferiores a 0 cunha pendente máis pronunciada que a correspondente ao 
período longo da estación analizada. por outra parte, obsérvase tamén un destacado sincronismo 
en cada unha das estacións (figura 4) dos valores do spiFm ao longo do período de observacións. 
Este carácter sincrónico reflíctese tamén nos aceptables valores de r que se recollen na matriz de 
correlación do spiFm (táboa 2).

a estimación dos valores do spiFm a partir das series longa e curta respectivamente mostrou, igual 
que no caso do spiXa, que non existen diferenzas notables entre estas dentro dos límites do período 
concorrente (véxase a figura 3b) de observacións de ambas as dúas series (1961-2006).
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4.3. comportamento das escalas trimensuais spixxa e spiFma

opcionalmente, analizouse o comportamento do spi a escala trimensual nos meses corresponden-
tes ao estío invernal e estival. as variantes analizadas correspóndense cos meses de febreiro-marzo-
abril (spiFma) e xuño-xullo-agosto (spiXXa). En ambos os dous casos o spi garda unha estreita relación 
coas dúas variantes bimensuais analizadas nos puntos anteriores, dado que en cada unha delas se 
conservan os dous meses inicialmente considerados.

na figura 4 destácase o comportamento media do spiJJa e spiFma para o conxunto das 16 estacións 
analizadas. En ambos os dous casos obsérvanse as mesmas tendencias que no spi bimensual: ten-
dencia crecente cara a condicións normais de seca do spiJJa e tendencia decrecente, con pendente 
máis pronunciada, do spiFma.

Figura 4. comportamento histórico medio do spiXXa (a) e spiFma (b) representados en escalas temporais de tres 
meses para o período de observacións 1961-2006.

nos últimos 20 anos os valores do spiXXa non superaron en ningún caso o limiar de -1, o que é un 
claro indicador das condicións de normalidade da seca. En cambio, si resultan destacables as secas 
observadas nos anos 1997 e 2004, con valores de spiFma de -2,14 (seca extrema) e -1,29 (seca 
moderada) respectivamente.

a non coincidencia no tempo das secas con diferente escala temporal e, en especial, a escalas 
pequenas de dous e tres meses como as que nos ocupan, tal e como sinalan mcKee et al. (1993), 
explícase pola grande influencia que exerce cada novo mes que se engade á precipitación acumu-
lada dos meses analizados, polo que resulta relativamente doado que os valores do spi respondan 
rapidamente e se movan de condicións secas a húmidas de seca e viceversa.
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5. conclusións

• a función de distribución Gamma de dous parámetros mostrou un bo axuste en todas as 
estacións pluviométricas analizadas tal e como demostra o feito de que en ningún caso foi 
excedido o valor crítico correspondente ao nivel de significación do 5% da bondade de 
axuste de Kolmogorov-smirnov.

• analizouse o efecto que ten sobre o spi a lonxitude dos rexistros de observacións no exem-
plo das estacións da coruña e santiago de compostela. nos dous casos púidose constatar 
que dentro do período concorrente (1961-2006) das series longa e curta de ambas as dúas 
estacións os valores do spi resultan practicamente os mesmos con coeficientes de correla-
ción iguais á unidade. isto débese fundamentalmente á pouca variabilidade observada no 
axuste dos parámetros da función de distribución Gamma e á escasa incidencia sobre estes 
do tamaño dos rexistros das dúas series.

• a media do spiXa do conxunto de estacións analizadas en Galicia mostra unha tendencia 
crecente dentro do período 1961-2006 ou, o que é o mesmo, unha tendencia cara a 
condicións suaves ou normais de seca. Esta tendencia media inverte o seu sentido no caso 
do spiFm. En ambos os dous casos obsérvase un marcado sincronismo no comportamento 
espazo-temporal do spi no territorio galego.

• o spiFm calculado baseándose no período longo de observacións das series da coruña 
e santiago de compostela presenta unha tendencia lixeiramente crecente e non resulta 
concordante coa tendencia observada nestas dúas estacións no período curto, onde esta é 
decrecente. no caso do spiXa, nun e outro período as tendencias son crecentes, aínda que 
resultan moito máis acusadas no período curto de ambas as dúas estacións.

• na escala temporal bimensual (febreiro-marzo) detectáronse nos últimos 14 anos as catro 
secas máis significativas de todo o período de observacións: dúas de intensidade severa 
nos anos 1997 e 1993 (spiFm = -1,69 e -1,64) e dúas de intensidade moderada nos anos 
2000 e 2004 (spiFm = -1,43 e -1,1).

• ao analizar a secuencia de xullo-agosto, detectáronse tan só dous eventos de secas modera-
das nos anos 1981 e 1978 (spiXa = -1,48 e -1,19) e unha destacada tendencia ascendente 
nos últimos 20 anos cara a condicións de normalidade na seca (-0,99 < spiXa < 0,99).

• as escalas trimensuais (febreiro-marzo-abril) e (xuño-xullo-agosto) presentan tendencias 
similares ás bimensuais, aínda que un pouco máis atenuadas.
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rEsumo

o efecto do aumento das temperaturas que se vén experimentando nas últimas décadas sobre 
a vexetación pode ser analizado mediante o estudo das series fenolóxicas históricas, xa que os 
eventos fenolóxicos que teñen lugar na primavera ou no inverno son especialmente sensibles a 
eses cambios de temperatura. pero non só as fases fenolóxicas das plantas son as que se ven 
alteradas polos cambios das temperaturas, senón que tamén as aves e os insectos ven modifi-
cados os seus ciclos anuais de chegada e migración, pois o seu principal condicionante son os 
factores ambientais, polo que as tendencias dos datos rexistrados nas últimas décadas para eses 
eventos fenolóxicos nos proporcionan información acerca dos cambios de temperatura durante 
o inverno e o verán cunha resolución espacial bastante elevada (menzel, 2000). a partir dos 
rexistros históricos de cinco estacións fenolóxicas distribuídas polo territorio galego desde o ano 
1970, analizáronse as tendencias dun total de 204 fenofases, das cales 93 presentaron varia-
cións estatisticamente significativas, existindo adiantos nas datas en que teñen lugar nun 77,4% 
dos casos (durante os eventos primaverais) e tan só un 22,6% de atrasos centrados estes últi-
mos nas fenofases que acontecen no outono. Realizouse tamén, a partir dos rexistros históricos 
das datas en que teñen lugar a primeira e última xeada do ano en catro estacións (tres dentro 
do territorio galego e unha en león), unha análise das súas tendencias nas últimas décadas, 
así como do número de días ao ano con xeada para as mesmas estacións. os resultados do 
procesamento estatístico das series amosan un 75% de variacións significativas nas series con 
adiantos na data en que ten lugar a derradeira xeada do ano e considerables reducións no 
número de días ao ano nos que existe xeada.

summarY

an analysis of how plants are affected by increasing temperatures - such as those which have 
been recorded over the last few decades - can be carried out by studying historic phenological 
series, given that these phenological events, which take place in spring or in winter, are espe-
cially sensitive to these changes in temperature. not only are the phenological phases of plants 
affected by changes in temperature, but also by the annual arrival and migration cycles of birds 
and insects, because the main prerequisites for these events are environmental factors; there-
fore the data recorded over the last few decades regarding these phenological events provides 
information about temperature changes during the winter and summer with a rather high spatial 
resolution (menzel, 2000). based on the historic records from five phenological stations scattered 
throughout Galicia since 1970, the tendencies of a total of 204 phenophases were analysed, 93 
of which displayed statistically significant variations; the dates of 77.4% of these were brought 
forward (during spring events) and only 22.6% were delayed, mainly during the phenophases 
which take place in autumn. analyses were carried out on the dates of the first and last frosts 
of the year at four stations (three in Galicia and one in leon) and also on the trends displayed 
during the most recent decades; the number of frost days per year at the same stations were also 
studied. the results of the statistical processing of the series display a significant variation of 75% 
in the series in which the date of the last frost is brought forward and considerable reductions in 
the number of days per year with frost.
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introdución

segundo o ippc (2001), durante o século XX o aumento da temperatura media global incremen-
touse da orde de 0,6 ± 0,2 ºc, sendo entre 1976 e 2000 cando se produce o maior quentamento, 
e está previsto que este aumento sexa de 1,4-5,8 ºc no período 1990-2100. o efecto do aumento 
das temperaturas que se vén experimentando nas últimas décadas sobre a vexetación pode ser anal-
izado mediante o estudo das series fenolóxicas históricas, xa que os eventos fenolóxicos que teñen 
lugar na primavera ou no inverno son especialmente sensibles a eses cambios de temperatura. pero 
non só as fases fenolóxicas das plantas son a que se ven alteradas polos cambios nas temperaturas, 
senón que tamén as aves e os insectos ven alterados os seus ciclos anuais de chegada e migración, 
pois o seu principal condicionante son os factores ambientais, polo que as tendencias dos datos 
fenolóxicos rexistrados durante anos ofrecen información sobre os cambios de temperatura aconte-
cidos cunha resolución espacial bastante elevada (menzel, 2000).

o rexistro das datas en que acontecen as fenofases é unha tradición en numerosos países europeos, 
polo que existen extensas series de datos recollidas durante décadas. En España, o instituto nacion-
al de meteoroloxía (inm) mantivo un rexistro fenolóxico de gran número de especies de plantas e al-
gunhas especies de insectos e aves migratorias desde mediados da década dos corenta, aínda que 
na actualidade moitos deses rexistros se viron interrompidos pola perda de moitos observadores. 
En Galicia, gárdanse rexistros fenolóxicos dun total de cinco estacións distribuídas polo territorio da 
comunidade autónoma e cuxos datos, nas estacións máis completas, datan do ano 1942 e chegan 
ata o ano 2001 na súa maioría.

matEriais E métodos

durante anos rexistráronse datos fenolóxicos dun gran número de especies, tanto vexetais como de 
aves e insectos recollidos en varias estacións galegas. os rexistros que se puideron recuperar son os 
pertencentes ás estacións de loureses, montaos, páramos de Guillarei, salcedo e seoane do car-
balliño (figura 1), e son datos que foron recollidos por observadores en follas fenolóxicas seguindo 
as normas do servizo Fenolóxico, comezando o seu rexistro en 1942 e ata 1985 aproximadamente, 
data tras a cal o rexistro comezou a facerse dixitalmente, logrando así ampliar as series ata o ano 
2001 nalgunha das estacións, mentres que noutras, como foi o caso da de loureses, tan só se 
conta cos rexistros ata 1990. para realizar este estudo empregáronse todos os datos existentes nas 
estacións a partir do ano fenolóxico 1970-1971, co obxectivo de analizar como foron os cambios 
de temperatura nas últimas tres décadas a través do estudo da fenoloxía das plantas. a análise das 
tendencias realizouse segundo os rexistros das fenofases de máis de 40 especies vexetais, dentro das 
que hai árbores, arbustos, especies cultivadas e especies silvestres, así como tamén sobre os datos 
de chegada e emigración de especies de aves e a aparición por primeira vez no ano dalgunhas 
especies de insectos.
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Figura 1. localización das estacións fenolóxicas en Galicia.

dada a existencia de 5 estacións con rexistros de datos non sempre coincidentes, tanto no tempo 
como na súa variedade en función das fenofases rexistradas, realizouse a selección das especies 
vexetais, aves e insectos común para as estacións dispoñibles e tendo en conta un mínimo de 15 
anos de rexistros para cada fenofase a partir do ano 1970. deste xeito, as especies cultivadas selec-
cionadas foron o millo (Zea mays) e a pataca (Solanum tuberosum), con rexistros continuos en catro 
das estacións, e a vide (Vitis vinífera), con rexistros en dúas das estacións. dentro das froiteiras, es-
colléronse o castiñeiro (Castanea sativa), a maceira (Malus communis) e a pereira (Pyrus communis), 
que contan con rexistros para catro estacións. nas especies silvestres seleccionáronse o bidueiro 
(Betula celtibérica), o amieiro (Alnus glutinosa), o salgueiro (Salix alba) e o sabugueiro (Sambucus 
nigra). as especies de aves estudadas foron a andoriña (Hirundo rustica) e o cirrio (Apus apus), das 
que existen rexistros da súa chegada e emigración en catro das estacións fenolóxicas. En canto aos 
insectos, analizouse a primeira vez que aparecen en flor as abellas (Apis mellifera) e a bolboreta da 
col (Pieris rapae).

o procesamento dos datos fenolóxicos realizouse empregando a equivalencia do día do calendario 
en que teñen lugar as distintas fenofases co día xuliano do ano ao que corresponde (táboa 1); 
mediante regresión lineal simple analizáronse as tendencias das series fenolóxicas das especies se-
leccionadas. dado que os valores das pendentes das rectas obtidas son bastante baixos na maioría 
das series analizadas, empregouse (para saber se as variacións da pendente presentan significación 
estatística) o estatístico t para as pendentes, que se distribúe segundo o modelo de probabilidade t 
de student con n-2 grados de liberdade, e así decidir se un determinado coeficiente de regresión é 
significativamente distinto de cero (prado, a., 2002), polo que os valores de t entre +1 e -1 son con-
siderados como sen cambios apreciables durante os anos de observacións para a serie fenolóxica 
analizada (bradley, n. l., 1999).
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táboa 1. Equivalencia dos meses do ano calendario 
cos valores correspondentes ao día xuliano.

mEs
día xuliano

(365 días)
día xuliano

(366 días)

xanEiro 1-31 1-31

FEbrEiro 32-59 32-60

marZo 60-90 61-91

abril 91-120 92-121

maio 121-151 122-152

xuño 152-181 153-182

xullo 182-212 183-213

aGosto 213-243 214-244

sEtEmbro 244-273 245-274

outubro 274-304 275-305

novEmbro 305-334 306-335

dEcEmbro 335-365 336-366
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rEsultados

Especies vexetais

Especies cultivadas

debido principalmente á súa ampla distribución polo territorio galego, o millo e a pataca foron as 
especies cultivadas seleccionadas para a análise da súa evolución conxunta en polo menos catro 
estacións fenolóxicas, xa que se dispón dos datos suficientes para efectuar o seu procesamento. En 
primeiro lugar, realizouse unha análise da época de sementeira destas dúas especies e cuxa variac-
ión ao longo dos anos poder ser un bo indicativo das variacións climáticas na zona. nas táboas 2 e 
3 obsérvase un resumo do número de datos rexistrados de ambas as dúas especies e o día xuliano 
por termo medio no cal tiveron lugar, desde o ano 1970. En ningunha das estacións se agardou 
máis alá do día 30 de maio para plantar o millo, mentres que as sementeiras máis temperás foron 
nos primeiros días de abril. a pataca presentou unha tendencia similar, na que como máximo se 
agardou ata o 11 de maio para realizar a plantación, mentres que os anos en que máis cedo se 
realizou foi nos primeiros días de abril.

táboa 2. análise de regresión dos cambios nas fenofases do millo (Zea mays) desde 1970.

Estación
fenolóxica

Fenofase
analizada

día xuliano por
termo medio

data por
termo medio

anos observados rEGrEsión

n.º anos desde ata pendente(1) t(2) sig.

montaos  

sEmEntEiRa 133 12-mai 26 1970 2000 - - -

FloRaciÓn 215 2-ago 30 1970 2001 -0.128 -0.735 0.468**

maduRaciÓn 290 16-out 24 1970 1999 -0.765 -2.189 0.040*

lourEsEs
 

sEmEntEiRa - - - - - - - -

FloRaciÓn 211 29-xul 18 1970 1990 -0.259 -0.492 0.629**

maduRaciÓn 281 7-out 19 1970 1990 -0.901 -2.430 0.026*

GuillarEi 

sEmEntEiRa - - - - - - - -

FloRaciÓn 201 19-xul 18 1970 1999 -1.030 -4.330 0.001*

maduRaciÓn 277 3-out 24 1970 2001  0.395  1.996 0.058*

salcEdo

sEmEntEiRa - - - - - - - -

FloRaciÓn 199 17-xul 25 1970 2000 -0.272 -1.338 0.194*

maduRaciÓn 276 2-xul 22 1970 2001 -0.025 -0.152 0.880**

(1) Pendentes en días/ano.
(2) Valores dados como unha distribución t de Student.
* Valores cun 95% de probabilidade de significación
** Valores sen cambio aparente (t entre +1 e -1).

como se pode observar na táboa 2, segundo os resultados obtidos nas probas de significación 
realizadas no caso do millo, non se poden considerar significativas as variacións observadas nas 
estacións de loureses, montaos e salcedo, mentres que a estación de páramos de Guillarei presenta 
certa significación para a fenofase de sementeira, existindo un atraso de oito días en 30 anos.

a seguinte fenofase analizada é a de floración. considéranse significativas as variacións da penden-
te da floración do millo (táboa 2) nas estacións de páramos de Guillarei e salcedo, observándose 
nas dúas un adianto da época de floración moito máis marcado en Guillarei, con 30 días en 30 
anos, mentres que para a estación de salcedo ese adianto é de oito días en 30 anos.
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as tendencias da fenofase de maduración resultaron estatisticamente significativas (táboa 2) para 
todas as estacións fenolóxicas excepto para a de salcedo. Esta fenofase presenta unha tendencia 
similar para as estacións de loureses e montaos, nas cales ten lugar un adiantamento de 26 e 23 
días en 30 anos respectivamente, mentres que para a estación de salcedo non existe unha variación 
apreciable e na de Guillarei a tendencia é a ir atrasándose (12 días en 30 anos).

Figura 2. Evolución das fenofases do millo desde 1970 nas catro estacións fenolóxicas analizadas.

no caso da pataca, atopámonos coa evolución que amosa a figura 3. nesta ocasión as tendencias 
vense moito máis marcadas, sendo todas elas significativas, como se pode ver na táboa 3. En tres 
das estacións existe un retardo nas sementeiras superior aos 10 días nos 30 anos analizados, e a 
estación que mostra unha tendencia máis clara cara a ese atraso nas sementeiras é a de páramos 
de Guillarei, na que se chegan a acadar 20 días de atraso en 30 anos. pola contra, na estación de 
montaos, a tendencia é a contraria, existindo un adianto considerable nas datas da sementeira (17 
días en 30 anos).
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táboa 3. análise de regresión dos cambios nas fenofases da pataca (Solanum tuberosum) desde 1970.

Estación
fenolóxica

Fenofase
analizada

día xuliano por
termo medio

data por
termo medio

anos observados rEGrEsión

n.º anos desde ata pendente(1) t(2) sig.

montaos

sEmEntEiRa 109 18-abr 24 1970 2001 -0.588 -3.996 0.001*

FloRaciÓn 179 27-xuñ 28 1970 1999 -1.483 -6.924 0.000*

maduRaciÓn - - - - - - - -

lourEsEs

sEmEntEiRa 115 24-abr 18 1970 1990  0.399  1.031 0.318*

FloRaciÓn 185 3-xul 19 1970 1990  0.426  0.936 0.362**

maduRaciÓn 248 4-set 16 1970 1990 -0.172  1.219 0.243*

GuillarEi

sEmEntEiRa 91 31-mar 24 1970 2001  0.688  4.605 0.000*

FloRaciÓn 106 15-abr 29 1970 2001  0.316  1.329 0.195*

maduRaciÓn 215 2-ago 20 1970 2001  0.174  0.769 0.452**

salcEdo

sEmEntEiRa 93 2-abr 21 1970 2001  0.257  1.055 0.305*

FloRaciÓn 164 12-xuñ 24 1970 2000  0.151  0.626 0.538**

maduRaciÓn 215 2-ago 16 1970 2000  0.048  0.192 0.851**

(1) Pendentes en días/ano.
(2) Valores dados como unha distribución t de Student.
* Valores cun 95% de probabilidade de significación.
** Valores sen cambio aparente (t entre +1 e-1).

Figura 3. Evolución das fenofases da pataca desde 1970 nas catro estacións fenolóxicas analizadas.
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a tendencia das sementeiras das patacas (figura 3) resultou estatisticamente significativa para as 
catro estacións, presentando un atraso para tres delas, e sendo o atraso por termo medio de 16 
días en 30 anos, mentres que no caso de montaos a tendencia é xustamente a contraria, dándose 
un adianto de 17 días en 30 anos. na floración das series de loureses e salcedo non se atoparon 
variacións significativas (táboa 3), polo que non se terán en conta; non obstante, en montaos e en 
Guillarei aparecen adiantamentos das floracións moito máis acentuados en montaos, con 43 días 
en 30 anos, mentres que en Guillarei é de 9 días. da maduración das patacas temos datos tan só 
para tres das estacións, e resultan significativas estatisticamente as variacións que presenta a madu-
ración na estación de loureses, na que se viu un adianto de 5 días en 30 anos.

Froiteiras

unha das especies de importancia en Galicia, dada a ampla superficie dedicada á súa produción, 
é a vide (Vitis vinífera). o número de estacións fenolóxicas nas que se dispón de datos sobre a vide, 
e reducido, xa que son aquelas que están en zona vinícola (salcedo e Guillarei) concretamente as 
dúas dentro da denominación de orixe Rías baixas. a análise de regresión feita para as fenofases 
da vide mostra os resultados recollidos na táboa 4. Estudáronse un total de oito fenofases desta 
especie, existindo variacións estatisticamente significativas en todas as series a excepción das per-
tencentes á fenofase de caída das follas.

táboa 4. análise de regresión dos cambios nas fenofases da vide (Vitis vinifera) desde 1970.

Estación
fenolóxica

Fenofase
analizada

día xuliano por
termo medio

data por
termo medio

anos observados rEGrEsión

n.º anos desde ata pendente(1) t(2) sig.

salcEdo

FloRaciÓn 163 11-xuñ 28 1970 2000 -0.624 -4.408 0.000*

maduRaciÓn 266 22-set 25 1970 2000 -0.493 -2.991 0.007*

collEita 271 27-set 23 1970 2001 -0.605 -3.896 0.001*

caÍda da 
Folla 319 14-nov 25 1970 2000 -0.335 -0.335 0.741**

GuillaREi

FloRaciÓn 160 08-xuñ 29 1970 2000 -0.656 -4.447 0.000*

maduRaciÓn 271 27-set 26 1970 2001 -0.621 -4.503 0.000*

collEita 271 27-set 25 1970 2001 -0.598 -3.780 0.001*

caÍda da 
Folla 323 18-nov 26 1970 2000 -0.022 -0.174 0.864**

(1) Pendentes en días/ano.
(2) Valores dados como unha distribución t de Student.
* Valores cun 95% de probabilidade de significación.
** Valores sen cambio aparente (t entre +1 e -1).

os resultados obtidos (figura 4) amosan un adianto das floracións e as maduracións nas dúas 
estacións, así como, loxicamente, das datas de vendima. no caso da floración para a estación de 
salcedo, o adianto é de 18 días en 30 anos, mentres que en Guillarei é de 19 días para o mesmo 
período de tempo. no caso da maduración é tamén en Guillarei onde esta fenofase se adianta 18 
días, fronte aos 13 días en 30 anos que se adianta en salcedo.
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Figura 4. Evolución das fenofases da vide desde 1970 nas estacións fenolóxicas de salcedo e Guillarei.

a seguinte das especies froiteiras analizada foi o castiñeiro (Castanea sativa). dun total de 11 fe-
nofases estudadas, seis delas non mostraron variacións estatisticamente significativas. na táboa 5 
amósanse os resultados obtidos tras a análise de regresión das series do castiñeiro.

táboa 5. análise de regresión dos cambios nas fenofases do castiñeiro (Castanea sativa) desde 1970.

Estación
fenolóxica

Fenofase
analizada

día xuliano por
termo medio

data por 
termo medio

anos observados rEGrEsión

n.º anos desde ata pendente(1) t(2) sig.

montaos

FloRaciÓn 192 10-xul 28 1970 2000 -0.367 -2.663 0.013*

maduRaciÓn 290 16-out 25 1970 2001 -0.383 -1.969 0.061*
caÍda da 

Folla 325 20-nov 28 1970 2000  0.071  0.649 0.522**

lourEsEs

FloRaciÓn 196 14-xul 17 1970 1990 -0.680 -1.224 0.240*

maduRaciÓn 295 21-out 15 1970 1990 -0.036 -0.074 0.942**
caÍda da 

Folla 323 18-nov 16 1970 1990  0.490  0.762 0.459**

GuillarEi

FloRaciÓn 185 3-xul 27 1970 2000 -0.593 -4.155 0.000*

maduRaciÓn 286 12-out 27 1970 2001  0.105  0.885 0.385**
caÍda da 

Folla 342 7-dec 28 1970 2000 -0.072 -0.542 0.592**

salcEdo

FloRaciÓn 186 4-xul 26 1970 2000 -0.689 -4.723 0.000*

maduRaciÓn 283 9-out 22 1970 2001  0.027  0.187 0.854**
caÍda da 

Folla - - - - - - - -

(1) Pendentes en días/ano.
(2) Valores dados como unha distribución t de Student.
* Valores cun 95% de probabilidade de significación.
** Valores sen cambio aparente (t entre +1 e -1).

os resultados amosan adiantos nas datas de floración en todas as estacións fenolóxicas, observán-
dose maiores adiantos nas estacións de loureses e salcedo con 20 días en 30 anos, seguidos de 
Guillarei con 17 días en 30 anos e montaos con 11 días en 30 anos. tan só na maduración de 
montaos foron detectadas variacións significativas, observándose un adianto na maduración de 11 
días en 30 anos.
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Figura 5. Evolución das fenofases do castiñeiro desde 1970 nas estacións fenolóxicas analizadas.

da maceira (figura 6) puidéronse analizar un total de 12 fenofases, das cales tan só a metade 
presentaron variacións significativas estatisticamente (táboa 6), e, como se comenta de seguido, os 
resultados obtidos amosan unha importante variabilidade.

táboa 6. análise de regresión dos cambios nas fenofases da maceira (Malus communis) desde 1970. 

Estación
fenolóxica

Fenofase
analizada

día xuliano por
termo medio

data por 
termo medio

anos observados rEGrEsión

n.º anos desde ata pendente(1) t(2) sig.

montaos

FloRaciÓn 108 17-abr 29 1970 2001 -0.359 -2.192 0.037*

maduRaciÓn 252 8-sep 24 1970 2001  0.118  0.702 0.490**

caÍda da Folla 314 9-nov 29 1970 2001 -1.215 -5.705 0.000*

lourEsEs

FloRaciÓn 132 11-may 8 1970 1990 -1.135 -3.459 0.013*

maduRaciÓn 273 29-set 15 1970 1990 -0.464 -1.314 0.211*

caÍda da Folla  323 18-nov 19 1970 1990 -0.135 -0.282 0.781**

GuillarEi 

FloRaciÓn 104 13-abr 29 1970 2001  0.046  0.285 0.778**

maduRaciÓn 214 1-ago 25 1970 2001  0.046  0.218 0.829**

caÍda da Folla 353 18-dec 27 1970 2000 -0.289 -1.924 0.066*

salcEdo 

FloRaciÓn 109 18-abr 29 1970 2001  0.018  0.132 0.896**

maduRaciÓn 223 10-ago 30 1970 2001  0.285  1.838 0.077*

caÍda da Folla 356 21-dec 27 1970 2000 -0.087 -0.625 0.537**

(1) Pendentes en días/ano.
(2) Valores dados como unha distribución t de Student.
* Valores cun 95% de probabilidade de significación.
** Valores sen cambio aparente (t entre +1 e -1).
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as floracións con variacións significativas mostraron unha variabilidade importante entre as es-
tacións fenolóxicas, véndose adiantada a data en que acontecen en 10 días en 30 anos para a 
estación de montaos e atrasada 6 días en 30 anos na de loureses. a maduración en loureses adi-
antouse 13 días en 30 anos, mentres que en salcedo houbo un atraso de 8 días. a caída das follas 
en montaos e Guillarei mostra un adianto de 35 e 8 días respectivamente.

Figura 6. Evolución das fenofases da maceira desde 1970 nas estacións fenolóxicas analizadas.

das catro estacións fenolóxicas estudáronse as tendencias de 11 fenofases, das cales seis non 
presentaron variacións significativas (táboa 6). as que si presentaron variacións foron as correspon-
dentes á estación de montaos (floración, maduración e caída da folla), a floración en loureses e a 
caída da folla en Guillarei. na figura 7 pódense observar as tendencias das distintas fenofases para 
as catro estacións.
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táboa 7. análise de regresión dos cambios nas fenofases da pereira (Pyrus communis) desde 1970. 

Estación
fenolóxica

Fenofase
analizada

día xuliano por
termo medio

data por 
termo medio

anos observados rEGrEsión

n.º anos desde ata pendente(1) t(2) sig.

montaos

FloRaciÓn 101 10-ago 29 1970 2001 -0.758 -2.929 0.007*

maduRaciÓn 233 20-ago 26 1970 2001 -0.239 -1.981 0.059*

caÍda da Folla 312 7-nov 27 1970 2000 -1.208 -6.537 0.000*

lourEsEs

FloRaciÓn 102 11-abr 15 1970 1990  1.420  1.975 0.070*

maduRaciÓn - - - - - - - -

caÍda da Folla 313 8-nov 18 1970 1990 -0.282 -0.625 0.541**

GuillarEi

FloRaciÓn 90 30-mar 28 1970 2001  0.060  0.379 0.713**

maduRaciÓn 211 29-xul 25 1970 2000 -0.182 -0.879 0.388**

caÍda da Folla 333 28-nov 28 1970 2000  0.168  1.540 0.136*

salcEdo

FloRaciÓn 89 29-mar 29 1970 2001 -0.159 -0.893 0.380**

maduRaciÓn 228 15-ago 27 1970 2001 -0.182 -0.767 0.450**

caÍda da Folla 328 23-nov 28 1970 2000  0.149  0.808 0.426**

(1) Pendentes en días/ano.
(2) Valores dados como unha distribución t de Student.
* Valores cun 95% de probabilidade de significación.
** Valores sen cambio aparente (t entre +1 e -1).

Figura 7. Evolución das fenofases da pereira desde 1970 nas estacións fenolóxicas analizadas.
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Especies silvestres

para as especies silvestres comúns ás estacións fenolóxicas, procesáronse un total de 35 series das 
fenofases de saída da folla, floración e caída da folla, das cales 27 presentaron variacións significa-
tivas estatisticamente para os datos desde 1970. En primeiro lugar describiremos os resultados ob-
tidos para o bidueiro (Betula celtibérica) (táboa 8), no cal as únicas fenofases que non presentaron 
variacións foron as de floración e caída da folla na estación de loureses.

táboa 8. análise de regresión dos cambios nas fenofases do bidueiro (Betula celtiberica) desde 1970. 

Estación
fenolóxica

Fenofase
analizada

día xuliano por
termo medio

data por 
termo medio

anos observados rEGrEsión

n.º anos desde ata pendente(1) t(2) sig.

montaos

saÍda da Folla 106 15-abr 18 1970 2001 -1.561 -3.866 0.001*

FloRaciÓn 101 10-abr 28 1970 2001 -0.926 -4.957 0.000*

caÍda da Folla 325 20-nov 28 1970 2000 0.234 1.818 0.081*

lourEsEs

saÍda da Folla - - - - - - - -

FloRaciÓn 136 15-mai 17 1970 1990 -0.525 -0.927 0.369**

caÍda da Folla 335 30-nov 18 1970 1990 0.060 0.207 0.839**

salcEdo

saÍda da Folla 83 23-mar 28 1970 2001 -0.197 -1.034 0.311*

FloRaciÓn - - - - - - - -

caÍda da Folla 329 24-nov 27 1970 2000 -0.156 -1.046 0.306*

(1) Pendentes en días/ano.
(2) Valores dados como unha distribución t de Student.
* Valores cun 95% de probabilidade de significación.
** Valores sen cambio aparente (t entre +1 e -1).

os resultados obtidos amosan adiantos nas datas de saída das folla moito máis marcados en mon-
taos (45 días en 30 anos) que en salcedo (6 días), existindo unha tendencia no mesmo senso na 
floración, que é tamén moito máis notable en montaos con 27 días en 30 anos. a caída das follas 
presenta xustamente o comportamento contrario á floración para loureses e montaos, existindo 
atrasos nas dúas estacións de 2 e 7 días respectivamente, mentres que para a estación de salcedo 
existe un adianto de 5 días. na figura 8 pódense observar as series analizadas.
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Figura 8. Evolución das fenofases do bidueiro desde 1970, nas estaciones fenolóxicas analizadas.

a seguinte especie silvestre analizada foi o salgueiro (Salix alba). das 8 fenofases estudadas para 
esta especie vexetal, 5 presentaron variacións significativas no período de anos observados. a saída 
das follas do salgueiro presentou un adianto significativo de 21 e 7 días nas estacións de salcedo 
e Guillarei respectivamente, mentres que a floración en salcedo sufriu un atraso de 41 días en 30 
anos. na fenofase de outono, a caída da folla, os resultados amosan tamén un atraso para o sal-
gueiro de 2 días en loureses e de 5 en montaos.
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táboa 9. análise de regresión dos cambios nas fenofases do salgueiro (Salix alba) desde 1970.

Estación
fenolóxica

Fenofase
analizada

día xuliano por
termo medio

data por 
termo medio

anos observados rEGrEsión

n.º anos desde ata pendente(1) t(2) sig.

montaos

saÍda da Folla - - - - - - - -

FloRaciÓn 75 15-mar 21 1970 1994 -0.024 -0.114 0.911**

caÍda da Folla 329 24-nov 16 1970 1990  0.287  1.709 0.109**

lourEsEs

saÍda da Folla - - - 1970 1990 - - -

FloRaciÓn 70 10-mar 19 1970 1990 -0.402 -0.817 0.425**

caÍda da Folla 337 2-dec 18 1970 1990 -0.002 -0.005 0.996**

salcEdo

saÍda da Folla 69 9-mar 17 1970 2001 -0.449 -2.453 0.011**

FloRaciÓn 47 16-feb 21 1970 2001  0.366  2.807 0.027**

caÍda da Folla - - - - - - - -

GuillarEi

saÍda da Folla 62 2-mar 18 1970 2001 -0.254 -1.125 0.277**

FloRaciÓn 47 16-feb 21 1970 2001  0.352  2.200 0.040**

caÍda da Folla - - - - - - - -

(1) Pendentes en días/ano.
(2) Valores dados como unha distribución t de Student.
* Valores cun 95% de probabilidade de significación.
** Valores sen cambio aparente (t entre +1 e -1).

na figura 9 amósase a evolución das series das fenofases analizadas para o salgueiro nas estacións 
de control.

Figura 9. Evolución das fenofases do salgueiro desde 1970 nas estacións fenolóxicas analizadas.
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o amieiro (Alnus glutinosa) mostrou variacións significativas no comportamento de todas as feno-
fases analizadas (figura 10), a excepción da caída da folla na estación de salcedo e a saída da folla 
na de Guillarei (táboa 10).

táboa 10. análise de regresión dos cambios nas fenofases do amieiro (alnus glutinosa) desde 1970. 

Estación
fenolóxica

Fenofase
analizada

día xuliano por
termo medio

data por
termo medio

anos observados rEGrEsión

n.º anos desde ata pendente(1) t(2) sig.

montaos

FloRaciÓn 43 12-feb 27 1970 2001 0.253 2.230 0.035*

saÍda da Folla 113 22-abr 18 1970 2001 -0.759 -2.553 0.021*

caÍda da Folla 330 25-nov 27 1970 2000 -0.227 -1.985 0.058*

lourEsEs

FloRaciÓn 52 21-feb 17 1970 1990 0.752 1.790 0.094*

saÍda da Folla - - - - - - - -

caÍda da Folla 332 27-nov 16 1970 1990 -0.506 -1.901 0.078*

salcEdo

FloRaciÓn - - - - - - - -

saÍda da Folla 83 23-mar 28 1970 2001 -0.197 -1.034 0.311*

caÍda da Folla 328 23-nov 26 1970 2000 -0.146 -0.916 0.369**

GuillarEi

FloRaciÓn 33 2-feb 28 1970 2001 -0.174 -1.093 0.285*

saÍda da Folla 73 13-mar 27 1970 2001 -0.062 -0.285 0.778**

caÍda da Folla 350 15-dec 27 1970 2001 0.352 2.238 0.034*

(1) Pendentes en días/ano.
(2) Valores dados como unha distribución t de Student.
* Valores cun 95% de probabilidade de significación.
** Valores sen cambio aparente (t entre +1 e -1).
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a saída das follas para o amieiro viuse adiantada 22 días en montaos e 6 en salcedo; pola contra, 
a súa floración presentou atrasos en dúas das estacións, 22 días para loureses e 7 para montaos, 
mentres que en Guillarei e salcedo se observou tamén un adiantamento das floracións de 5 e 6 días 
respectivamente. a caída das follas adiantouse tamén 7 días en loureses e montaos, mentres que 
se atrasou en Guillarei (8 días).

Figura 10. Evolución das fenofases do amieiro desde 1970 nas estacións fenolóxicas analizadas.



ecosis temas terres t res

108

cap 4

a última das especies silvestres seleccionadas é o sabugueiro (Sambucus nigra), da que tan só a 
fenofase de caída da folla na estacións de loureses non presentou variacións significativas nos últi-
mos anos (táboa 11).

táboa 11. análise de regresión dos cambios nas fenofases do sabugueiro (Sambucus nigra) desde 1970. 

Estación
fenolóxica

Fenofase
analizada

día xuliano por
termo medio

data por 
termo medio

anos observados rEGrEsión

n.º anos desde ata pendente(1) t(2) sig.

montaos

FloRaciÓn 146 25-mai 27 1970 2001 -1.310 -6.204 0.000*

saÍda da Folla 68 8-mar 18 1970 2001 -0.650 -1.689 0.111*

caÍda da Folla 329 24-nov 23 1970 1996 0.551 3.386 0.003*

lourEsEs

FloRaciÓn 171 19-xuñ 19 1970 1990 -0.841 -3.013 0.008*

saÍda da Folla - - - 1970 1990 - - -

caÍda da Folla 321 16-nov 18 1970 1990 0.286 0.667 0.514**

salcEdo

FloRaciÓn 47 16-feb 21 1970 2000 0.366 2.807 0.011*

saÍda da Folla 69 9-mar 17 1970 2001 -0.449 -2.453 0.027*

caÍda da Folla 356 21-dec 20 1970 2000 -0.244 -2.192 0.042*

GuillarEi

FloRaciÓn 47 16-feb 21 1970 1999 0.352 2.200 0.040*

saÍda da Folla 62 2-mar 18 1970 2001 -0.254 -1.125 0.277*

caÍda da Folla - - - - - - - -

(1) Pendentes en días/ano.
(2) Valores dados como unha distribución t de Student.
* Valores cun 95% de probabilidade de significación.
** Valores sen cambio aparente (t entre +1 e -1).
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a floración desta especie viuse adiantada en todas as estacións fenolóxicas unha media de 17 días 
en 30 anos, sendo moito máis marcada nas estacións de loureses e montaos, acadando en mon-
taos os 38 días de adianto (figura 11).

Figura 11. Evolución das fenofases do sabugueiro desde 1970 nas estacións fenolóxicas analizadas.
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Ciclos de desenvolvemento

como complemento, realizouse unha análise do tempo empregado polas distintas especies vexetais 
para realizar os seus ciclos de desenvolvemento (linderholm, 2006) co obxectivo de comprobar se 
existe un aumento ou unha diminución do período de tempo que pasa entre a sementeira e a madu-
ración e entre a floración e a maduración para as especies cultivadas. os resultados amosaron unha 
diminución do tempo transcorrido entre ambas as fenofases para os ciclos en tres estacións (loureses, 
montaos e salcedo), mentres que na de Guillarei os ciclos se ven prolongados no tempo.

no caso das froiteiras, analizouse o tempo transcorrido entre a floración e a maduración, e para 
as especies silvestres, o tempo que pasa entre a saída das follas e a súa caída. nesta ocasión os 
resultados sinalan un aumento do período entre a floración e a maduración, salvo no caso da ma-
ceira na estación de Guillarei e da pereira en salcedo e loureses. as especies silvestres amosan un 
comportamento similar en todas as estacións, aumentando o tempo entre a saída das follas e a súa 
caída, ou entre a floración e a caída das follas.

Resumo das tendencias observadas nas especies vexetais analizadas

na táboa 12 móstrase un resumo dos resultados obtidos cos datos fenolóxicos existentes para un 
total de 106 fenofases, non incluíndo aquí a colleita nin as sementeiras, xa que nelas intervén a 
man do home.

táboa 12. Resultados obtidos a partir da predición a 30 anos cos datos existentes desde 1970 nas estacións 
fenolóxicas para todas as especies vexetais analizadas.

EspEciE saÍda Folla FloRaciÓn maduRaciÓn caÍda Folla collEita
l m salc G seo l m salc G seo l m salc G seo l m salc G seo l m salc G seo

millo (Zea mays) 8 5 8 30 26 23 0 -12 20 14 23 -7
pataca (Solanum tuberosum) -12 43 4 9 5 -2 -5 3 32 4 -8
vidE (Vitis vinifera) 18 19 13 18 2 1

castiÑEiRo (Castanea sativa) 19 20 11 20 17 1 11 -1 -3 -14 -2 17 2 3 10
macEiRa (Malus communis) 23 -6 10 0 -1 13 -3 -8 -1 4 35 3 8
pEREiRa (Pyrus communis) 51 -16 22 5 -2 32 0 7 5 5 8 35 -4 -5

biduEiRo (Betula celtiberica) 45 6 15 27 27 -2 -7 5
amiEiRo (Alnus glutinosa) 22 6 2 -22 -7 6 5 7 7 2 -8
salGuEiRo (Salix alba) 35 21 7 21 12 1 -41 -10 -2 -5 8 26 2 5
sabuGuEiRo (Sambucus nigra) 19 13 7 24 38 3 5 -19 -17 -16 7

Tendencia significativa estatisticamente
Tendencia non significativa

das 106 fenofases que se representan na táboa 12, resultaron estatisticamente significativos os 
cambios na tendencia do 45% destas, das cales o 81,25 % presentaron adiantos nos últimos 30 
anos, mentres que os atrasos se observaron tan só no 18,75%. analizando independentemente os 
atrasos e os adiantos que tiveron lugar en cada unha das fenofases en función do momento do ano 
en que acontecen, vemos que a maior porcentaxe de atrasos ten lugar nas fenofases do outono, 
mentres que nas fenofases de primavera o que se produce son adiantos para o 100% das saídas 
das follas adiantadas, o 84,2% das floracións e o 77,8% das maduracións.
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Aves

no marco deste traballo analizáronse tamén as datas de chegada e emigración de dúas especies de 
aves, a andoriña (Hirundo rustica) e o cirrio común (Apus apus). as series fenolóxicas destas especies 
caracterizáronse por teren uns rexistros históricos de moi boa continuidade dentro do período de 
anos estudado, contando na maioría das estacións con máis de 20 anos de rexistros.

táboa 13. análise de regresión dos cambios na chegada e emigración da andoriña (Hirundo rustica) desde 1970. 

Estación
fenolóxica

Fenofase
analizada

día xuliano por
termo medio

data por 
termo medio

anos observados rEGrEsión

n.º anos desde ata pendente(1) t(2) sig.

montaos
cHEGada 100 9-mar 28 1970 2001 -0.446 -1.461 0.156**

EmiGRaciÓn 261 17-set 30 1970 2001 -0.144 -0.925 0.363**

lourEsEs
cHEGada 78 18-mar 17 1970 1990 -0.564 -1.317 0.208**

EmiGRaciÓn 265 21-set 16 1970 1990  0.793  2.214 0.044**

GuillarEi
cHEGada 81 21-mar 30 1970 2001 -0.493 -2.192 0.037**

EmiGRaciÓn 259 15-set 27 1970 2001  0.828  4.980 0.000**

salcEdo
cHEGada 88 28-mar 30 1970 2001 -0.531 -1.826 0.079**

EmiGRaciÓn 254 10-set 28 1970 2001  0.489  3.081 0.005**

(1) Pendentes en días/ano.
(2) Valores dados como unha distribución t de Student.
* Valores cun 95% de probabilidade de significación.
** Valores sen cambio aparente (t entre +1 e -1).

como se pode observar na táboa 13, as series fenolóxicas pertencentes á chegada e emigración das 
andoriñas presentaron variacións significativas en todas as estacións, a excepción da serie de emi-
gración en montaos. Estas variacións tradúcense nun adianto considerable na chegada destas aves, 
feito que se pon de manifestou en todas as estacións analizadas, sendo o seu termo medio de 14 días 
de adianto. En canto á emigración, pódense observar diferenzas entre a estación de loureses, na que 
se produce un adianto na época de emigración das andoriñas (18 días), mentres que en salcedo e 
Guillarei existe un atraso, moito máis marcado en Guillarei, con 24 días, que en salcedo, con 14.
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Figura 12. Evolución da chegada e emigración das andoriñas desde 1970 nas estacións fenolóxicas analizadas.

os cirrios, porén, non mostraron un comportamento tan marcado na variación da súa chegada 
e emigración, non existindo diferenzas salientables na súa chegada a loureses e Guillarei, e na 
emigración en montaos. a súa chegada a montaos viuse atrasada 8 días en 30 anos, e no caso de 
salcedo existiu un adianto de 7 días. Exceptuando a estación de montaos, as emigracións dos cirrios 
fóronse atrasando, sendo o atraso de 40 días por termo medio.

táboa 14. análise de regresión dos cambios na chegada e emigración do cirrio común (Apus apus) desde 1970. 

Estación
fenolóxica

Fenofase
analizada

día xuliano por
termo medio

data por 
termo medio

anos observados rEGrEsión

n.º anos desde ata pendente(1) t(2) sig.

montaos
cHEGada 129 8-mai 30 1970 2001  0.274  2.479 0.019**

EmiGRaciÓn 223 10-ago 30 1970 2001 -0.107 -0.744 0.463**

lourEsEs
cHEGada 138 17-mai 15 1970 1990  0.063  0.191 0.851**

EmiGRaciÓn 225 12-ago 17 1970 1990  0.809  1.930 0.073**

GuillarEi 
cHEGada 110 19-abr 30 1970 2001 -0.059 -0.414 0.682**

EmiGRaciÓn 232 19-ago 27 1970 2001 -0.615 -4.692 0.000**

salcEdo 
cHEGada 113 22-abr 28 1970 2000  0.257  1.914 0.067**

EmiGRaciÓn 228 15-ago 26 1970 2000 -1.056 -5.423 0.000**

(1) Pendentes en días/ano.
(2) Valores dados como unha distribución t de Student.
* Valores cun 95% de probabilidade de significación.
** Valores sen cambio aparente (t entre +1 e -1).
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Figura 13. Evolución da chegada e emigración dos cirrios desde 1970 nas estacións fenolóxicas analizadas.

Resumo das tendencias observadas para as aves

no caso das aves, obsérvanse 11 tendencias con cambios significativos (táboa 15), das que o 
72,7% presentan adiantos nas últimas décadas.

táboa 15. Resultados obtidos a partir da predición a 30 anos cos datos existentes desde 1970 nas estacións 
fenolóxicas para as aves analizadas.

EspEciE cHEGada EmiGRaciÓn

loureses montaos salcedo Guillarei seoane loureses montaos salcedo Guillarei seoane

andoRiÑa (Hirundo rustica) 16 13 15 14 -70 18 4 -14 -24

ciRRio (Apus apus) -2 -8 7 2 23 3 31 18

tendencia significativa estatisticamente

tendencia non significativa
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Insectos

as abellas son a primeira especie de insectos analizada, mostrando variacións significativas na súa 
aparición en dúas das tres estacións das que se dispón de datos (táboa 16). En todas as estacións 
se observou unha tendencia a irse adiantando a data do ano en que se ven por primeira vez, sendo 
este adianto moito máis marcado nas estacións de Guillarei (51 días antes) e salcedo (44 días an-
tes). as tendencias en cada unha das estacións amósanse na figura 14.

táboa 16. análise de regresión dos cambios na aparición por primeira vez en flor da abella (Apis mellifera) 
desde 1970. 

Estación
fenolóxica

Fenofase
analizada

día xuliano por
termo medio

data por 
termo medio

anos observados rEGrEsión

n.º anos desde ata pendente(1) t(2) sig.

montaos 1ª vEZ En FloR 49 18-feb 16 1983 2001 -0.214 -0.410 0.688**

lourEsEs 1ª vEZ En FloR - - - - - - - -

GuillarEi 1ª vEZ En FloR 50 19-feb 20 1970 2001 -1.769 -4.567 0.000**

salcEdo 1ª vEZ En FloR 53 22-feb 20 1970 2001 -1.508 -2.815 0.011**

(1) Pendentes en días/ano.
(2) Valores dados como unha distribución t de Student.
* Valores cun 95% de probabilidade de significación.
** Valores sen cambio aparente (t entre +1 e -1).

Figura 14. Evolución da aparición por primeira vez en flor das abellas nas estacións fenolóxicas analizadas.
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o caso da bolboreta da col é moi similar ao das abellas, estando a súa aparición adiantada nas 
estacións das que se dispón de datos, e sendo de 44 días para a estación de Guillarei e de 33 para 
a de salcedo.

táboa 17. análise de regresión dos cambios na aparición por primeira vez en voo da bolboreta da col (Pieris 
rapae) desde 1970. 

Estación
fenolóxica

Fenofase
analizada

día xuliano por
termo medio

data por
termo medio

anos observados rEGrEsión

n.º anos desde ata pendente(1) t(2) sig.

montaos 1ª vEZ En voo - - - - - - - -

lourEsEs 1ª vEZ En voo - - - - - - - -

GuillarEi 1ª vEZ En voo 61 1-mar 23 1970 2001 -1.518 -5.333 0.000*

salcEdo 1ª vEZ En voo 61 1-mar 22 1970 2001 -1.152 -2.522 0.020*

(1) Pendentes en días/ano.
(2) Valores dados como unha distribución t de Student.
* Valores cun 95% de probabilidade de significación.
** Valores sen cambio aparente (t entre +1 e -1).

Figura 15. Evolución da aparición por primeira vez en voo da bolboreta da col nas estacións fenolóxicas 
analizadas.

Resumo das tendencias observadas para os insectos

En canto ás tendencias observadas nos insectos estudados (táboa 18), vemos claramente como 
naquelas en que existen cambios significativos o que se producen son adiantos.

táboa 18. Resultados obtidos a partir da predición a 30 anos cos datos existentes desde 1970 nas estacións 
fenolóxicas para os insectos analizados.

EspEciE
1ª vEZ En FloR/voo

loureses montaos salcedo Guillarei seoane

abElla (Apis mellifera) 28 6 44 51

bolboREta da col (Pieris rapae) 51 33 44

tendencia significativa estatisticamente

tendencia non significativa
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discusión E conclusións

Especies vexetais

numerosos estudos fenolóxicos (menzel, 2000; bradley, 1999) amosan adiantos nas fenofases pri-
maverais (floración, saída das follas…) e atrasos nos eventos do outono. a duración, en latitudes 
medias e altas, dos eventos primaverais tales como a saída dos gomos, as follas ou a floración está 
principalmente regulada pola temperatura, e numerosos estudos atoparon correlacións entre esas 
fenofases primaverais e a temperatura do aire (menzel e Fabian, 1999; Wielgolaski, 1999; abu-
asab et al., 2001; chmielewski e Rözer, 2002; chimielewski et al., 2004).

menzel et al., (2001) analizaron o comportamento fenolóxico nas distintas estacións en alemaña 
durante máis de catro décadas (1951-1996), atopando claros adiantamentos nas fenofases primav-
erais (0,18-0,23 días/ano). Estes cambios foron menos importantes para as fenofases que teñen 
lugar durante o outono, que presentaron atrasos por termo medio da orde de 0,03-0,10 días/ano. 
Fitter e Fitter (2002) observaron maiores cambios nas datas de floración en Gran bretaña desde 
1980, sendo o termo medio de adianto para un total de 385 especies de 4,5 días, e un 16% destas 
amosaron adiantos de ata 15 días. sparks et al., (2005) nun estudo realizado no Reino unido con 
datos fenolóxicos do período 1980-2000, observaron de 25 a 29 eventos con claros adiantos, 
sendo a media de todos eles de 5,5 días/ano.

do total de 204 series analizadas de especies vexetais, presentaron variacións significativas un 
45,6% delas. Realizando unha división entre aquelas fenofases que experimentan adiantos ou atra-
sos, vemos que o número de series que se adiantan de forma significativa representa o 77,4% do 
total, centrándose estes nas fenofases que teñen lugar na primavera, mentres que as restantes pre-
sentan atrasos e corresponden ás fenofases que teñen lugar en outono. como se puido comprobar, 
cos datos existentes en Galicia, este comportamento amósase en varias das especies analizadas, 
sendo máis ou menos marcado nas diferentes estacións fenolóxicas. polo xeral, obsérvanse tenden-
cias moi similares nas estacións de salcedo e Guillarei, ambas localizadas no sector suroccidental 
da comunidade galega e cunhas características climáticas moi similares, mentres que as principais 
diferenzas se mostran na estación de montaos, situada máis ao norte e a de loureses, moito máis 
ao sur, poñendo así de manifestou as diferenzas entre o clima das zonas ás que pertencen.

como anteriormente se ten comentado, está amplamente documentada (sarvas, 1972;1974) a 
influencia da temperatura nos eventos fenolóxicos da primavera e o outono, polo que analizando 
os resultados obtidos para as fenofases destas estacións do ano e a súa tendencia nos últimos anos 
teremos unha idea de como foi a tendencia das temperaturas durante os mesmos períodos. deste 
xeito, vemos como nas estacións máis occidentais (salcedo e Guillarei) as pendentes das tendencias 
adoitan ser moito máis suavizadas, indicando así que os cambios observados foron moito máis 
paulatinos que os observados na estación situada máis ao norte (montaos) e a que se atopa máis o 
sur (loureses), na que as tendencias que presentan variacións significativas teñen unhas pendentes 
moito máis marcadas.
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Aves

as aves analizadas pódense agrupar dentro das aves migratorios estivais, que crían na península 
ibérica e posteriormente hibernan en áfrica, polo que existen dúas épocas predominantes de de-
sprazamentos, unha entre febreiro e abril, e outra entre xullo e outubro, atrasándose ou adiantán-
dose dependendo dos ciclos de vida de cada unha das especies e de como varíe o clima cada ano. 
segundo bradley (1999), as migracións das aves que percorren distancias menores vense máis 
influídas polos cambios de temperatura que aquelas que percorren grandes distancias. Estudos 
realizados no Reino unido cos datos de chegada e emigración correspondentes ao período 1971-
2000 de máis de 20 especies de aves migratorias (cotton, 2003) amosaron resultados similares 
aos obtidos para as andoriñas e os cirrios nas estacións fenolóxicas de Galicia, producíndose 
adiantamentos nas datas de chegada das aves por termo medio de 8 días en 30 anos, e existindo 
tamén adiantos nas datas de emigración dunha orde similar, dándose unha evolución en paralelo 
da chegada e a emigración que dá como resultado que non exista unha variación significativa na 
duración do período de tempo en que esas especies residen na rexión estudada, feito que en esta 
ocasión se contradí cos resultados obtidos para Galicia, nos que os períodos de tempo de residen-
cia das aves nas zonas correspondentes ás estacións fenolóxicas se ven lixeiramente incrementados.

Insectos

os cambios na fenoloxía de distintos organismos animais debidos ao cambio climático foron tamén 
estudado sen distintas rexións do mundo. Estudos levados a cabo no levante español (constantí, 
2003) amosan claros adiantos nas datas de aparición por primeira vez de varias especies de bolbo-
retas para o período comprendido entre o 1988 e o 2002, da orde de 1 a 7 semanas.

os resultados obtidos para a especie de bolboreta analizada en Galicia (Pieris rapae) mostraron 
tamén considerables adiantos, sendo o seu termo medio de 5,5 semanas para o período analizado. 
o mesmo comportamento foi observado no caso das abellas, sendo os adiantos detectados nas 
datas da súa primeira aparición en flor moi similares aos das bolboretas.
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anExos

anexo i. Resultados obtidos a partir da predición a 30 anos cos datos existentes desde 1970 nas 
estacións fenolóxicas para todas as especies e fenofases analizadas.

Estacións fenolóxicas: l (loureses), m (montaos), salc (salcedo), G (páramos de Guillarei), seo 
(seoane do carballiño).

EspEciE
sEmEntEiRa saÍda Folla FloRaciÓn maduRaciÓn caÍda Folla collEita

l m salc G seo l m salc G seo l m salc G seo l m salc G seo l m salc G seo l m salc G seo

GaRavanZo (Cicer arietinum) -17 -16 19 13

cHÍcHaRo (Pisum sativum)

Faba loba (Vicia faba) -1 -1 -1 7 12 -5 11 -8

Faba (Phaseolus vulgaris) 17 -12 6 19 33 -3 -30 10 -1 5

millo (Zea mays) -8 2 -1 -8 8 5 8 30 26 23 0 -12 20 14 23 -7

pataca (Solanum tuberosum) -12 17 -7 -20 -12 43 4 9 5 -2 -5 3 32 4 -8

REmolacHa (Beta vulgaris)

vidE (Vitis vinifera) 18 19 13 18 2 1

cEbada (Hordeum vulgare) -23 1 -21 -23

cEntEo (Secale cereale) -7 10 -20 10 2 -1 14 -13

castiÑEiRo (Castanea sativa) 19 20 11 20 17 1 11 -1 -3 -14 -2 17 2 3 10

cERdEiRa (Prunus avium) 25 17 25 21 -8

amEiXEiRa (Prunus domestica) -20 -30 24

FiGuEiRa (Ficus carica) 34 27 -38 13 -14 0 27 -10

macEiRa (Malus communis) 23 -6 10 0 -1 13 -3 -8 -1 4 35 3 8

mElocotoEiRo (Prunus persica) 17 38 9 4

maRmElEiRo (Cydonia oblonga) 21 43 28 36 6 -4 3

laRanXEiRa (Citrus sinensis) 25 31 -2 -2

noGuEiRa (Juglans regia) 18 -75 6 8 -12

pEREiRa (Pyrus communis) 51 -16 22 5 -2 32 0 7 5 5 8 35 -4 -5

biduEiRo (Betula celtiberica) 45 6 15 27 27 -2 -7 5

abEto (Abies alba)

amiEiRo (Alnus glutinosa) 22 6 2 -22 -7 6 5 7 7 2 -8

pRadaiRo comÚn (Acer pseudoplatanus)

caRballo (Querqus robur) 29 -1 43 18 10 13 31

álamo nEGRo (Populus nigra) 36 6 42

Espadana (Typha angustifolia) 2

EstRipEiRo (Crataegus monogyna) 11 -10 5

dáctilo (Dactylis glomerata) -43 -13

olmo (Ulmus minor) -22 14 9

piÑEiRo silvEstRE (Pinus sylvestris) 20

plátano dE pasEo (Platanus hybrida) 12 -20

pioRno dos tintuREiRos (Genista tinctoria) 4 6

RosEiRa bRava (Rosa canina) 4

salGuEiRo (Salix alba) 35 21 7 21 12 1 -41 -10 -2 -5 8 26 2 5

sabuGuEiRo (Sambucus nigra) 19 13 7 24 38 3 5 -19 -17 -16 7

toXo (Ulex europaeus) -23 9

HEdRa (Hedera helix) 18 12

FREiXo (Fraxinus excelsior) 4 16 11 0 -27 -37 15

cHopo (Populus alba) -23 27 -1 31 14

EspiÑo nEGRo (Zarza rubus fructicosus) 4 -16 72

XEsta (Cytisus scoparius) 11

cHEGada EmiGRaciÓn pRimEiRo canto

l m salc G seo l m salc G seo l m salc G seo

bubEla (Upupa epops) 17 -4 -29 -32

cuco (Cuculus canorus) 3 -18 -11 76 2 -11 -4 0

andoRiÑa (Hirundo rustica) 16 13 15 14 -70 18 4 -14 -24

Rousinol (Luscinia megarhynchos) -15

Rula (Streptopelia turtur) 5 40 18 -45 -47 -29

ciRRio (Apus apus) -2 -8 7 2 23 3 31 18

1ª vEZ En FloR/voo

l m salc G seo

abElla (Apis mellifera) 28 6 44 51

bolboREta da col (Pieris rapae) 51 33 44

tendencia significativa estatisticamente tendencia non significativa
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anexo ii. Resultados da regresión para todas as especies e fenofases analizadas.

a) Resultados da regresión para a estación de loureses.

EstaciÓn FEnolÓXica dE louREsEs
REGREsiÓn

FEnoFasE pendente(1) t(2) sig.

GaRavanZo

sEmEntEiRa  0,577  1,246 0.231*
FloRaciÓn  0,541  1,258 0.226*
maduRaciÓn -0,650 -0,962 0.361**
collEita -0,453 -0,714 0.493**

Faba loba
sEmEntEiRa  0,041  0,130 0.898**
maduRaciÓn -0,420 -1,115 0.294*
collEita -0,380 -1,008 0.340*

Faba sEmEntEiRa -0,590 -1,548 0.141*

cEbada

sEmEntEiRa  0,779  1,191 0.254*
FloRaciÓn -0,039 -0,064 0.950**
maduRaciÓn  0,725  1,138 0.276*
collEita  0,789  1,277 0.224*

cEntEo

sEmEntEiRa  0,693  1,643 0.254*
FloRaciÓn  0,240  0,512 0.616**
maduRaciÓn -0,071 -0,195 0.848**
collEita -0,473 -1,500 0.154*

maRmElo
FloRaciÓn -1,498 -3,118 0.007*
maduRaciÓn -1,248 -1,476 0.236*
caÍda da Folla  0,147  0,297 0.772**

noGuEiRa
FloRaciÓn -0,550 -1,221 0.245*
maduRaciÓn -0,462 -0,726 0.488**
caÍda da Folla  0,528  1,173 0.259*

pioRno dos tintuREiRos FloRaciÓn -0,150 -0,402 0.694**
RosEiRa bRava FloRaciÓn -0,147 -0,278 0.785**

toXo FloRaciÓn  0,780  0,839 0.416**
HEdRa FloRaciÓn  0,623 -1,012 0.326*
FREiXo caÍda da Folla  0,932  1,671 0.119*

EspiÑo nEGRo FloRaciÓn -0,142 -0,176 0.863**
cuco pRimEiRo canto -0,039 -0,219 0.829**

Rousinol pRimEiRo canto  0,517  2,070 0.059*

(1) Pendentes en días/ano.
(2) Valores dados como unha distribución t de Student.
* Valores cun 95% de probabilidade de significación.
** Valores sen cambio aparente (t entre +1 e -1).
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b) Resultados da regresión para todas a estación de montaos.

EstaciÓn FEnolÓXica dE montaos
REGREsiÓn

FEnoFasE pendente(1) t(2) sig.

Faba loba

sEmEntEiRa  0,031  0,150 0.882**
FloRaciÓn -0,258 -1,321 0.198*
maduRaciÓn  0,177  0,721 0.477**
collEita  0,288  1,168 0.255*

 cEntEo

sEmEntEiRa -0,330 -1,317 0.203*
FloRaciÓn -0,334 -1,916 0.067*
maduRaciÓn  0,027  0,170 0.866**
collEita  1,310  7,232 0.000*

FiGuEiRa

saÍda da Folla -1,056 -2,076 0.054*
FloRaciÓn -0,940 -4,275 0.000*
maduRaciÓn -0,447 -3,288 0.003*
caÍda da Folla  0,013  0,071 0.944**

maRmElo

saÍda da Folla -0,709 -1,859 0.080*
FloRaciÓn -0,978 -4,358 0.000*
maduRaciÓn -0,303 -1,039 0.317*
caÍda da Folla -0,118 -0,912 0.370**

EstRipEiRo
FloRaciÓn  0,363  1,076 0292*
saÍda da Folla -0,366 -0,936 0.364**
caÍda da Folla -0,176 -0,505 0.619**

olmo
saÍda da Folla  0,745  2,227 0.061*
FloRaciÓn -0,498 -1,598 0.129*
caÍda da Folla -0,307 -1,271 0.221*

toXo FloRaciÓn -0,321 -2,166 0.039*

FREiXo
FloRaciÓn -0,376 -2,122 0.047*
saÍda da Folla -0,148 -0,311 0.761**
caÍda da Folla  1,277  4,794 0.000*

cHopo
FloRaciÓn -0,918 -1,822 0.096*
maduRaciÓn -1,095 -4,709 0.001*

EspiÑo nEGRo
FloRaciÓn  0,567  1,204 0.252*
maduRaciÓn -2,476 -3,999 0.002*

XEsta FloRaciÓn -0,390 -0,567 0.584**
cuco pRimEiRo canto  0,366  1,550 0.141*

Rula
cHEGada -0,158 -0,507 0.621**
EmiGRaciÓn  1,548  3,675 0.003*

(1) Pendentes en días/ano.
(2) Valores dados como unha distribución t de Student.
* Valores cun 95% de probabilidade de significación.
** Valores sen cambio aparente (t entre +1 e -1).
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c) Resultados da regresión para a estación de salcedo.

EstaciÓn FEnolÓXica dE salcEdo
REGREsiÓn

FEnoFasE pendente(1) t(2) sig.

Faba
sEmEntEiRa  0,419  0,800 0.439**
maduRaciÓn  1,019  0,890 0.393**

mElocotoEiRo maduRaciÓn -1,312 -5,517 0.000*

laRanXEiRa
FloRaciÓn -0,873 -4,088 0.000*
maduRaciÓn  0,057  0,170 0.868**

noGuEiRa
FloRaciÓn  2,590  2,468 0.049*
maduRaciÓn -0,275 -0,949 0.365**

caRballo
FloRaciÓn -1,488 -3,105 0.009*
caÍda Folla  0,335 -1,135 0.286*

dáctilo FloRaciÓn  0,805  0,686 0,512

bubEla
cHEGada  0,579  1,134 0.281*
EmiGRaciÓn  1,011  2,114 0.064*

Rula
cHEGada -1,383 -2,248 0.048*
EmiGRaciÓn  1,631  3,623 0.004*

cuco
pRimEiRo canto  0,139  0,438 0.667**
cHEGada -0,097 -0,175 0.865**

(1) Pendentes en días/ano.
(2) Valores dados como unha distribución t de Student.
* Valores cun 95% de probabilidade de significación.
** Valores sen cambio aparente (t entre +1 e -1).
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d) Resultados da regresión para a estación de Guillarei.

EstaciÓn FEnolÓXica dE GuillaREi
REGREsiÓn

FEnoFasE pendente(1) t(2) sig.

Faba

sEmEntEiRa -0,205 -0,850 0.410**
FloRaciÓn -1,149 -7,858 0.000*
maduRaciÓn -0,350 -1,369 0.189*
collEita -0,168 -0,473 0.656**

cERdEiRa
FloRaciÓn -0,589 -1,846 0.098*
maduRaciÓn -0,737 -1,235 0.257*
caÍda da Folla  0,294  0,783 0.450**

amEiXEiRa
FloRaciÓn  0,700  1,498 0.165*
maduRaciÓn  1,027  1,369 0.220*
caÍda da Folla  0,812 -1,785 0,099

FiGuEiRa
FloRaciÓn  1,326  2,262 0.058*
maduRaciÓn  0,495  1,754 0.097*
caÍda da Folla  0,329  2,060 0.050*

mElocotoEiRo
FloRaciÓn -0,592 -3,297 0.003*
maduRaciÓn -0,319 -1,938 0.067*

laRanXEiRa
FloRaciÓn -1,083 -6,931 0.000*
maduRaciÓn  0,067  0,170 0.868**

caRballo
saÍda da Folla -0,637 -1,434 0.182*
FloRaciÓn -1,006 -2,292 0.048*
caÍda da Folla -0,455 -1,063 0.313*

álamo nEGRo
FloRaciÓn -0,193 -0,502 0.626**
saÍda da Folla -1,240 -3,881 0.003*
caÍda da Folla -1,441 -2,484 0.029*

dáctilo FloRaciÓn  0,439  0,842 0.421**

plátano dE pasEo
saÍda da Folla  0,417 -1,142 0.278*
caÍda da Folla  0,675  1,294 0.225*

FREiXo comÚn
FloRaciÓn  0,002  0,009 0.993**
saÍda da Folla -0,563 -2,839 0.011*
caÍda da Folla  1,180  0,694 0.348**

cHopo
saÍda da Folla  0,789  2,190 0.053*
caÍda da Folla -0,495 -1,550 0.156*

bubEla
cHEGada  0,140  0,424 0.679**
EmiGRaciÓn  1,115  2,038 0.066*

cuco
pRimEiRo canto  0,000 -0,002 0.998**
cHEGada  0,655  1,141 0.283*

Rula
cHEGada -0,625 -1,594 0.137*
EmiGRaciÓn  0,111  0,596 0.561**

(1) Pendentes en días/ano.
(2) Valores dados como unha distribución t de Student.
* Valores cun 95% de probabilidade de significación.
** Valores sen cambio aparente (t entre +1 e -1).
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e) Resultados da regresión para a estación de seoane.

EstaciÓn FEnolÓXica dE sEoanE
REGREsiÓn

FEnoFasE pendente(1) t(2) sig.

cERdEiRa
FloRaciÓn -0,853 -1,224 0.256*
saÍda da Folla -0,855 -0,836 0.435**

caRballo
saÍda da Folla  0,027  0,02 0.984**
caÍda da Folla -1,061 -1,381 0.205*

cuco
cHEGada  0,378  0,901 0.391**
EmiGRaciÓn -2,605 -1,597 0.171*

(1) Pendentes en días/ano.
(2) Valores dados como unha distribución t de Student.
* Valores cun 95% de probabilidade de significación.
** Valores sen cambio aparente (t entre +1 e -1).
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análise do risco de xeadas

a partir dos datos obtidos nos calendarios meteorofenolóxicos do ministerio de medio ambiente, 
estudáronse as datas de aparición da primeira e última xeadas do ano desde o ano fenolóxico 
1970-1971 ata o 2004-2005. para este período téñense datos de un total de tres estacións reparti-
das polo territorio galego e unha de león, moi próxima a Galicia. as estacións empregadas son as 
que se amosan na figura 16. o procesamento dos datos realizouse empregando a equivalencia do 
día do calendario en que ten lugar a primeira e última xeada co día xuliano correspondente, igual 
que se fixo para o estudo das fenofases das plantas, aves e insectos (táboa 1), e mediante regresión 
lineal simple analizáronse tamén as tendencias das series observadas.

Figura 16. Estacións empregadas na análise das datas da primeira e última xeada do ano e número de días 
con xeada ao ano.

na análise das tendencias, para saber se as variacións presentan significación estatística, em-
pregouse tamén o estatístico t para as pendentes, igual que se fixo na anterior parte de fenoloxía 
(prado, a., 2002; bradley, n. l., 1999).

rEsultados

nas catro estacións analizadas disponse de como mínimo 27 anos de observacións das datas en 
que teñen lugar a primeira e última xeadas do ano. analizáronse as variacións das tendencias 
de ambos os eventos para as catro estacións buscando aquelas tendencias en que se observen 
variacións estatisticamente significativas. os resultados obtidos amosan variacións significativas 
para dúas das series da primeira xeada, correspondentes ás estacións de ourense e ponferrada 
(táboa 20).
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táboa 20. Resultados da análise das tendencias da data da primeira xeada do ano nas estacións seleccionadas.

anos observados regresión

n.º anos desde ata pendente(1) t(2) sig.

a lavacolla 27 1970 2005 0.178 0.561 0.580**

lugo (punto centro) 29 1970 2005 0.025 0.096 0.924**

ourense 26 1970 2005 0.626 2.004 0.057*

ponferrada 32 1970 2005 0.340 1.721 0.096*

(1) Pendentes en días/ano.
(2) Valores dados como unha distribución t de Student.
* Valores cun 95% de probabilidade de significación.
** Valores sen cambio aparente (t entre +1 e -1).

os resultados correspondentes á análise da última xeada do ano amosan variacións significativas 
para todas as series analizadas (táboa 21).

táboa 21. Resultados da análise das tendencias da data da última xeada do ano nas estacións seleccionadas.

anos observados regresión

n.º anos desde ata pendente(1) t(2) sig.

a lavacolla 30 1970 2005 -1.344 -3.127 0.004*

lugo (punto centro) 28 1970 2005 -0.303 -1.394 0.175*

ourense 30 1970 2005 -0.473 -1.124 0.270*

ponferrada 33 1970 2005 -0.434 -1.126 0.269*

(1) Pendentes en días/ano.
(2) Valores dados como unha distribución t de Student.
* Valores cun 95% de probabilidade de significación.
** Valores sen cambio aparente (t entre +1 e -1).

como se pode observar na figura 17, a evolución das datas en que ten lugar a primeira xeada 
para a lavacolla e lugo (punto centro) apenas amosa variación, non sendo estatisticamente sig-
nificativas, mentres que a evolución das datas para as últimas xeadas do ano para esas mesmas 
estacións si amosaron considerables variacións nas últimas décadas, estimándose que se producirá 
un adianto de 39 días en 30 anos da data en que se produce a última xeada na lavacolla e de 9 
días en 30 anos para lugo (punto centro).
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Figura 17. Evolución das datas en que teñen lugar a primeira e última xeada do ano nas estacións da lavacolla 
e lugo (punto centro) entre 1970-1971 e 2004-2005.

     

analizouse tamén a evolución do número de días con xeada nestas estacións durante o período do 
que se posúen datos (1970-2005) (figura 18). os resultados obtidos para a lavacolla e lugo (punto 
centro) amósanse na táboa 22.

táboa 22. Resultados da análise das tendencias do número de días con xeada ao ano nas estacións da lava-
colla e lugo (punto centro).

anos observados regresión

termo medio n.º anos desde ata pendente(1) t(2) sig.

a lavacolla 14 32 1970 2005 -0.350 -3.567 0.001*

lugo (punto centro) 44 30 1970 2005  0.066  0.253 0.802**

(1) Pendentes en días/ano.
(2) Valores dados como unha distribución t de Student.
* Valores cun 95% de probabilidade de significación.
** Valores sen cambio aparente (t entre +1 e -1).
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Figura 18. Evolución do número de días con xeada o ano nas estacións da lavacolla e lugo (punto centro) 
desde 1970 ata 2005.

no caso de lugo, apenas existe variación no número de días con xeada ao ano, mentres que na 
lavacolla esta variación é considerable, sendo o resultado 11 días menos de xeadas ao ano en 30 
anos, e o valor por termo medio de días con xeada nas últimas décadas é de 14 para a lavacolla 
e de 44 para lugo.

no caso das estacións de ourense e ponferrada, todas as series analizadas presentaron variacións 
estatisticamente significativas. na figura 19 amósase a evolución das datas da primeira e última 
xeada do ano desde 1970 a 2005.

Figura 19. Evolución das datas nas que teñen lugar a primeira e última xeada do ano nas estacións de ourense 
e ponferrada entre 1970/71 e 2004/05.

segundo a predición, e como se pode observar nas gráficas, a tendencia para a primeira xeada do 
ano en ourense e ponferrada é a irse atrasando 18 e 10 días en 30 anos respectivamente, mentres 
que a última xeada do ano se ve adiantada 14 días en 30 anos para ourense e 13 días para ponfer-
rada, o que se traduce nunha redución do período en que se producen xeadas durante o ano.
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analizando o número de días con xeada nas últimas décadas para estas dúas estacións (táboa 23), 
vemos que o valor por termo medio dos últimos anos para os días con xeada ao ano é de 27 en 
ourense e 42 en ponferrada, e a predición a 30 anos indica unha redución de 16 días en ourense 
e de 9 en ponferrada.

táboa 23. Resultados da análise das tendencias do número de días con xeada ao ano nas estacións de ou-
rense e ponferrada.

anos observados regresión

termo medio n.º anos desde ata pendente t sig.

ourense 27 32 1970 2005 -0.567 -1.866 0.072*

ponferrada 42 34 1970 2005 -0.302 -1.027 0.312*

* Valores cun 95% de probabilidade de significación.

na figura 20 pódense observar as tendencias nestas dúas estacións para o número de días con 
xeada ao ano desde 1970.

Figura 20. Evolución do número de días con xeada o ano nas estacións de ourense e ponferrada desde 1970 
ata 2005.

conclusións

o atraso paulatino nas datas en que teñen lugar as primeiras xeadas do ano, así como os adiantos 
das datas da última xeada, provoca unha redución do período de tempo dentro do cal teñen lugar 
as xeadas nas últimas décadas, o que se traduce na diminución do número de días con xeada por 
ano, como se comprobou nas observacións realizadas nas estacións. Estes cambios foron moito 
máis notables nas estacións máis orientais de Galicia e en ponferrada, mentres que na lavacolla os 
cambios foron menos marcados.

baseándose nos resultados obtidos, pódense ver claras diferenzas entre o número de días con xeada 
ao ano en función da distribución xeográfica das estacións analizadas, sendo claramente inferiores 
nas estacións máis occidentais cun termo medio de 11 días con xeada ao ano para a lavacolla, que 
contrastan cos 44 días para a estación de lugo.
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rEsumo

Estúdase a evolución dos índices de Winkler e Huglin para os observatorios meteorolóxicos 
de salcedo (1962-1998) e ourense (1973-2005), representativos das zonas vitivinícolas das 
Rías baixas e o Ribeiro, respectivamente, apreciándose un incremento significativo deste índice 
bioclimático, o que se pode interpretar como un espallamento da vide, tanto no espazo como 
na posibilidade de novas variedades. o adianto da última xeada que se observa como tenden-
cia temporal supón unha diminución deste risco en relación coas agromadas e, finalmente, o 
adianto da época das vendimas que tamén se aprecia como tendencia temporal dos últimos 
decenios supón o afastamento do risco xerado polas chuvias equinocciais.

Estes aspectos positivos do cambio climático en relación coa viticultura galega pódense ver par-
cialmente compensados pola posible incidencia negativa que sobre determinadas variedades pode 
supoñer o achegarse e, mesmo superar, co incremento das temperaturas ao seu óptimo térmico.

summarY

a study into the evolution of the Winkler and Huglin indexes for the meteorological stations in 
salcedo (1962-1998) and ourense (1973-2005), which are representative of the viticulture 
areas of Rías baixas and Ribeiro respectively. there was a significant increase in this bioclimatic 
index, which can be interpreted as a greater scattering of the grapevine, not only geographi-
cally but also with respect to the grape varietals. the early appearance of the last frost, which is 
regarded as a temporary trend, represents a decrease of this risk in relation to budding; finally, 
the early grape harvest, which has also been regarded as a temporary trend over the last few 
decades, represents a reduction in the risk created by the equinoctial rains.

these positive aspects of climate change with regard to Galician viticulture may be partially 
compensated by the possible negative effects for some specific varietals, as an increase in tem-
peratures may approach or even surpass their thermal optimum

introdución 

a calidade da vide, segundo a tradición europea, depende do tipo de “terroir” en que se desen-
volve o seu crecemento, entendendo por “terroir” o conxunto de todos os atributos históricos, xeo-
gráficos, humanos, biolóxicos e ambientais dunha determinada rexión que contribúen á individua-
lidade (personalidade) do viño producido alí (martín, 2000). En consecuencia, o clima é un máis, 
entre outros moitos factores, dos que poden influír sobre a calidade do viño. de todas maneiras, 
a vide, ao ser unha planta c3, amosa unha importante dependencia no seu crecemento vexetativo 
da temperatura, de tal xeito que o seu espallamento polo mundo, que comezou hai 6.000 anos, 
acadou uns límites moi precisos, nos dous hemisferios, entre as isotermas de 10 e 20 ºc. por outra 
parte, o seu crecemento vexetativo presenta unha boa correlación coa integral térmica superior 
aos 10 ºc, e outros parámetros e índices climáticos pódense establecer como limitantes tanto da 
produción como de determinados factores da calidade dos viños. Finalmente e, relacionado co 
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cambio climático, tense sinalado moitas veces a sensibilidade da vide fronte a pequenos cambios nos 
parámetros meteorolóxicos, maiormente aos dependentes da temperatura, de tal xeito que moitos 
autores a definen como o “canario” da agricultura, facendo referencia á sensibilidade deste paxaro 
para a detección dos escapes de grisú nas minas.

os estudos meteorofenolóxicos recollidos noutro capítulo deste libro fan referencia ás variacións das 
fenofases da vide nos observatorios de Guillarei e salcedo, ambos os dous correspondentes á zona 
vinícola do Rías baixas. comparando as datas das épocas da floración e da maduración/colleita, 
apréciase a través do período 1970-2001 un adianto de entre 17 e 19 días para Guillarei e de 15 e 
18 días en salcedo. para o caso da agromada, unha fenofase importante para a viabilidade da vide 
que non foi determinada, en comparanza co que sucede noutros países, pódeselle estimar un adianto 
lixeiramente inferior (sobre o 40% menos, lebon, 2002, García de cortazar, 2005) do que aconteceu 
coas outras fenofases. En calquera caso, son adiantos da mesma orde de magnitude que outros de-
terminados en diversos países europeos do contorno mediterráneo.

métodos

índices bioclimáticos

tradicionalmente existen dous índices, o de Winkler (1962) e o de Huglin (1981), que son utilizados 
acotío para definir as zonas vitivinícolas en función tanto da súa produción como da súa calidade. o 
primeiro é moi empregado nos países anglosaxóns, mentres que o segundo é de tradición máis euro-
pea. Fúndanse no cálculo da integral térmica superior aos 10 ºc. En xeral existe bibliografía suficiente 
na que se establece a correspondencia entre determinados valores destes índices e a idoneidade das 
diferentes variedades da vide. para Galicia, Hernáez mañas (2006) estableceu recentemente a rela-
ción destes dous índices coas diferentes rexións vitivinícolas do país.

por outra parte, diferentes autores europeos, para estudar a influencia do cambio climático sobre a 
vide, utilizan como referencia o índice de Huglin (stock, 2005; García de cortazar et al., 2005) ou 
ben o de Winkler (susnik, 2005), obténdose nos dous casos unha subida importante destes, cando 
menos desde os últimos trinta anos. Este incremento dos índices deberíase traducir nun cambio no tipo 
de variedades que mudarían cara ás que teñen uns óptimos mellor axeitados a condicións climáticas 
máis térmicas que mesmo podería derivar, no contexto dun clima futuro bastante máis quente pola 
substitución das variedades brancas polas tintas. o americano Jones (2005, 2006), empregando 
un índice máis sinxelo (temperatura media do período de crecemento da vide), chega a conclusións 
semellantes, engadindo ademais que no horizonte do cambio climático previsto para finais do século 
XXi resulta probable que as variedades máis axeitadas aos climas frescos poderían ver superado o seu 
óptimo térmico e chegar a padecer problemas por exceso da calor.

rEsultados

En Galicia foron calculados os índices de Winkler 1e de Huglin para os trinta ou corenta últimos anos 
para os observatorios meteorolóxicos representativos das principais rexións vitivinícolas. no caso do 
Ribeiro, para o que existen xa 22 anos de valoracións das vendimas polo correspondente consello 
Regulador, así como pola dirección Xeral de sistemas de calidade agroalimentaria do ministerio de 

1 neste caso, utilizando a recomendación de Hernáez mañas (2006) de calcular a integral térmica ata o mes 
de setembro e non ata o de outubro, como propón o método orixinal, por considerar que este período se cor-
responde mellor coa fenoloxía da vide en Galicia.
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agricultura, púidose establecer unha relación bastante ben definida entre o valor destes dous índices e 
a calidade da vendima (táboa 1). a relación, para que puidese ofrecer unha mellor garantía, debería 
estar feita cun número bastante máis elevado de anos, pero de todas maneiras, pódese apreciar para 
calquera destes dous índices que existe unha tendencia constante a que mellore a cualificación canto 
maior é o valor dos índices.

táboa 1. Relación entre a cualificación das vendimas no Ribeiro e o valor dos índices de Winkler e Huglin.

cualificación índice de Winkler índice de Huglin número de anos
EXcElEntE 1.771 2.505 2
moi boa 1.660 2.407 10
boa 1.640 2.373 7
REGulaR 1.508 2.217 2
dEFiciEntE 1.435 2.152 1

analizando a variación dos dous índices no período 1973-2005 para o observatorio de ourense 
(representativo da rexión do Ribeiro) e no 1962-1998 para lourizán (representativo da rexión das 
Rías baixas), pódese apreciar nas figuras 1 e 2 como nos dous casos existe un aumento continuo, 
cunha pendente significativa ( p < 0,01). a interpretación vitivinícola destes dous índices cunha deri-
va indiscutible cara a valores máis altos débese traducir como o espallamento, tanto espacial como 
temporal, dunhas condicións cada vez máis apropiadas para variedades da vide máis térmicas.

Figura 1. Evolución dos índices de Winkler e Huglin no observatorio de ourense (período 1973-2005). as 
rexións de Winkler defínense segundo a adaptación a Galicia de Hernáez mañas (2006).

Figura 2. Evolución dos índices de Winkler e Huglin no observatorio de lourizán (período 1962-1998). as 
rexións de Winkler defínense segundo a adaptación a Galicia de Hernáez mañas (2006).
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os mapas das figuras 3 e 4 en que se representan os valores actuais dos índices de Winkler e Hu-
glin, ademais de definiren a correspondencia destes índices para as diferentes rexións vitivinícolas 
galegas, ofrecen un punto de partida fundamental a partir do cal se poderá delimitar a evolución 
espacial, nos novos horizontes do cambio climático, das condicións para o desenvolvemento da 
vide en Galicia.

Figura 3. valores do índice de Winkler para Galicia.

Figura 4. valores do índice de Huglin para Galicia.
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o réxime de xeadas

o réxime de xeadas é o outro factor térmico que ten importancia no desenvolvemento da vide, sobre 
todo a partir da data da eclosión dos gromos, que, se acontece baixo o risco de xeadas, pode dar 
orixe a situacións de perigo cando este estado fenolóxico da vide ten que soportar temperaturas por 
debaixo dos 0 ºc. a data da última xeada máis probable (por exemplo, dunha cada dez anos) define 
o remate da situación de risco para a vide, de tal xeito que en Galicia nunca se cultivou a vide naque-
las zonas en que a última xeada aconteceu como termo medio despois da segunda decena de abril 
(díaz-Fierros, 1994). as xeadas poden ser irradiativas, cando polo inverno e os primeiros meses da 
primavera se dan unha serie de días despexados nos que polas noites, por perda de calor acumulada, 
van descendendo progresivamente as temperaturas ata baixar dos 0 ºc. non son as máis importantes 
en Galicia, sobre todo nas zonas vitivinícolas. nelas teñen moita máis incidencia as xeadas convecti-
vas, que se localizan, sobre todo, nos fondos dos vales, nos cales, por drenaxe do aire frío das partes 
altas cara abaixo, dan orixe a un arrefriamento moi intenso destes. Este proceso crea unha situación 
de inversión térmica como consecuencia da cal as abas dos vales son moito máis quentes que os 
fondos, nos que se alaga o aire frío. En moitas zonas en que se fai a colleita das videiras chamadas 
de “montaña”, esta faixa das abas, coñecida tamén como “faixa térmica” é a única zona, ou cando 
menos a de elección, para as vides de máis calidade. como un bo exemplo deste fenómeno teriamos 
a marca dun coñecido branco portugués que se define como de “media encosta”.

a evolución do réxime de xeadas en Galicia nos últimos decenios foi estudada noutro capítulo deste 
libro nas estacións meteorofenolóxicas, observándose que existe un descenso do período con risco de 
xeadas nos últimos trinta anos que oscila desde os 52 días da lavacolla aos 11 de lugo e que vai de-
pender maiormente do adianto da última xeada. se esta deriva da última xeada se estuda no observa-
torio de ourense e se pon en relación coas datas das agromadas das variedades cultivadas no Ribeiro 
(Hernáez mañas, 2006), pódese apreciar como a data da última xeada estimada para o ano 1958 (a 
partir das ecuacións de regresión correspondentes) se produciría despois das agromadas da maioría 
das variedades (só a treixadura e lado ficarían fóra do período de xeadas)2. É dicir, que a maioría das 
castes do ribeiro quedarían nesas datas baixo o perigo das xeadas serodias. polo contrario, no ano 

2007, polo adianto que experimentaría a 
última xeada (de 26 días), toda as castes 
do ribeiro, sen exclusións, ficarían xa fóra 
dos perigos das xeadas.

Figura 5. datas das agromadas das varieda-
des do Ribeiro (Hernáez mañas, 2006) –con 
liña descontinua indícase a estimación destas 
datas para 1958– e data media da última 
xeada en 1958 e en 2007 estimadas a partir 
das rectas de regresión dos datos fenolóxicos 
(Rial e díaz-Fierros, 2008.

2 como consecuencia da dependencia da data das agromadas das condicións térmicas, no ano 1958 de-
beríanse producir cun atraso de 7 a 10 días sobre as recollidas por Hernáez mañas en 2006, co que a situ-
ación non sería tan perigosa como a que resultaría de non introducir esta corrección na figura 5.
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chuvias equinocciais

as chuvias que se producen no mes de setembro representan un perigo moi particular para a ca-
lidade da uva no momento da vendima, especialmente nas rexións vitivinícolas de influencia máis 
atlántica, como acontece coas denominacións correspondentes ás Rías baixas. chuvias fortes nestas 
datas poden incidir moi negativamente na valoración da vendima. o evidente adianto que se puido 
apreciar polos datos fenolóxicos na época da vendima (entre 15 e 19 días nos últimos trinta anos) 
pode supoñer outro factor interesante de cara a valorar todos os aspectos positivos que o cambio 
climático lle pode reportar ás videiras, xa que estatisticamente se consegue afastar a vendima do 
perigo das chuvias equinocciais intensas. analizando os datos de precipitación diaria de setembro 
e outubro do observatorio de salcedo da misión biolóxica de Galicia, en pontevedra, no período 
1958-2006, púidose obter unha distribución de frecuencias da data de aparición da primeira chu-
via equinoccial dunha certa intensidade (superior aos 20 mm). Esta distribución de frecuencias e 
o axuste a unha curva lognormal preséntanse na figura 6. dela pódese deducir que as primeiras 
chuvias equinocciais (> 20 mm) acontecen maioritariamente (en 23 dos 49 anos) entre o 10 e o 15 
de setembro, amosando a continuación unha distribución asimétrica que nos casos máis extremos 
presenta a primeira chuvia equinoccial intensa na segunda quincena de outubro. se sobre estas 
gráficas se superpoñen as datas das vendimas nos anos 1958 e 2006 (deducidas das rectas de 
regresión dos datos fenolóxicos), pódese observar como no ano 1958, con vendimas na primeira 
decena de outubro, o risco de aparición de chuvias equinocciais antes da vendima é moi elevado 
(no 92% dos anos), mentres que cos datos do ano 2006, coa vendima no día 10 de setembro, o 
risco diminúe sensiblemente (no 30% dos anos).

Figura 6. distribución de frecuencias das datas correspondentes á primeira chuvia equinoccial ( > 20 mm) dos 
datos diarios de precipitación dos meses de setembro e outubro para o período 1958-2006 do observatorio 
de salcedo (pontevedra). indícanse as datas das vendimas dos anos 1958 e 2006.

outro dato que tamén pode ser considerado como favorable, neste mesmo sentido da incidencia 
das chuvias equinocciais sobre as vendimas, pode ser o da tendencia das chuvias de setembro a 
ir diminuíndo nos últimos anos, tal como se pode apreciar na figura 7, correspondente aos datos 
de salcedo do período 1958-2006, igualmente representativo do clima das variedades corres-
pondentes á rexión vitivinícola das Rías baixas. de todas maneiras, a tendencia á diminución é de 
baixa significación estatística, polo que só se podería considerar como unha posibilidade remota 
pendente de mellor confirmación.
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Figura 7. chuvia do mes de setembro (no período 1958-2006) no observatorio de salcedo (pontevedra) e 
tendencia plurianual.

conclusións

das análises que se acaban de realizar pódese deducir que os efectos do cambio climático sobre 
as videiras deben ser en xeral positivos, como consecuencia do incremento do territorio dispoñible 
para o cultivo da vide e do maior número de variedades que poden ser consideradas ao am-
pliarse a marxe térmica da viabilidade vexetativa e de maduración da planta. mesmo se podería 
agardar nas áreas máis térmicas, como pode ser o caso do sil oriental, a posibilidade de realizar 
sen atrancos o establecemento de variedades tintas de calidade se os limitantes edáficos poden 
ser superados.

de todos os xeitos, tampouco podería ser desbotada a posibilidade, como xa sinalou Jones (2005), 
de que as variedades axeitadas aos climas máis frescos, como pode acontecer coas castes do al-
bariño, se acheguen co cambio de clima ao seu máximo térmico e mesmo o poidan superar, co 
conseguinte proceso de perda de calidades organolépticas do viño.
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rEsumo

o cambio climático estase a implantar en Galicia como consecuencia dun episodio mundial xa 
inevitable, incluso establecendo políticas de control de emisións de gases de efecto invernadoiro 
e salvo que se efectúe unha intervención tecnolóxica global non previsible actualmente. polo 
tanto, a magnitude deste cambio debe ser analizada con coidado para desenvolver medidas 
para o amortecemento do seu impacto. unha das formas de coñecer a súa evolución na actua-
lidade é a paleoclimatoloxía e, dentro dela, usaremos a dendroclimatoloxía, que é unha meto-
doloxía paleoclimática próxima que permite extraer información climática dos aneis das árbores 
no último milenio. En Galicia, como no resto de España, as manifestacións do cambio climático 
son xa cuantificables, aínda que temporalmente estean amortecidas no noroeste e norte polos 
efectos do océano atlántico. neste traballo analízase a progresión do cambio climático en 
Galicia comparando o comportamento de estacións meteorolóxicas moi completas da costa 
(a coruña) e do interior (santiago de compostela, universidade e aeroporto da lavacolla) que 
foron reconstruídas nos últimos mil anos.

summarY

climate change in Galicia is a result of an inevitable worldwide episode, although policies of 
control of the greenhouse effect have been established; only a global technological intervention, 
unpredictable at the moment, would have positive consequences in this problem. therefore, the 
magnitude of this change must be analyzed carefully to establish actions to reduce its impact. 
one way of seeing its evolution in the present time is paleoclimatology and, a part of it, den-
droclimatology; this discipline is a paleoclimatic proxy methodology that enables the extracting 
of climatic information of tree-rings in the last millennium. in Galicia, like in the rest of spain, 
the manifestations of the climate change can be already quantified, although at the moment, 
due to atlantic ocean, the effects in the north-west and north of spain are have been softened. 
in this work the evolution of climate change in Galicia is analyzed comparing the behavior of 
complete meteorological stations located on the coast (a coruña) and in the interior (santiago 
de compostela universidade and aeroporto da lavacolla), that have been reconstructed in the 
last millennium. 



ecosis temas teres t res

140

cap 6

introdución

a terra atópase nun proceso practicamente indiscutible de quentamento global, correlacionado cun 
aumento sostido da concentración de gases de efecto invernadoiro durante os dous últimos sécu-
los. na última década, a temperatura media da superficie terrestre subiu 0,6 ºc, considerándose 
que polo menos 0,3 ou 0,4 ºc son claramente o resultado da acción humana. desde o punto de 
vista dendroclimático, a subida de temperatura desde 1980, por riba do fondo térmico do milenio, 
tampouco se explica doadamente sen aceptar que esta tendencia crecente está inducida por facto-
res antrópicos. as últimas estimacións downscaling procedentes dos modelos EcHam4 e cGcm2 
aplicados aos escenarios sREs: a2 e b2 (ipcc, 2005), calibrados e verificados localmente para a 
península ibérica e baleares (inm-Fic, 2007), estiman que aparecerán nestes escenarios cambios 
de temperatura da orde de 2 ºc nas décadas de 2041 a 2050 para as temperaturas máximas e 
2051 a 2060 para as temperaturas mínimas. Estas conclusións coinciden coas estimacións do ipcc 
2006 e son máis pesimistas que as utilizadas anteriormente. aínda máis alarmantes son as predi-
cións para o horizonte 2100, que establecen subidas intolerables da orde de 4 a 6 ºc. ademais, 
durante as últimas décadas produciuse un aumento de sucesos extremos de precipitación e tempe-
ratura (manrique e Fernández cancio, 2000), de modo que alternaron longos períodos secos con 
anos excepcionalmente chuviosos, así como ondas de calor que superaron os rexistros instrumentais 
existentes (1995, 2005 e 2006).

neste contexto climático, o informe do ipcc de 2006 (intergobernamental panel on climate change) 
determinou que un dos procesos previsibles é o desprazamento da vexetación. Este fenómeno xa 
está en marcha a escala temporal humana, porque as observacións de diversas entidades confirman 
unha mortalidade multiespecífica de árbores e arbustos durante as últimas décadas na península 
ibérica (secas) que foi relacionada con estes episodios de cambios de tendencia e variabilidade 
no clima. (Fernández cancio et al., 1997a, 2004a, 2004b, 2006; navarro et al., 2004). neste 
contexto o grupo de fitoclimatoloxía do inia está a analizar o impacto do cambio climático sobre a 
vexetación natural e os seus desprazamentos previsibles, baixo distintos escenarios de cambio climá-
tico no horizonte de 2050. Estes estudos analizan con detalle o impacto do clima e a súa probable 
asociación coas secas actuais (navarro et al., 2004). os escenarios previstos en España para un 
futuro simulado oscilan entre un aumento/diminución da precipitación en torno a un 10-15%, con 
diferenzas estacionais sobre a actualidade e un aumento non uniforme de 2 ºc segundo prevén os 
modelos de circulación da atmosfera aplicados localmente á península ibérica (Ribalaygua et al., 
1998; inm-Fic, 2007; Fernández-González et al. 2005).

a vexetación está sometida a uns parámetros sensibles aos impactos climáticos en forma de factores 
limitantes. as plantas destacan de entre os seres vivos pola súa condición de inmobilidade, polo que 
se pode correlacionar dun modo directo a súa distribución con estes parámetros climáticos coñe-
cidos que establecen o seu carácter bioindicador. a temperatura, a precipitación, a irradiación e a 
evapotranspiración son os catro factores que en maior medida determinan as condicións básicas de 
existencia das plantas terrestres. as plantas, á súa vez, adáptanse ás condicións ambientais adoptan-
do biotipos determinados mediante procesos fisiolóxicos e desenvolvendo hábitos estacionais. os 
factores limitantes climáticos actúan como o mecanismo máis importante de distribución territorial 
das especies. a orientación da nosa investigación é tanto de carácter fisionómico (Walter, 1973; 
allué, 1990, 1995) como dirixida aos taxa e sintaxa e alértannos sobre os profundos cambios que 
se están a producir nas bases fisiolóxicas que sustentan as estruturas vexetais. a velocidade con que 
o cambio climático se pode impoñer (0,2 - 0,4 ºc de aumento por década) é o principal factor a 
considerar e obriga a despregar unha estratexia para auxiliar, na medida do posible, os ecosistemas 
no seu proceso de adaptación, xa que o cambio global induce unha crise ecolóxica tamén global 
que debe tender a reestruturalos. as simulacións do cambio climático indican que os termotipos, 
ombrotipos, patróns climáticos estacionais e subtipos fitoclimáticos se están a modificar, de maneira 
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que a fisionomía da paisaxe está a cambiar de forma substancial, con tendencia cara a unha pro-
gresiva aridificación.

Este estudo do cambio climático en Galicia realizouse con dous obxectivos:

a) analizar o último milenio en Galicia utilizando series dendrocronolóxicas, que teñen 
como obxectivo o estudo das variacións sobre o fondo climático do milenio para ob-
servar a transición actual cunha perspectiva paleoclimática próxima (creus et al., 1997; 
Fernández cancio e manrique, 1997, 1998; candela, 2000).

b) unha aplicación do sistema fisionómico de allué andrade (1990) a Galicia que permita 
analizar as tendencias evolutivas dos subtipos fitoclimáticos xenuínos. É dicir, unha análi-
se fitoclimática evolutiva do cambio climático (allué, 1990, 1995).

métodos

a metodoloxía clásica da evolución do paleoclima en Galicia utilizando a dendrocronoloxía foi 
obxecto xa dunha tese de doutoramento (beorlegui, m., 1994) e dun libro publicado pola Xunta 
de Galicia (creus et al., 1994, 1995), ademais doutros traballos importantes (creus e Fernández 
cancio, 1997; pérez e Fernández cancio, 1998) que corresponde a unha primeira fase do estudo 
do clima español a través dos aneis das árbores. a metodoloxía existente ata 1995 (Fritts, 1976; 
Génova e Fernández cancio, 2000; cook, 1990) permitía reconstruír o clima cando existía unha 
estación meteorolóxica de calidade nun contorno próximo a varias cronoloxías. isto limitaba as re-
construcións ao intervalo temporal común das cronoloxías existentes. así, puidéronse estimar valores 
de temperatura desde 1650 e de precipitación desde 1757 en meses e lugares moi concretos de 
Galicia, pero esta metodoloxía clásica impedía obter unha visión máis xeral.

desde 1997 (Fernández cancio e manrique, 1997; manrique e Fernández cancio, 2000) disponse 
dunha metodoloxía diferente, que permite reconstruír masivamente precipitacións e temperaturas en 
cada estación meteorolóxica que teña unha serie de calidade de, polo menos, 35 anos. isto faise 
establecendo unha dendroclimatoloxía dirixida cara á variable a reconstruír aproveitando tanto o 
longo alcance do sinal dendroclimático como a súa selectividade para recoller toda a información 
direccional nas mostras dendrocronolóxicas existentes, sempre que sexan estatisticamente moi signi-
ficativas con respecto á variable problema, sexa cal sexa a súa posición en España e reconstruíndo 
cronoloxías locais que maximizan a información a resaltar e minimizan o ruído doutras variables. 
cada variable reconstruída deste xeito calíbrase e verifícase, tanto por métodos bootstrap como por 
comparación con series aleatorias. isto conduciu á reconstrución case completa de 320 estacións 
en diversos puntos de España desde o ano 1054 (figura 1). o resultado deste traballo foi obxecto 
doutra tese de doutoramento (candela, v., 2000) que estudaba a evolución climática do centro e da 
metade meridional do país. a metade setentrional, ao estar menos afectada polo cambio climático, 
foi posposta neste traballo, e os datos son aínda practicamente inéditos. os puntos reconstruídos 
aparecen na figura 1:
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Figura 1. Estacións meteorolóxicas reconstruídas no ano 2000.

o cuadrante noroccidental dispón dunha densidade máis baixa que o resto de España e en Galicia 
reconstruíronse oito puntos, incluída a coruña, que non aparece reflectida na figura 1. as estacións 
meteorolóxicas faltantes no noroeste débense tanto á ausencia de datos en períodos moi extensos 
como a que o impacto do cambio climático parecía menor, polo menos por agora, na España Euro-
siberiana e noroccidental que noutros puntos máis gravemente afectados. non obstante, aínda que 
desde o punto de vista dendroclimático se deron por concluídas as reconstrucións ao considerarse 
que a información é xa suficiente, pódense completar moitas estacións faltantes para densificar a 
rede ata un total dunhas 600 estacións en todo o territorio. desde o punto de vista histórico, a infor-
mación paleoclimática do noroeste parece xa suficiente para contrastala coas fontes escritas (Font 
tullot, 1997; Fontana, 1976, inédito), como se fixo con resultados significativos no centro e zona 
meridional española na tese de doutoramento de v. candela (2000).

o cambio climático de incidencia fitoclimática está analizado seguindo a metodoloxía de J. l. allué 
andrade (1990), que parte do carácter fisionómico e ten unha expresión paisaxística, e que é un 
excelente instrumento para predicir a evolución dun cambio climático. as modificacións mantidas 
(transcendentes) na xenuinidade dos subtipos fitoclimáticos determinan, co tempo, alteracións na 
paisaxe por desprazamentos da vexetación natural. a dirección e tendencia destes cambios pódese 
estudar utilizando este sistema, que sintetiza nun só valor a pertenza biunívoca das estacións dun 
territorio a un determinado subtipo, dentro dun conxunto limitado de estratexias fisionómicas posi-
bles no ámbito español. as tendencias evolutivas destes cambios (allué, 1995) pódense analizar do 
mesmo xeito, estudando agora as medias móbiles simples en períodos de quince anos. Esta análise 
fisionómica e paisaxística debe complementarse coa análise de taxons, que se pode facer global-
mente usando este mesmo sistema ou mediante estudos estatísticos multivariables complementarios 
sobre conxuntos amplos de variables fitoclimáticas. o enfoque determinista do modelo de allué 
a nivel de taxon compleméntase así coa análise estatística (Fernández cancio et al., 2004b). a 
aproximación conxunta de ambas as dúas técnicas permite afinar moito os resultados dos límites de 
existencia das distintas especies e dos seus posibles desprazamentos ante os escenarios simulados 
do cambio climático.
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rEsultados E discusión

1. o cambio climático en Galicia: aspectos dendroclimáticos de variabilidade interanual e 
de tendencia.

o comportamento fitoclimático e dendroclimático da Galicia interior está representado parcial-
mente por santiago de compostela-a lavacolla e da Galicia costeira e máis térmica pola coruña. 
ambas as dúas estacións son moi diferentes, tanto no patrón de precipitación como no de tempe-
ratura. isto pódese ver nas figuras 2 a 7 e confirmalo cos datos reais do século pasado. tanto en 
santiago de compostela como na coruña, estúdase de forma independente a variación interanual 
(alta frecuencia) e a evolución por media móbil sobre un período suficientemente amplo de 21 anos 
(baixa frecuencia) e ambas as dúas compáranse sobre as súas propias medias naturais do mile-
nio de forma independente. no caso de baixa frecuencia os gráficos comparan as dúas estacións 
conxuntamente (figuras 4 e 7).

Figura 2. Evolución da temperatura media na coruña entre o ano 1050 e o ano 1999. a banda de variabi-
lidade dos datos aumenta entre o ano 1050 e 1390 debido ao escaso número de series (12 mostras) que 
representan esta fase. a piG localízase entre 1450 e 1625 nesta estación.

Figura 3. Evolución da temperatura media en santiago de compostela entre o ano 1065 e o ano 1999. Entre 
1450 e 1625 nesta estación localízase a piG.



ecosis temas teres t res

144

cap 6

a temperatura interanual na coruña exhibe un comportamento suave a partir de 1390 (figura 2), 
malia a crise da pequena idade Glacial (piG) que non se manifesta de forma moi aguda nesta 
estación, xa que se mantén entre 13 ºc e 14 ºc, salvo en moi poucos anos ata 1900, que é 
cando comeza un episodio climático sen precedentes no milenio. desde 1800 cae a temperatura 
e cara a 1900 hai unha acusada tendencia á alza. Esta perturbación tivo un carácter secular 
que contrasta con outros períodos de elevación e caída naturais, que foron moito máis suaves e 
con intervalos máis longos. Este último episodio climático baséase en datos reais e pasa dunha 
temperatura media de 12,4 ºc en 1900 a 15,6 ºc a finais do século XX, rompendo a tendencia 
descendente que desde comezos do século Xviii aparece en Galicia, suave ao principio e que se 
acentúa fortemente despois de 1800 ata o mínimo de 1900, o máis baixo rexistrado no milenio.

a temperatura media do milenio que é o seu fondo natural (figuras 2 e 4) oscila na coruña 
en torno a 13,6 ºc (alta e baixa frecuencia) e ao subir fortemente desde 1900 rompe o fondo 
térmico medio cara a 1950; despois, tras unha estabilización entre 1950-1970, prodúcese a se-
gunda fase de subida, que supera de novo o fondo, térmico cara a 1990. a representación desta 
temperatura media da coruña é típica no milenio en moitas estacións españolas e a subida final 
correlaciónase directamente co quentamento global. nos últimos anos a temperatura en media 
alcanza os 14,6 ºc, que supera en 1 ºc á media do milenio. Este quentamento parece que 
afecta a toda a banda costeira galega e é moi superior ao que se rexistra no interior de Galicia, 
contradicindo, polo momento, as estimacións locais deducidas dos modelos de circulación da 
atmosfera que predín, en xeral, o contrario (inm-Fic, 2007).

En santiago de compostela o comportamento da temperatura en alta frecuencia (figura 3) é me-
nos abrupto que na coruña; a súa media é 12,9 ºc e, salvo no século XX, a variación interanual 
só se ve moi alterada en escasos instantes da súa historia. En 1997 alcánzase o máximo absoluto 
do rexistro interanual do milenio con 14,9 ºc, mentres que os mínimos absolutos se localizan en 
1383 e 1616. a temperatura mínima de 11,2 ºc rexistrada en 1973 é o mínimo do arrefriamento 
que, comezando en 1961, se produciu no século XX coincidindo cunha das fases máis húmidas e 
frías da historia de España, a cal remata en 1981. de seren correctas estas estimacións dendro-
climáticas, cuestionaríase seriamente o impacto da piG no interior de Galicia. a partir de 1973 
comeza unha subida anómala con pendente moi pronunciada que se mantén ata a actualidade 
e que correspondería de novo ao quentamento global. a incidencia histórica da piG ten aspectos 
cualitativos que nos falan dunha intensidade puntual do frío aparentemente máis forte que a do 
século XX (Fontana, 1976 (inédito)) pero cuantitativamente a intensidade media do frío puido ser 
máis forte no último século, só que a sociedade é agora moito menos vulnerable a episodios 
climáticos que no pasado, e o seu reflexo histórico e sociolóxico, en termos de malas colleitas e 
fame, é inexistente no noso ámbito xeográfico.

secularmente, tanto en alta como en baixa frecuencia as temperaturas da coruña e santiago de 
compostela manteñen unha correlación baixa pero significativa (r = 0,30) dependente do filtro 
utilizado para analizar a media móbil, como se ve na figura 4. En baixa frecuencia a tendencia 
parece estar en fase desde o ano 1065 ata o comezo do século Xviii, cando na coruña comeza a 
diminución de temperatura que alcanza o seu mínimo cara a 1900, como sucedeu tamén na piG 
cara ao ano 1500. despois entran temporalmente en contrafase en tendencia, ata que ambas as 
dúas se sincronizan de novo a partir de 1950. se se observa a figura 4, vese que a coruña tivo un 
período frío entre 1800 e 1937, que foi nesta estación o máis acusado da súa historia. desde este 
momento a temperatura comeza a elevarse en ambas as dúas estacións alcanzando un máximo 
relativo en 1957 que xa supera á media do milenio na coruña e despois unha tendencia crecen-
te a partir de 1990, que supera a media do milenio en ambas as dúas estacións. as transicións 
fase-contrafase entre a costa e o interior galego pódennos falar de variacións e predominios de 
determinadas direccións de entrada de masas frías de aire cara ao interior peninsular.
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En santiago de compostela, cara a 1760 comeza unha subida térmica que fai crise en 1937 e 
que conduce a unha baixada de temperatura que en 1983 é a máis baixa en media das estimadas 
no milenio; despois, elévase fortemente sen superar esta media ata 1999. a oscilación de baixa 
frecuencia (media móbil) en santiago de compostela é de grande amplitude, xa que entre 1983 
e 1999 santiago de compostela gaña 2 ºc de temperatura, asociándose este intervalo temporal 
co cambio climático, que xa sincroniza en tendencia e variabilidade a costa co interior, pero que 
non rompeu o fondo térmico ata o ano 2002.

Resumindo, en baixa frecuencia as temperaturas medias da coruña e santiago de compostela 
exhiben no século XX un comportamento moi anómalo respecto ao resto do rexistro proxy e nese 
século producíronse desfasadamente os episodios máis fríos nunca alcanzados en mil anos se-
gundo os datos reconstruídos. desde 1937 ata a actualidade ambas as dúas estacións entran en 
fase e a temperatura alcanza o seu máximo en 1999 en media móbil e en 1997 en alta frecuen-
cia, rompendo o fondo térmico do milenio. a coruña en alta frecuencia supérao xa en 1950 e 
en 2005 alcanza o seu máximo absoluto cun quentamento sobre o fondo medio do milenio de 
0,9 ºc, mentres que sobre o fondo de baixa frecuencia parece elevarse 0,5 ºc. descontando na 
coruña os 0,3 ºc que se consideraría que se deben ao efecto de illa térmica, só 0,2 ºc serían, 
en media móbil, superiores ao alcanzado no pasado, pero o valor interanual é amplamente su-
perior. En santiago de compostela en baixa frecuencia a elevación actual é de 0,7 ºc sobre o 
fondo medio do milenio e non alcanza a superar o máximo histórico en media móbil de 1466, 
que supera á actualidade en 0,1 ºc, polo que parece que santiago de compostela permanece, 
aínda, dentro da banda de variabilidade natural do milenio en media móbil, mentres que en alta 
frecuencia parece rompelo a partir de 1999.

o efecto do cambio climático nas temperaturas galegas enmascárase moito coa anomalía do 
século XX, tamén quizais parcialmente producida polo cambio climático, que amortece os valores 
obxectivos de elevación das temperaturas, estando, non obstante, estas nun claro proceso de 
quentamento sincrónico co do resto do Hemisferio norte.

Figura 4. comparación en media móbil de tipo spencer e 21 termos entre a temperatura de santiago de 
compostela e a da coruña.
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Figura 5. comportamento das precipitacións na coruña desde 1050 ata 2002. Entre 1050 e 1360 a vari-
abilidade aumenta debido ao escaso número de series dendrocronolóxicas (12) que entran nesta estación. as 
tendencias, non obstante, son válidas.

Figura 6. comportamento das precipitacións en santiago de compostela entre 1965 e 2002. En 1380 entran 
máis de 17 cronoloxías e a variabilidade diminúe. o máximo absoluto de 1384 con 3.830 mm non foi elimi-
nado polos filtros como valor fóra de rango, xa que o seguinte máximo se alcanza en 1960 con 3.169 mm 
e é un dato real. as secas documentadas de finais do século Xiv aparecen tamén como episodios singulares.

a anomalía do século XX que se analizou nas temperaturas ten tamén o seu reflexo nas precipita-
cións, xa que en santiago de compostela (figura 6) vinte e catro dos cen anos máis chuviosos do 
milenio corresponden ao século XX e todos superan en datos reais os 2.000 mm (unha distribución 
aleatoria daría ao redor de 10). do mesmo xeito, as precipitacións mínimas alcánzanse en dezaseis 
anos para o século XX, o que supera tamén os outros séculos do milenio. na coruña (figura 5) aín-
da é máis acusado o contraste, xa que trinta e catro dos cen anos máis húmidos corresponden ao 
século XX e XXi, algo que non se rexistrara nunca anteriormente en dato reconstruído, alcanzando 
en 1959 e 1960 os máximos absolutos da serie dendroclimática. É máis normal o comportamento 
dos mínimos, xa que no século XX se atopan doce anos entre os cen máis baixos. non obstante, o 
mínimo absoluto nunca rexistrado na coruña é o valor real de 1908 de 359 mm e moi preto os 
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de 1902 con 416 mm e 1906 con 457 mm. Estes valores non son descoñecidos, porque tamén se 
rexistrou en 1359 un valor de 390 mm e valores moi baixos no século Xvi.

a análise interanual de santiago de compostela e a coruña (figuras 5 e 6) sinala así, alternativa-
mente, o século XX como o máis seco e húmido do milenio. moi seco na coruña entre 1890 e 1920 
e moi húmido desde 1920. tamén é moi húmido en santiago de compostela a partir de 1950. non 
existe correlación moi significativa nin en baixa nin en alta frecuencia entre ambas as dúas estacións, 
salvo no último século, no que as dúas, en alta e baixa frecuencia, correlacionan con valores de 
0,50 e 0,31 en 101 anos, pero non están en fase en moitos períodos (figura 7). cara a 1950 in-
vértese en ambas as dúas estacións a tendencia decrecente de precipitación que parece observarse 
desde 1650. nos dous casos os máximos actuais son os máis altos do milenio.

a coruña ten un valor medio do milenio (antes de 1900) de 825 mm e posteriormente (desde 1920) 
sobe ata 985 mm. a análise do fondo do milenio (figura 7) dinos que o fondo natural oscila entre 
1.146 mm en 1546 durante un breve período e os 534 mm alcanzados en 1527. Esta oscilación, en 
plena piG, é moito menos ampla que a actual, que superou o fondo do milenio en 1960 con 1.161 
mm e que tivo o seu mínimo en 1906 con 507 mm. a oscilación actual tamén ten moita maior ampli-
tude temporal. a coruña posúe, agora, características máis atlánticas en canto a precipitación que as 
que debeu manter durante o resto do milenio. se analiza a duración do período húmido do século Xvi 
vese que durou uns 20 anos, mentres que o actual leva xa implantado máis de 80 anos. posiblemente 
a fisionomía e estrutura da paisaxe se modificase progresivamente no último século sen detectarse.

En santiago de compostela a media do milenio é de 1.548 mm (antes de 1900) e no último sé-
culo a media foi de 1.628 mm, cun aumento de 120 mm. desde 1951 elévase a 1.795 mm con 
numerosos anos superando os 2.000 mm. non obstante, como sucede nas temperaturas, santiago 
de compostela non parece ter roto o fondo do milenio e a fase húmida actual, interanualmente 
máis duradeira que as anteriores, ten unha menor amplitude. a oscilación máis ampla durou desde 
1580 a 1614 (34 anos), variando en máis de 1.100 mm; é dicir, de 979 mm a 2.192 mm, o que 
en termos climáticos é moi exaxerado. a segunda oscilación importante produciuse entre 1384 e 
1401 (17 anos), e oscilou entre 1.040 e 1.973 mm. na actualidade a oscilación comezou en 1953 
e alcanzou o seu máximo en 1977 (24 anos), cunha oscilación tamén superior aos 1.000 mm (de 
1.133 mm a 2.154 mm ) e unha tendencia indefinida desde ese momento con descenso e aumento 
nestes últimos anos.

Figura 7. Reconstrución en media móbil tipo spencer de 21 termos das precipitacións de santiago de com-
postela e da coruña.
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abundando de novo na información interanual da precipitación total durante o milenio na coruña 
(figura, 5), obsérvase que a precipitación segue un curso que oscila entre os 359 mm de mínimo, 
alcanzados en 1949, ata un máximo de 1.060 mm en 1971, para descender a 990 mm na actua-
lidade (1985-1999), oscilando nuns 150 mm en media desde 1935 e dentro de certa estabilidade. 
no entanto, entre 1890 e 1910, con rexistros reais, a precipitación media foi de 611 mm e im-
púxose un subtipo fitoclimático iv(vi)2 de carácter máis claramente mediterráneo, pero entre 1936 
e 1967 xa se mantivo nun subtipo nemoral vi(v), con 996 mm, e entre 1964 e 1994 sufriu un novo 
cambio cara ao subtipo vi(iv)3, con 1.022 mm. no último século o cambio climático con expresión 
fisionómica é moi forte e variable.

o rexistro paleoclimático sinala que entre 1460 e 1520 se rexistraron episodios puntuais de moi 
baixa precipitación, 500 mm, que se recuperaban de inmediato ata os 1.100 mm. Este episodio 
durante a piG marca unha fase de alta variabilidade que dura ata 1590; a partir de aí e ata 1890, 
a coruña permanece en valores medios moi razoables (en torno a 900 mm ) e é desde 1890-1900 
cando empeza un período moi diferente, marcado por un episodio árido inédito e unha subida de 
precipitación tamén inédita no milenio, alcanzando unha estabilidade pluviométrica cos valores 
máis altos do rexistro instrumental desde o seu comezo. tamén na coruña a variación intraestación 
en porcentaxe da precipitación é moi importante, pois rexistrouse en media móbil un 42% de cam-
bio entre 1890 e a actualidade. de novo, estas variacións deberían ser obxecto dun estudo moito 
máis ambicioso encadrándoas dentro das condicións xerais do atlántico norte.

na coruña, se se atribúen os últimos episodios pluviométricos a un proceso de indución humana, 
poderíase sinalar que o episodio máis seco do milenio coincide co comezo do cambio climático 
no noroeste a principios de século. se neste instante de amplas demandas de recursos hídricos se 
reproducise un episodio similar, os resultados poderían ser preocupantes ante a crecente demanda 
de auga dun núcleo en amplo desenvolvemento. como coas temperaturas, moitos dos valores ex-
tremos e períodos anómalos das series reconstruídas rexistráronse historicamente no pasado como 
fames negras e desastres, que responderían a unha sociedade moito máis vulnerable e dependente 
dos recursos locais inmediatos. todo apunta a que, desde o final do século pasado, estamos entran-
do nun comportamento climático descoñecido en tendencia e variabilidade, do que non sabemos 
en que momento se alcanzará o noso límite actual de vulnerabilidade socioeconómica.

2. análise compendial dos datos: implicacións fisionómicas e paisaxísticas

pódese facer unha análise fisionómica da coruña ao estudar a súa evolución en media móbil (baixa 
frecuencia) e, como exemplo, poñeremos na figura 8 o compendio desde o comezo dos datos 
instrumentais ata a fase de maior alteración climática, que empeza a partir de 1980. toda a zona 
costeira galega está sometida a certo grao de mediterraneidade. Esta mediterraneidade é notoria-
mente alta con respecto a zonas máis interiores e fai que a combinación da subida de temperatura e 
as flutuacións na precipitación non consiga introducir a zona costeira permanentemente nun subtipo 
nemoral. Xa desde 1968, a coruña, está a perder o carácter fisionómico compendial vi(v) para 
entrar cada vez máis fortemente no subtipo vi(iv)3. non sempre se estableceu esta dicotomía, senón 
que a coruña cambia temporalmente entre subtipos mediterráneos de carácter oriental, aínda que 
con predominio estacional atlántico; así, por exemplo, entre 1914 e 1983 o clima desta estación 
tiña fortes analoxías co catalán vi(iv) 4 co que chegou a ser xenuíno entre 1930 e 1944, e tamén 
a principios de século se estableceu temporalmente o subtipo iv(vi)2 aínda máis seco e fortemente 
mediterráneo. así, no breve lapso dun século, a coruña cambiou de xenuinidade fisionómica entre 
os subtipos iv(vi)2, vi(iv)4, vi(v) e, agora, pertence ao vi(iv)3, o que abre grande cantidade de ex-
pectativas sobre o significado do cambio climático.
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Figura 8. compendio da coruña entre 1900 e 1979.

as pautas estacionais de cambio climático pódense observar tamén en Galicia; así, entre 1900 e 
1979 a precipitación na coruña é de 907,2 de media, pero a estacionalidade varía notablemente. as 
precipitacións primaverais van diminuíndo e as de outono mantéñense ou aumentan (figura 9), como 
parece corresponder ao gradiente térmico diferencial que afecta ao quentamento do mediterráneo 
sobre o atlántico. a aridez estival, que estaba en 1,47 meses cun incipiente vi(iv)3 de carácter nemoro-
lauroide con tendencia mediterránea e unha temperatura media de 13. 7 ºc, pasa a 1,72 meses con 
14,6 ºc de temperatura media entre 1980 e 1999, aínda dentro dun vi(iv)3 ben establecido e onde, 
como se dixo antes, a temperatura aumentou 0,9 ºc. a chuvia primaveral ten un mínimo en febreiro, 
o que indica cambios na estacionalidade malia o aumento global de precipitación.

Figura 9. compendio da coruña entre 1980 e 1999.
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o clima está a tender a ser cada vez máis mediterráneo e transformándose na costa nun vi(iv)3 con 
tendencia ao iv2 onubense. a temperatura media aumentou máis nas medias das mínimas, que o 
fan en 1,2 ºc, que nas medias das máximas, que soben 1 ºc. o máis significativo é a subida das 
temperaturas medias das mínimas do mes de media máis fría, que alcanza 1,4 ºc. nestas condi-
cións pasouse dun índice de termicidade de 300 ao principio de século a 330 na actualidade (Rivas 
martínez, 2004). É dicir, a costa está a avanzar cara a un termocolino inferior, con valores non 
alcanzados nunca tan rapidamente.

Figura 10. Evolución da intensidade da aridez (K) e da duración da aridez (a), ou aridez de Gaussen, en media 
móbil simple de 15 anos desde 1935 ata a actualidade.

a aridez é a maior ameaza fisionómica provocada por un cambio climático na España norocci-
dental. como se ve na figura 10, a duración e intensidade da aridez están nun proceso crecente e 
sostido desde 1935, só parcialmente amortecida polo incremento de precipitación nesta estación. 
o importante incremento da aridez de principios de século non se reflectiu neste gráfico.

Figura 11. variación da precipitación en media móbil de 15 anos na coruña.
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segundo a figura 11, a precipitación en media móbil de 15 anos desde 1935 segue un curso que 
oscila entre os 875 mm de mínimo alcanzados en 1949 a un máximo de 1.060 mm en 1971 para 
descender a 990 mm na actualidade (1985-1999), oscilando nuns 150 mm e dentro de certa esta-
bilidade. como xa se dixo, entre 1890 e 1910 con datos reais a precipitación media foi de 611 mm 
e o subtipo que se implantou foi a variante atlántica do iv(vi)2 de carácter claramente mediterráneo. 
un salto tamén brusco produciuse entre 1936 e 1967, cando a coruña se mantivo nun subtipo 
nemoral vi(v) con 996 mm e a posterior subida da temperatura, entre 1964 -1997, fixo que o sub-
tipo cambiase a vi(iv)3 con 1.022 mm. cremos que numericamente o rexistro paleoclimático tamén 
sinala que entre 1460 e 1520 se rexistraron episodios de aparición de subtipos mediterráneos, pero 
o descenso de temperaturas da piG puido non facelos moi estables e recuperarse de inmediato a 
estación ata o vi(iv)3. aquel episodio natural marcou unha fase de alta variabilidade fitoclimática 
que durou ata 1590. a partir de aí e ata 1890, a coruña permanece en valores medios en torno 
a 900 mm e é nesta fase cando se debeu implantar o subtipo nemoral vi(v). dende 1890-1900 
implántase o mencionado episodio árido, inédito no milenio.

Figura 12. Evolución interanual dos subtipos fitoclimáticos na coruña desde principios de século.

de forma similar, a transición climática interanual (figura 12) con datos reais da coruña é suma-
mente interesante. mostra a presenza a principios de século dunha fase de clara presenza medite-
rránea, con aridez estival superior a tres meses e cursos continuados do tipo iv3, iv4 e iv(vi)2 durante 
14 anos; tan longo período forzosamente tivo que ter repercusións sobre a flora. a partir de 1914 
aparece un progresivo aumento dos cursos de carácter nemoral do tipo vi(v) e vi(iv)3 e desde 1921 
comeza a xurdir un subtipo térmico mediterráneo iv2 que vai aumentando a súa frecuencia, de 
forma que a finais de século a alternancia é fundamentalmente entre vi(iv)3, iv2 e vi(iv)4 e case des-
aparece o subtipo nemoral vi(v). así, a evolución interanual na coruña sufriu amplas modificacións 
no tempo e en máis dun 30% dos anos a aridez alcanzou descontinuamente valores superiores aos 
tres meses, o que lle confire a esta estación unhas características que só se compensan cara a un 
clima atlántico de carácter nemoral grazas á precipitación estival, que é relativamente importante.
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Figura 13. comparación dos compendios entre santiago de compostela-a lavacolla e santiago de compos-
tela-instituto, entre 1951-1979 no primeiro caso e 1900-1979 no segundo. Esta falta de sincronicidade debe 
considerarse no estudo posterior.

En santiago de compostela tomaron fisionomicamente dúas estacións próximas (figura 13), a da 
lavacolla e a da universidade-observatorio. os datos da lavacolla son incompletos, pero merecen 
analizarse. comparando o período 1900-1979 de santiago-universidade co período 1951-1979 
de santiago-a lavacolla, vense diferenzas na precipitación e temperatura que non se poden inter-
pretar ao seren intervalos distintos, aínda que indican que na lavacolla a precipitación é superior 
á de santiago-universidade en máis dun 20%, mentres que a temperatura media é inferior en case 
un grao centígrado. a mediterraneidade está apuntada pola caída da precipitación estival, que non 
alcanza a xerar aridez de Gaussen. malia a súa maior precipitación global, a lavacolla parece ter 
unha menor precipitación estival, o que lle confire un maior risco de modificación fisionómica que 
a santiago de compostela.
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Figura 14. comparación dos compendios entre santiago de compostela-a lavacolla e santiago de compos-
tela-instituto entre 1980-1999.

cando se comparan intervalos homoxéneos entre 1980 e 1999 (figura 14), vense algunhas diferen-
zas, xa que a lavacolla é máis húmido e frío que santiago de compostela (aproximadamente medio 
grao neste intervalo). aquí diminúe máis a precipitación estival, pero segue manténdose unha aridez 
de Gaussen nula e dentro, polo tanto, de compendios nemorais do subtipo vi(v). obsérvase unha 
lixeira diminución da precipitación primaveral no intervalo 1980-1999 con relación ao período 
1900-1979. a diferenza de altitude entre ambas as dúas estacións é duns 100 metros (260-240 
santiago-universidade e observatorio e 367 en santiago-a lavacolla), estando o aeroporto máis 
no interior de Galicia, onde gaña rapidamente precipitación ao aumentar a altitude. no novo inter-
valo temporal non se nota tanto a diferenza de temperatura como co interior e sobre todo coa costa. 
a diferenza é de 0,2 ºc en santiago-observatorio (case a debida ao erro instrumental e de cálculo 
±0,1 ºc) e de 0,4 ºc na lavacolla. Esta escasa diferenza indica o pouco efecto de illa térmica 
da cidade de santiago de compostela e posiblemente a alta variabilidade térmica da topografía 
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galega. sería necesario un estudo de maiores dimensións para observar o incremento térmico dos 
últimos vinte e sete anos nunha zona territorial tan ampla.

Figura 15. Evolución do índice crecente de duración e intensidade de aridez en media móbil en santiago-a 
lavacolla.

na figura 15 obsérvase que, dentro da nemoralidade, a zona interior de Galicia que poida estar 
representada por santiago-a lavacolla vai gañando aridez de Gaussen e intensidade desta en 
media móbil de quince anos, como sucede na coruña, e progresivamente abandona a aridez nula 
compendial. así, a aridez vai aproximándose aos 0,3 meses e é o maior indicativo de cambio cli-
mático nas zonas interiores.

Figura 16. Evolución da precipitación total e estival en santiago-a lavacolla desde que se teñen datos instru-
mentais.
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a diminución da precipitación desde 1971 (figura 16) é na lavacolla moi significativa debido a que 
non hai rexistros anteriores de amplitude suficiente e pasa duns 2.140 mm en 1971 a uns 1.800 
mm na actualidade. a precipitación estival en media móbil tende a diminuír nun intervalo de valores 
non moi amplo.

Figura 17. Evolución da precipitación total e estival de santiago-universidade.

un estudo menos alarmante desta caída de precipitación obtense en santiago-universidade (figura 
17), que é onde podemos ver, grazas a un rexistro temporalmente máis amplo, a magnitude da 
perturbación pluviométrica desta zona galega, que alcanza o seu mínimo en 1957-1958 con 1.218 
mm e sobe en 1971 a 2.019 mm. aquí si que a magnitude é importante, pois a variación da osci-
lación pluviométrica é da orde dun 37%. a caída da lavacolla encádrase, pois, dentro da tendencia 
xeral á diminución de precipitación na zona a partir de 1971. a variabilidade intraestación é máis 
ampla que a interestación, o que indica que o clima galego está rexido por un réxime pluviométrico 
altamente variable, pero suficientemente elevado como para manter unha vexetación claramente 
planocaducifolia.
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Figura 18. Evolución interanual de santiago-a lavacolla desde 1951 a 1999.

Figura 19. Evolución interanual de santiago-universidade-observatorio desde 1905 a 1999.

segundo se ve nas figuras 18 e 19, desde o comezo do século, santiago-a lavacolla e santiago-
universidade-observatorio parece que manteñen como subtipo anual preferente o vi(v), aparecen-
do un incremento da frecuencia do subtipo vi(iv)2 e localizándose, por primeira vez neste século, 
subtipos mediterráneos iv4 en 1979 e 1990, que quizais se repetiron nos anos 2003 e 2006, pero 
dos que non dispoñemos de información.

Estes subtipos indican, como no resto do país, a incursión de anos con veráns moi áridos, dentro do 
fondo dunha pluviometría media elevada. outros anos onde o rexistro paleoclimático pode atopar 
cursos interanuais do tipo iv4 son 1386, 1408, 1427, 1451, 1524, 1581, 1628, 1630, 1663, 
1705 e 1725. É dicir, 1 no século Xiv, 3 no século Xv, 2 no Xvi, 3 no Xvii, 2 no Xviii, 0 no XiX e 2 



ecosis temas teres t res cap 6

157

no XX, o que indica unha frecuencia estable de cursos anómalos que non deben interpretarse aín-
da como un efecto do cambio climático. sen o fondo dun milenio, o risco de interpretar os cursos 
anómalos mediterráneos como impactos do cambio de clima sería moi alto. aquí é probable que 
o impacto comece a manifestarse como un aumento progresivo dos cursos vi(iv)3 e unha diminu-
ción do vi(v), con valores iv4 intercalados que aumentarán en frecuencia, de forma similar ao que 
sucede na coruña co iv2. as características fortemente atlánticas do interior galego pode que con-
verxan cara a un subtipo fitoclimático novo de carácter lauroide con alta precipitación primaveral e 
outonal, unha aridez non superior a dous meses no verán e temperaturas máis elevadas; é dicir, un 
vi(iv)3 moi térmico, descoñecido ata agora.

conclusións

o cambio climático en Galicia e na España eurosiberiana pode ter un significado diferente ao da 
área mediterránea debido ao efecto da alta precipitación na área. na actualidade, a tendencia é 
cara a un claro aumento da temperatura do milenio, tanto na zona costeira galega como no interior, 
representadas ambas as dúas zonas pola coruña e santiago de compostela. as tendencias en alta 
frecuencia sinalan que as temperaturas superaron o fondo do milenio e o comportamento á alza 
está en fase e en baixa frecuencia. a coruña tamén rompeu a banda media do milenio mentres 
que santiago de compostela aínda non o fixera en 1999, malia que a tendencia é que o faría nos 
próximos anos. tamén están en fase ambos os dous sinais.

as precipitacións pasan por variacións intraestacionais que superan as interestacionais, o que indica 
un réxime pluviométrico de grande variabilidade local que se extrema na coruña e na costa con 
variacións seculares moi fortes. non aparecen indicios dunha diminución global das precipitacións, 
senón todo o contrario. non obstante, os estudos dendroclimáticos sinalan que o século XX tivo en 
Galicia as características dun século moi alterado, con episodios tanto húmidos e fríos como cálidos 
e secos inéditos no milenio e posiblemente ligados ao cambio climático.

o maior cambio fisionómico detectado e esperable provirá do aumento da temperatura e da súa 
posible incidencia nunha aridez estival crecente en todo o territorio. a estación galega costeira 
analizada mostra trazas de aparición de cursos mediterráneos con frecuencia crecente, aínda que 
o interior aparenta ser máis estable. Existen indicios de cambios de estacionalidade tanto en preci-
pitación como en temperatura. o cambio climático en Galicia no terreo fitoclimático parece provir 
dunha crecente mediterraneidade compendial e dunha inestabilidade costeira nos subtipos xenuínos 
que poden cambiar en tempos curtos, acentuando un piso bioclimático termocolino cada vez máis 
intenso, xunto a un debilitamento da nemoralidade xeral marcada polos subtipos nemorolauroides 
xenuínos vi(v) e, paralelamente, un reforzamento dos nemorolauroides de carácter mediterráneo 
vi(iv)3 afectados por unha temperatura e aridez descoñecidas ata agora.
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correo_e: fmagán@selga.es

rEsumo

É ben sabido que a incidencia dos axentes patóxenos nas plantas vén marcada en boa 
medida polas condicións ambientais. cando as condicións climáticas mudan, en curtos ou 
en longos períodos de tempo, tense observado como as plantas son afectadas na súa capa-
cidade de resistencia ou como o axente patóxeno pode acrecentar o seu poder de ataque. 

coñecendo o comportamento normal desta relación, planta/axente patóxeno, poderíanse 
relacionar as anomalías climáticas cos fenómenos patolóxicos ou simbióticos que se presen-
tan nas matas forestais dada a súa maior permanencia no medio natural.

Esta relación planta/axente patóxeno pode actuar de indicador sanitario para avaliar a inci-
dencia do cambio nas condicións climáticas e, polo tanto, ofrecer unha información integral 
do cambio ambiental para unha determinada estación forestal.

neste traballo preséntanse algúns casos de posibles indicadores estudados polo autor ao 
longo dun período de tempo duns trinta anos en que desenvolveu o seu labor como investi-
gador en sanidade forestal.

summarY

as is well-known the incidence of pathogens in plants is related to environmental conditions; 
when climatic conditions change, during short or long periods of time, plants have been 
observed to be affected in their resistance capacity or as to how the pathogen agent can 
increase its pathogenicity.

Knowing the normal behavior of the relationship between plant and pathogen, we can link 
climatic irregularities with pathological or symbiotic phenomenon that are present in forest 
stands because they are more permanent in a natural medium.

this plant/pathogen relationship can act as a sanitary indicator to evaluate the incidence of 
change in climatic conditions and also provide integral information of environmental changes 
in any specific forest station.

in this paper several cases that were studied by the author, over a thirty-year period working 
in sanitary forest research, are reported as possible indicators. 

introdución

partindo da concepción xeralmente admitida de que o cambio climático ou o quentamento glo-
bal sexan causados pola maior presenza na atmosfera dos gases de tipo invernadoiro (dióxido 
de carbono, fluorcarbamatos, ozono, metano e os óxidos nitrosos, entre outros), podería ser 
interesante, cando menos, afondar no coñecemento das posibles interaccións que estes elemen-
tos, ou o seu efecto de conxunto, poden ter no clima e, por conseguinte, na vida das plantas.
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En moitos casos o cambio climático puntual produce fortes secas ou asolagamentos, cambios 
drásticos na humidade ambiental, baixadas repentinas de temperatura ou incrementos anormais 
destas, danos pola acción solar como forza condutora do clima e como elemento que actúa direc-
tamente nas plantas, producindo danos fisiolóxicos que coñecemos como fisiopatías.

nas especies arbóreas os efectos destes fenómenos climáticos son, en xeral, menos aparentes por 
presentaren unha maior resistencia; pero dados os longos períodos de aproveitamentos destas 
matas arbóreas forestais, as sintomatoloxías que presentan marcan de xeito máis interesante a 
incidencia destes.

as plantas presentan comportamentos diferentes cando sofren danos fisiolóxicos polas alteracións 
na precipitación, nas temperaturas e mesmo na radiación solar. a adaptación das plantas arbó-
reas, e mesmo nas arbustivas leñosas, a estas alteracións causadas por novas condicións climá-
ticas requiren longos períodos de tempo, como aconteceu na evolución paleoclimática. cando 
estas fortes variacións se producen en períodos curtos de tempo, poden causar nas poboacións 
vexetais situacións de estrés e incluso mortalidade intensa en partes das mesmas.

cada especie arbórea presenta unha maior ou menor sensibilidade a estes cambios, o que leva a 
especular coa posible variación florística que se sospeita que se poida producir en Europa de se 
daren estas novas condicións climáticas que se prognostican para o hemisferio norte. 

nos casos de cambios máis perceptibles que acontecen en períodos curtos de tempo, estas ano-
malías climáticas inciden de xeito moi subliñable na planta e predispóñena a unha maior afecta-
ción diante do ataque dalgúns axentes patóxenos. nestas situacións anómalas, os danos nos teci-
dos ou nos sistemas fisiolóxicos das plantas pódenas facer máis susceptibles, creando un camiño 
de entrada fácil para os axentes patóxenos que, noutras condicións, representarían un papel de 
secundarios.

a temperatura e a humidade marcan de xeito moi definido estes cambios. no caso de fortes incre-
mentos de temperaturas nunha estación, dependendo da humidade e da incidencia solar, pódense 
producir queimaduras foliares ou dos tecidos do floema, ademais dos danos propios da seca cau-
sada polo exceso de evapotranspiración. 

no caso contrario de baixadas fortes de temperatura, os efectos dependerán da época en que 
se produzan: as xeadas serodias, de finais da primavera, son moi daniñas e afectan á produción 
da planta, deixándoa feble e sensible aos ataques de axentes patóxenos, mentres que as xeadas 
temperás, de comezos do outono, poden danar a planta, que mantén tecidos suculentos aínda 
cargados de humidade da actividade vexetativa do verán e que rebentarán polo incremento do vo-

lume destes líquidos ao xearse, destruíndo o sistema 
traqueal e, con el, o floema. 

outro tanto poderiamos dicir das precipitacións, xa 
que a seca afecta aos tecidos, producindo a morte 
destes pola dependencia celular da rega do zume. 
dun xeito semellante, o exceso de humidade no solo 
ou no ambiente inciden tamén de forma decisiva na 
vitalidade da planta e na súa resistencia a axentes pa-
tóxenos, formando edemas foliares ou anoxias radi-
cais (alves, 1989).

Figura 1. cepas de Armillaria stoyae amosando o poliformismo destas, que representa a súa variación xenética 
e de comportamento patóxeno.
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É difícil, en moitos casos, xustificar esa relación directa entre a modificación da actividade vexetativa 
da planta e o cambio climático pola forte interferencia doutros factores de tipo edáfico, xenético ou 
silvícola que interveñen nesa resposta.

Estas dificultades acrecéntanse no caso de querer xustificar a actuación dos axentes fúnxicos que 
acompañan as plantas, dado que a súa grande capacidade de reprodución lle permite dar lugar 
a novas especies que son capaces de se adaptaren máis rapidamente a calquera cambio de tipo 
ambiental ou mesmo poden mutar para lograren esa rápida adaptación. É ben coñecido este 
fenómeno no caso de cultivos agrícolas intensivos, feitos no exterior ou en invernadoiro, nos que 
se poden crear cepas fúnxicas resistentes a tratamentos químicos nun curto período de tempo 
(agrios, 1978).

métodos

a posible incidencia de certas especies parasitas de árbores forestais ante alteracións cli-
máticas e súa utilidade como bioindicadores de cambio climático.

a relación entre unha planta e os seus parasitos presenta a posibilidade de definir bos bioindica-
dores que nos permitan coñecer a incidencia do cambio climático en ambos os dous seres. Esta 
relación podería ser útil na valoración da incidencia do cambio climático, dado que integra moitos 
factores ambientais que doutra forma e de xeito illado son dificilmente interpretables.

poñendo en primeiro plano as especies arbóreas, algúns exemplos deste tipo de incidencia climática 
xa foron presentados nos Estados unidos seguindo a evolución dunha doenza, como no caso do 
desecamento das guías do piñeiro branco do oeste (Pinus monticola). Este dano é relacionado coa 
baixada das precipitacións e o aumento de temperaturas no período 1917-1940, dando lugar a 
que este piñeiro fose afectado no 70% da súa área natural (tainer, 1996).

no seguimento da sanidade do castiñeiro está ben definida a incidencia do mal da tinta, causado 
por Phytophthora cinnamomi, e os períodos de forte humidade que deron lugar ao maior avance 
desta doenza (Fernández de ana-magán, 1999).

na actualidade, trátase a nivel europeo o enfeblecemento dalgunhas especies forestais, atribuíndo-
lle este cambio ás alteracións ambientais de tipo climático. Entre os casos máis sobranceiros pode-
mos citar a importante problemática da 
“seca da aciñeira” (Quercus ilex) que se 
produce na área desta especie no medi-
terráneo occidental. a causa desta ano-
malía atribúese a múltiples razóns, nas 
que se mesturan os cambios de tipo cul-
tural que se están dando nestes bosques 
xerofíticos, conxuntamente coa presenza 
de novos axentes patóxenos, e todo isto 
integrado coa posible incidencia do cam-
bio climático.

ao mesmo tempo asistimos nas áreas 
húmidas da península ibérica á morte de 
gran cantidade de amieiros (Alnus gluti-
nosa), sen que se poida definir precisa-

Figura 2. carballeiras con danos foliares 
relacionados con problemáticas ambientais.
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mente se son os fungos patóxenos, a contaminación das augas ou o cambio climático os causantes 
desta incidencia na sanidade desta planta. noutros casos, especies seculares pola súa duración, 
como pode ser o carballo (Quercus robur), presentan a nivel europeo un forte debilitamento das 
súas matas que fai sospeitar que algún factor ambiental, de ámbito xeral, pode estar incidindo nesta 
especie e producindo unha menor resistencia a certos axentes patóxenos que actúan uns a nivel 
radical e outros no sistema foliar. 

nun segundo plano, ollando para o comportamento dos patóxenos, ao longo de trinta anos de 
traballo profesional, detéctase de xeito pouco perceptible para o profano como certas especies 
fúnxicas adquiren protagonismo por tempadas ou ciclos sen que coñezamos as causas desta evo-
lución (etioloxía).

na década dos oitenta fixeron a súa aparición unha boa cantidade de especies do xénero Cerato-
cystis, que proliferaban atacando piñeiros, olmedais, plátanos..., presenza que despois foi esmore-
cendo de xeito case imperceptible.

a finais dos noventa e comezos do 2000 foron as especies do xénero Micosphaerellas as que apa-
receron en moitas doenzas de coníferas e frondosas, causando importantes danos en castiñeiros, 
eucaliptos e piñeiros, entre outros.

de forma un tanto semellante, o xénero Armillaria fai a súa aparición virulenta nestes dez últimos 
anos, relacionándose os seus ataques en plantacións novas coas actividades antrópicas e o uso de 
maquinaria nos labores silvícolas, razóns que non parecen explicar totalmente este feito. 

un dos fungos máis estudados no mundo pode que sexa o xénero Phytophthora, pola incidencia 
económica que ten en moitos cultivos e mesmo en ecosistemas naturais moi estables, como poden 
ser os eucaliptais en australia, os bosques de Chamaecyparis en oregón (EE.uu.), os bosques de 
“siringueira” (Hevea brasilensis) do amazonas ou mesmo os ecosistemas artificiais como no caso 
do piñeiro insigne en nova Zelandia. Este xénero descríbeo por primeira vez petri en 1918 no cas-
tiñeiro e desde entón descóbrese un número altísimo de novas especies en ataques a diversos tipos 
de plantas, adaptándose este xénero a condicións ambientais nas cales antes non foran citadas. 
Estas novas formas veñen dadas pola súa capacidade reprodutora e de evolución para se adaptar 
a novas condicións ambientais (Erwin, 1996).

do mesmo xeito que falamos de fungos, poderiamos facelo en referencia a insectos, dos que os 
pulgóns poden ser un bo indicador deste cambio. Este tipo de insecto era pouco coñecido no medio 
forestal galego, e os primeiros focos foron detectados en matas de P. sylvestris en áreas da serra do 
Eixo (ourense) en 1988; na actualidade a súa presenza en Galicia espállase en múltiples especies 
arbóreas (Pseudotsuga douglasii, Pinus. pinaster, Cupresus sp., Cedrus sp., Platanus sp...), nas que 
diversos tipos de pulgóns causan danos importantes.

É moi posible que diante dun cambio climático as especies arbóreas non sexan quen de evolucionar 
a tempo para se adaptaren ao novo medio, namentres que seus patóxenos se fan máis fortes, evo-
lucionando máis axiña nas novas condicións. nesta situación o desequilibrio aumenta entre ambos 
os dous grupos de seres, actuando case sempre en contra das especies arbóreas.

dentro desta relación planta-parasito, poderiamos empregar outro dos que consideramos bos indi-
cadores, altamente sensibles aos cambios climáticos, como son os fungos superiores. os carpóforos 
dos fungos superiores saen ao exterior como resultado das condicións ambientais máis axeitadas 
para o micelio por mor da subministración de alimentos que recibe. Este alimento vén a través da 
planta que micorrizan ou do substrato en que viven como saprófitos. cantharellus cibarius é un dos 
cogumelos máis sensibles a calquera alteración ambiental, e súa desaparición en diversas partes 
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de Europa central pódenos estar indicando un cambio climático ou simplemente os fortes niveis de 
contaminación polas altas deposicións nítricas que alí acontecen.

o grupo dos Boletus edulis marca de xeito preciso, nas diferentes especies deste xénero, pequenas 
alteracións climáticas na humidade e nas temperaturas (Fernández de ana-magán, 1997). Este 
traballo permitiu o seguimento da anomalía climática, como no pasado 2007, no que especies 
deste xénero como o B. fragrans non saíron ao exterior a causa da baixa precipitación na primeira 
quincena de agosto. nesta quincena prodúcense normalmente precipitacións que incrementan a 
actividade vexetativa do castiñeiro; a causa desta actividade foliar, transmítense ao sistema radical 
os hidratos de carbono que alimentan o micelio do fungo simbionte e permiten que este frutifique 
ao exterior en forma de cogumelo.

dentro dos cogumelos, dispoñemos de referencias históricas dalgunhas especies de alto valor gas-
tronómico que foron determinadas en áreas próximas a vigo nos anos cincuenta e sesenta, como é 
o caso da Amanita cesarea. Esta especie moi raramente se atopou nestes últimos trinta anos nesas 
mesmas áreas, e súa xustificación é difícil, xa que non se ten constancia dun cambio de vexetación, 
polo que supoñemos que son outros factores ambientais os que actuaron neste comportamento.

algúns casos concretos estudados no centro de investigacións Forestais de lourizán

tentando achegarnos máis a esta función de bioindicadores que lle podemos atribuír a esta rela-
ción planta/parasito, preséntanse os resultados dalgúns dos casos estudados e que poden servir 
de referencia para a temática que se trata. Estes problemas, dos que se ten unha experiencia moi 
elaborada, xurdiron nas especies máis abondosas no noso territorio; delas, dúas son autóctonas 
(Quercus robur e Castanea sativa), outra é claramente alóctona (Eucalyptus globulus) e a cuarta está 
perfectamente adaptada ao medio forestal das áreas costeiras galegas (Pinus pinaster).

poderiamos engadir algunhas máis, pero considérase que, como mostra de indicadores relaciona-
dos co cambio climático, estas son as que poden dar unha idea clara do que se tenta presentar.

a - Altica quercetorum e súa etioloxía.

desde 1990 a 1994 levouse a cabo 
no ciF de lourizán a detección e se-
guimento dun importante ataque aos 
carballos do interior de Galicia polo 
insecto Altica quercetorum; a evolu-
ción das poboacións deste insecto, 
pasando de ser un elemento máis da 
biota habitual destes ecosistemas a se 
converter nunha praga forestal moi 
forte, aconteceu nun período curto 
de tempo. Este ataque comezou nas 
grandes depresións, como o Ribeiro, 
o val de lemos, a limia e noutras 
áreas quentes de verán do interior de 
Galicia, onde o descenso das preci-
pitacións chegou a ser de máis dun 

Figura 3. Espallamento do ataque de Altica
en Galicia desde 1990 a 1994.
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50% no ano 1990, pasando de 
2002 mm en 1985 a 665 mm 
en 1990; do mesmo xeito, as 
temperaturas tiveron un aumen-
to nos valores medios en máis 
dun grao (entre 1 e 2,5), prin-
cipalmente no ano 1989. Estas 
condicións ambientais permi-
tiron que este insecto saltador 
incrementase de forma alar-
mante as súas poboacións; este 
cambio poboacional foi debido 
ao forte descenso da humidade 
ambiental ao longo do inverno, o que fixo que desaparecesen de 
xeito efectivo os fungos (Beauveria sp.) que parasitan os insectos 
cando pasan o inverno en forma de imago baixo a folla caída dos 
carballos; estas enormes poboacións chegarían a defoliar 6.000 ha de carballeiras, principalmente 
nas depresións interiores de Galicia xa citadas. Estas condicións climáticas mudan cara a 1994 e 
nese ano a praga remite en intensidade e chega a desaparecer como tal no ano seguinte, volvendo 
a repuntar con menos forza no 2007. de non chegaren a mudar as condicións ambientais que cau-
saron ese período de seca, os danos nas carballeiras incrementaríanse de forma importante, dado 
que xa comezaban a presentarse furados, producidos por insectos escolítidos perforadores, nos pés 
das árbores atacadas e debilitadas pola actividade defoliadora da Altica (Fernández de ana, 1998). 
(Bioclimatoloxía no Atlas Climático de Galicia. Xunta de Galicia. 1999).

b - Eucalyptus globulus e súa evolución sanitaria.

se pasamos a observar o comportamento dunha es-
pecie arbórea introducida en Galicia, poderiamos co-
ller como modelo o Eucalyptus globulus. Esta especie, 
introducida en Galicia hai máis de cen anos, estaba 
considerada como un xigante sen problemas sanitarios 
que respondía moi ben ás variadas condicións ambien-
tais deste país, agás o feito das xeadas, que limitaba o 
seu espallamento a certos lugares do interior. a partir 
de 1975, un fungo Botrytis cinerea comeza por ser o 
primeiro axente biótico que se detecta no ciF de louri-
zán. Este patóxeno aféctalle a esta planta nos primeiros 
anos de vida nos tecidos tenros cando se dan condi-
cións de humidade ambiental alta e temperaturas mo-
deradamente baixas de primavera. poucos anos des-
pois, a comezos dos oitenta, unhas condicións de seca 
excepcional ao longo de varios anos fai que se presen-
ten ataques de Phoracantha semipunctata, un insecto 
perforador da madeira que mata a planta adulta; este 
insecto desaparece destas áreas cando volven as con-
dicións climáticas normais galegas, manténdose moi 
activo no sur da península ibérica. pouco tempo des-
pois, un novo insecto de orixe australiana, Gonipterus 

Figura 4. adultos e larvas 
de Altica en folla de carballo.

Figura 5. Eucaliptos defoliados por 
Gonipterus e detalle do insecto.
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scutellatus, entra en Galicia en madeira importada e comeza a espallarse polos eucaliptais cunha 
grande velocidade, colonizando o territorio en poucos anos. Este curculiónido é combatido median-
te un sistema de loita biolóxica introducindo o seu parasitoide Anaphes nitens; este parasitoide, que 
fai as súas postas nas ootecas do Gonipterus parece conter o avance da praga, pero despois de 
varios anos comprobamos que as matas situadas nas áreas máis elevadas son destruídas sistema-
ticamente polo ataque deste escaravello, dado que as condicións ambientais de seca lle impiden a 
esta planta defenderse diante desta praga. nestas áreas, por riba dos 300 metros as temperaturas 
de inverno non son axeitadas para o parasitoide, polo que o Gonipterus dispón de planta debilitada 
e está libre do control do parasitoide. para maior problemática, a comezos do ano 2000 fai a súa 
presenza un novo fungo, do xénero Mycosphaerella, que causa a defoliación dos eucaliptais novos, 
restando en boa medida a súa rendibilidade posterior.

diante deste historial, nun espazo temporal duns corenta anos da vida desta especie, tivemos un for-
te debilitamento dela; non coñecemos cantos destes problemas veñen xustificados pola introdución 
dos axentes patóxenos, co intenso comercio da súa madeira, e canto é debido o cambio, máis ou 
menos puntual, das condicións climáticas nesta rexión.

c - unha seca puntual. 

noutros casos en que tamén se presentou un 
cambio climático puntual, podemos atribuír 
de xeito máis certo a relación causa-efecto, 
como aconteceu na mariña luguesa. Foi en 
setembro de 1995 cando un curto pero in-
tenso período de seca nos deixou un claro 
motivo da incidencia do fenómeno climático 
na morte dos eucaliptos. Este fenómeno de 
morte súbita foi atribuída aos efectos da con-
taminación procedente da central térmica 
das pontes ou da factoría de alúmina-alumi-
nio de Xove, o que provocou unha certa alar-
ma social nesa área. Esta situación obrigou 
a facer un estudo da causa dos danos por 
orde da Xunta. analizada a situación, obser-
vouse que os eucaliptos de idades entre cero 
e dez anos morrían, presentando unha seca 
repentina da parte aérea; a sintomatoloxía, as análises dos tecidos e a forma de espallamento deste 
mal permitiron desbotar a contaminación como causa primaria. observando as características do 
solo, detectouse que onde morrían as plantas a fondura deste era inferior aos vinte centímetros. 
analizadas as condicións climáticas nas estacións máis próximas, presentábase un descenso moi 
forte da humidade ambiental ao longo dun período duns quince días que nos levou a consideralo 
como posible responsable destes danos. a explicación deste fenómeno veu dada pola dinámica cli-
mática a causa da formación dun núcleo de altas presións en Europa central e occidental, de orixe 
dinámica e térmica, que enviaba vento quente de s a n procedente de áfrica; este vento entraba na 
península procedente do sáhara e chegaba á cadea costeira do cantábrico, tras pasar pola meseta 
central, e despois secaba aínda máis ao ascender en altura polo efecto Foehn, causando ao baixar 
unha forte seca na zona onde vexetaban os eucaliptos e unha contención na entrada do vento ma-
reiro húmido. Estas plantas, afeitas a unha humidade ambiental alta procedente do mar, non podían 
obter nestas condicións a suficiente auga para o exceso de evapotranspiración ao que foron some-

Figura 6. Eucaliptos afectados pola seca causada 
pola situación estacional na mariña luguesa.
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tidas. nesta situación, as árbores que dispoñían de menos terra morrían por seca, conxuntamente 
con outras plantas moito máis resistentes a condicións de seca, como o toxo.

d - un indicador dunha climatoloxía irregular no piñeiro bravo.

no verán do ano 2007 as condicións 
climáticas foron moi irregulares; nos 
primeiros meses déronse unhas con-
dicións de humidade e temperaturas 
extraordinarias para a vexetación, o 
que permitiu que os piñeiros medra-
sen de xeito espectacular no sur da 
provincia de pontevedra, presentan-
do agullas deste ano e do anterior 
cunha diferenza en lonxitude de máis 
dun 50%.

 a partir do 1 de agosto asistimos a 
un longo período duns sesenta días 
onde soamente caeron 22 l/m2, polo 
que as reservas de auga baixaron de 
forma intensa. nesas condicións de 
tempo, chegado setembro, comé-
zanse a detectar distintos síntomas 
foliares en especies forestais. un dos 
casos máis sobranceiros deuse en matas novas de P. pinaster; algunhas plantacións expostas a solai-
na en zonas con pendente dun trinta por cento, e cunha densa vexetación xerofítica de competencia, 
presentan unhas formacións en bandeira das agullas dese ano. a explicación deste fenómeno deuse 
no feito de que, despois das condicións excepcionais dos meses da primavera e comezos do verán, 
moi propicias para medraren estas plantas, chegado setembro, esta situación de seca, con días con 
humidade ambiental mínima dun 18-20%, a planta presenta cloroses e formacións en bandeira nas 
agullas, por non poder manter a actividade vexetativa que nos meses anteriores facía ao dispoñer 
dunha boa cantidade de auga no solo e unha humidade ambiental alta. 

e - os escolítidos e a seca do castiñeiro nun ano de climatoloxía irregular.

 nesta mesma situación climática detectamos o ataque dun insecto xilófago (Xyleborus dispar. F) a 
plantacións novas de castiñeiro realizadas nos anos 2005 e 2006. Este dano foi visible na prima-
vera do ano seguinte, presentando a planta afectada unha seca dos seus gomos que lle causaba a 
morte. o ataque era producido polo estrés da planta, que, logo de medrar de xeito extraordinario 
ao longo da primavera e primeiros meses do verán polas boas condicións climáticas, sufriu unha 
forte seca a partir dos meses de setembro ata novembro; xa no novo ano, no mes de febreiro as 
temperaturas medias máximas acadaron os 18,4 ºc.

nesta situación climática o ataque deste escolítido prodúcese no mes de febreiro, cando a planta, 
debilitada pola falta de auga a nivel radical, atrae o insecto, que, adiantando a súa saída polas 
temperaturas altas, fura na zona cortical, chegando ao xilema cando a planta aínda non estaba 
activada. o maior dano non vén dado directamente polos furados do insecto, senón que é o resul-

Figura 7. piñeiros afectados pola seca en Xinzo (ponteareas). 
detalle das agullas afectadas.
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tado de que este actúa de vector dun fungo que coloniza os tecidos e causa unha traqueomicose 
na planta. Este dano non se fixo perceptible ata chegar a primavera, que é cando o insecto sae da 
planta afectada e entra noutra para facer a posta. nas áreas onde se produce este ataque pódese 
observar que o comportamento das diferentes castes de planta de castiñeiro híbrido responde de 
xeito diferente diante desta praga e que o estado fisiolóxico da planta é moi importante para a 
atracción do insecto. 

 

conclusións

ao longo deste reducido traballo téntase analizar, desde os diferentes casos presentados, a evolu-
ción dalgúns dos procesos patolóxicos vividos polo autor nun longo período de tempo (1977-2008). 

neste período de tempo confirmouse que os cambios climáticos que afectan á saúde das árbores fo-
restais presentan fortes variacións no tempo de duración e na intensidade destes. cando os cambios 
son de curta duración, entre tres e cinco anos, os efectos preséntanse de forma puntual e abranguen 
áreas xeográficas de características moi homoxéneas, dando lugar a que as causas e os efectos 
sexan facilmente interrelacionables. pola contra, no caso de cambios de maior duración, as áreas 
afectadas, aínda mantendo unhas características comúns, amosan unha maior heteroxeneidade nos 
seus caracteres ambientais, e a presenza e dinámica dos axentes patóxenos presentan unha maior 
dificultade de xustificación en relación co cambio climático.

cunha maior información histórica e aplicando un modelo sistemático, estes bioindicadores po-
derían axudar a entender a importancia do posible cambio climático en espazos máis amplos e 
con procesos máis alongados no tempo. nese senso, consideramos que sería interesante revisar e 
analizar en profundidade esta relación planta/axente patóxeno diante do cambio das condicións 
ambientais que sofren as plantas á luz da información obtida nos centros de investigación en sani-
dade forestal. 

a experiencia de sesenta anos acumulada no ciF de lourizán podería resultar de moito interese 
para modelizar o proceso e confrontalo coa información doutras estacións forestais.

instalar parcelas permanentes de observación destes fenómenos, á luz da sanidade forestal, será de 
moito proveito para a misión que nos ocupa.

Figura 8. ataque de Xyleborus dispar en 
plantación de castñeiro.
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polo exposto, podemos asentir que plantas e parasitos destas son afectados de xeito concreto polos 
cambios climáticos que se producen no noso medio, podéndose interpretar a súa dinámica e con-
verténdose así en precisos bioindicadores destas situacións. 
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rEsumo

neste estudo avaliáronse as posibles evidencias de cambio climático en Galicia a través da 
análise das tendencias de diferentes índices de perigo de incendios forestais. Estes indicadores 
puxeron de manifesto claramente unha tendencia de cambio no clima, apreciándose para os 
últimos decenios un claro empeoramento das condicións de inicio e propagación do lume. Este 
agravamento observouse tanto no mes de marzo como para o período estival, sendo relativa-
mente maior no primeiro caso. as tendencias de cambio foron máis pronunciadas ao realizar 
as análises considerando só os períodos libres de chuvia, e tamén o empeoramento do perigo 
de incendios foi maior.

os estimadores directos da humidade do arume superficial follaxe mostraron con máis clarida-
de que outros índices de perigo, máis complexos, as tendencias de cambio climático. ademais, 
observáronse dous gradientes de agravamento da situación: o sentido norte-sur e costa-interior. 
pola súa parte, os índices canadenses e o de seca de Keetch-byram explicaron unha substancial 
porcentaxe da variabilidade do número de incendios e superficie afectada por estes. conclúese 
que a gravidade da situación reflectida a longo prazo requirirá dunha intensificación do dispo-
sitivo de protección contra os lumes forestais.

summarY

trend analysis of a selected set of forest fire danger indices was used to explore evidences 
of climate change in Galicia. the study revealed a continued worsening of conditions for fire 
initiation and propagation over the last decades. this response was observed in the winter dry 
period (march) and in the summer period, being higher in the first case. Fire danger trends were 
steeper when the analyses were made for the periods free of rain.

litter moisture content estimators showed climate change trends more clearly than other indices 
which were more complex to obtain. two gradients of worse conditions were detected in Galicia, 
in the north-south and coastal-inland directions, respectively. canadian forest fire indices and the 
Keetch-byram dryness index explained a significant amount of forest fires and, to a lesser extent, 
burned area variability. this response was more pronounced for the winter dry period fire season, 
as previously found for forest fire danger indices. 

it is concluded that under these conditions, an intensification of fire protection effort will be 
necessary in the long term.
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introdución

En sentido amplo, os índices de perigo de incendios forestais integran información relativa a di-
versos factores que afectan ao potencial de lume nunha área (chandler, 1983; pyne, 1996; vélez, 
2000). máis especificamente, os índices meteorolóxicos de perigo son filtros dun conxunto de 
variables meteorolóxicas que exercen un papel dominante no inicio e comportamento dos lumes. 
combinan xeralmente información de diversas variables meteorolóxicas (luke, 1978; deeming, 
1977; bradshaw, 1983; van Wagner, 1987). dentro destes últimos índices, a estimación da 
humidade dos combustibles finos mortos do leito do sotobosque (arume superficial e ramiñas 
mortas caídas) constitúe unha compoñente esencial destes, pois esa variable exerce unha grande 
influencia na inflamabilidade do combustible e no comportamento do lume (e.g. anderson, 1970; 
blackmarr, 1972; Rothermel, 1972; dimitrakopoulos, 2001).

a análise das tendencias a longo prazo de diversas variables meteorolóxicas foi un elemento clave 
no establecemento de evidencias de cambio climático (e.g. Folland  2001; Jones, 2003; minis-
terio de medio ambiente, 2005). non obstante, malia as fortes conexións entre cambio climático 
e incendios (e.g. Wotton, 1993; stocks, 1998; Flannigan, 1998, 2000, 2001; Westerling, 2002; 
moreno, 2005; Good, 2008), ata moi recentemente non se explorou a utilización dos índices de 
perigo como indicadores de cambio climático (Flannigan, 2003; Girardin, 2004).

dada a transcendencia das proxeccións futuras da influencia do cambio climático no fenómeno 
dos incendios forestais no ámbito mediterráneo (mouillot, 2002; pereira, 2002; venevsky, 2002; 
moreno, 2005; moriondo, 2006; Good, 2008) e en moitas outras partes do mundo, resulta de 
interese incrementar o noso coñecemento sobre as asociacións entre os parámetros de réxime de 
lume por un lado e, por outro, as variables meteorolóxicas e os índices de perigo asociados. nu-
merosos estudos foron levados a cabo sobre as relación entre frecuencia de incendios, superficies 
queimadas e variables meteorolóxicas en distintos ecosistemas (e.g. Harrington, 1983; Flannigan, 
1988; viegas, 1992, 1994; Keeley, 2004; carvalho, 2008). non obstante, a información dispo-
ñible sobre as relacións entre índices de perigo e parámetros do réxime de lume é máis limitada 
(piñol, 1998; viegas, 1999; tymstra, 2007; carvalho, 2008; Good, 2008; preisler, 2008). En 
España, vázquez (1993, 1995, 2002), millán (1998),  pausas (2004), carracedo (2007), entre 
outros, atoparon relacións significativas entre diversas variables meteorolóxicas e outras relativas 
á estatística de incendios.En Galicia, os traballos de  García díez ( 1993,1994 a y b, 1999) y 
de varela (2006 y 2007), centráronse na estimación diaria do número de incendios, utilizando  
aproximacións baseadas nunha combinación  de índices meteorolóxicos e series temporais, e 
alonso (2003) empregou redes neuronais coa mesma finalidade. tamén vázquez,(1999) explorou 
relacións entre o número de incendios e os  índices de perigo de angstrom, nesterov y tellysin. 
por outra banda, e como se sinaló en  liñas anteriores, a información relativa ao uso dos índices 
de perigo como detectores de tendencias de cambio climático é sumamente reducida a nivel 
mundial.

 Este estudo estruturouse sobre dous obxectivos:

a) avaliar a capacidade dun conxunto de índices de perigo de incendios forestais para 
evidenciar posibles tendencias de cambio climático en Galicia.

b) Explorar a sensibilidade dos índices de perigo para explicar a variabilidade no núme-
ro de lumes e superficie queimada en Galicia.
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métodos

Datos meteorolóxicos

os datos empregados no estudo foron subministrados por meteoGalicia e comprenden series 
correspondentes ás estacións meteorolóxicas do inm nos aeroportos de vigo, santiago de com-
postela e a coruña, así como as situadas en lugo (punto centro) e ourense cidade.

datos diarios de temperatura, humidade relativa, velocidade do vento (a 10 m de altura) medidas 
ás 13 hora solar e precipitación total nas 24 horas anteriores foron usados para determinar os 
correspondentes valores dos índices de perigo que se detallan máis abaixo e do índice de seca 
de Keetch-byram (1968). a extensión das series utilizadas na análise de tendencias foi variable en 
función da dispoñibilidade dos datos. para vigo e santiago de compostela comprendía de 1961 
a 2006; para a coruña, de 1972 a 2006, lugo de 1964 a 2006 e ourense de 1973 a 2006. 
para analizar as tendencias no tempo dos índices citados durante o período estival ampliado 
(xuño, xullo, agosto e setembro) e marzo, calculáronse estes a partir dos valores mensuais obtidos 
como media dos valores diarios correspondentes.

as cinco estacións meteorolóxicas utilizadas no estudo foron elixidas por dispoñer de datos dos 
parámetros necesarios dos índices analizados.

Datos de incendios

os datos diarios de incendios de Galicia, a nivel provincial, foron subministrados pola área de 
defensa contra incendios Forestais da dirección Xeral de biodiversidade do mma. Esta base re-
colle o número de incendios e conatos e as superficies respectivas queimadas a nivel provincial, 
xunto a outra moita información relativa a eses lumes. neste estudo utilizouse unicamente a co-
rrespondente ao número de incendios (considerándose como tales os lumes que afectaron a unha 
superficie > 1 ha) e á superficie queimada respectiva. a base informatizada citada comprende da-
tos desde 1968, cubríndose no estudo o período 1968 a 2006 para as catro provincias galegas. 
Esta lonxitude da serie foi menor para ourense en consonancia coa súa menor dispoñibilidade 
de datos meteorolóxicos.

a figura 1 recolle a distribución mensual do número de incendios no período de estudo en cada 
unha das provincias galegas. pódese apreciar que presenta un carácter bimodal, con dous máxi-
mos en marzo e en agosto. obsérvase como o máximo de frecuencia de marzo para os períodos 
1992-1999 e 2000-2006, especialmente en relación cos tres períodos anteriores, indica unha 
expansión da época de perigo. Esta resposta non é tan evidente para os incendios do verán.
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Figura 1. distribución mensual do número medio de incendios forestais nas catro provincias galegas, agrupa-
dos en cinco períodos, dende 1968 a 2006.

a superficie queimada (figura 2) non mostrou a distribución bimodal observada no número de in-
cendios, concentrándose a maior superficie queimada nos meses de agosto e setembro.
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Figura 2. distribución mensual da superficie queimada por incendios forestais nas catro provincias galegas 
agrupados en cinco períodos, dende 1968 a  2006.
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Índices de perigo

cinco tipos de indicadores de perigo de incendios e un de seca foron utilizados no estudo. os índi-
ces de incendio agrúpanse en dous tipos.

o primeiro comprende os estimadores directos da humidade dos combustibles finos mortos; o 
segundo, os que integran esta información con outras variables meteorolóxicas e non teñen unha 
significación física tan directa. dentro do primeiro grupo existen dúas categorías: os que asumen 
que o proceso de ganancia e perda de humidade está só controlado pola humidade relativa e 
temperatura do aire, e os que ademais consideran que inflúen outras variables meteorolóxicas. 
dentro da primeira categoría, determináronse un conxunto de índices australianos, estimadores da 
humidade do arume superficial baixo arboredo, restos leñosos finos superficiais ou herbáceas secas( 
combustibles finos mortos). Estes foron: o índice cbEF, que estima a humidade dos combustibles 
citados en masas abertas de eucalipto (mcarthur, 1962); este modelo empírico foi logo desdobrado 
en dous por viney e Hatton (1989) para ter en conta, por separado, as condicións de adsorción e 
desorción que se producen no intercambio de vapor de auga entre a atmosfera e os combustibles, 
e o de adsorción foi modificado por Gill (1987). o índice Grass Fire danger meter (GFdm) de 
mcarthur (1966), que predí a humidade da herba seca totalmente exposta ao sol. E, finalmente, o 
Forest Fire danger meter (FFdm), tamén de mcarthur (1967), un estimador da humidade do arume 
superficial baixo eucalipto, especialmente nas primeiras horas de tarde durante o verán.

tamén dentro desta mesma categoría de índices se empregou o modelo coñecido como Fbo de 
Rothermel (1983), que estima a humidade dos combustibles finos mortos e restos finos leñosos. Este 
modelo considera, ademais da humidade relativa e temperatura do aire, unhas correccións aditivas 
que teñen en conta o efecto da radiación debido á época do ano, á hora do día, o grao de cober-
tura por copa de árbores ou nebulosidade, xunto á pendente e exposición do terreo. para os índices 
australianos e Fbo utilizáronse os valores dos parámetros meteorolóxicos medidos ás 13.00 hora 
solar. para Fbo considerouse unha situación de masa arborada (con cobertura > 50%), exposición 
s e pendente do 30%.

os índices anteriores están ideados para seren usados en pleno verán, en períodos libres de chuvia 
de suficiente duración como para que a influencia deste parámetro se poida considerar despreza-
ble. Foron determinados para os meses do verán (xuño, xullo, agosto e setembro) e tamén marzo, un 
mes con frecuentes períodos libres de chuvia e onde teñen lugar un grande número de incendios en 
Galicia. para eses períodos consideráronse dous tipos de medias mensuais dos valores diarios dos 
índices cbEF, GFdm, FFdm e Fbo. o primeiro tipo de media excluíu os días de precipitación diaria 
acumulada p > 1,5 mm. Este límite foi elixido como un valor típico de chuvia interceptada pola 
vexetación (Rutter, 1975; Flannigan, 1988; simpson, 1985). a segunda opción excluíndo ademais o 
día seguinte ao da precipitación cando 6 < p < 10 mm ou dous días seguintes cando p > 10 mm. 
no que segue, esta opción refírese como a dos períodos libres de chuvia.

a segunda categoría dos índices de perigo usados, estiman a humidade dos combustibles finos 
mortos, considerando que  ademais da humidade relativa e temperatura do aire,  intervén outras 
variables meteorolóxicas. dentro desta categoría usáronse os modelos bEHavE (andrews, 1989), 
desenvolvido por Rothermel (1986), e o modelo australiano de sneeuwjagt (1985). a utilización de 
bEHavE circunscribiuse ás estacións de vigo e santiago de compostela para os meses de xuño, 
xullo, agosto e setembro, dentro do período de 1961 a 2006, e consideráronse dous escenarios 
típicos de combustible. un, con arboredo de Pinus pinaster, cun modelo 5 de combustible do so-
tobosque, do sistema nFFl de Estados unidos (anderson, 1982, Rothermel, 1983), con pendente 
do 30% e orientación sW e unha cobertura de copas do 75%. o arboredo supúxose cunha altura 
de 12 m e relacións de lonxitude copa/altura da árbore de 0,2 e lonxitude copa/diámetro copa de 
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2 e un grao de exposición ao vento do combustible de follaxe do sotobosque reducida. o outro 
escenario considerou unha área desarborada cuberta de matogueira do modelo 5, cos mesmos 
parámetros fisiográficos e meteorolóxicos que no caso anterior. usáronse como inputs, a humidade 
relativa e temperatura do aire, a velocidade do vento, a cobertura de nubes e unha clasificación do 
grao de brumosidade do día medido ás 13 horas solares. Esta última variable non figuraba recollida 
na información do inm e unha correspondencia entre os rangos de humidade relativa e brumosi-
dade foi establecida como segue:

brumosidade = 1 con HR < 50%
brumosidade = 2 con 50 < HR < 70%
brumosidade = 3 con HR > 70%

o método de cálculo de bEHavE é iterativo e dúas condicións de inicialización foron empregadas 
para estimar a humidade diaria da follaxe. unha, con datos meteorolóxicos dos tres días anteriores, 
cando neles non se produciu precipitación, e outra, utilizando os datos dos sete días anteriores, 
incluídos o da precipitación, cando houbo chuvia nese período previo ao de determinación da 
humidade. a media mensual dos valores de humidade obtívose como media dos correspondentes 
valores diarios.

o modelo bEHavE tamén determina a probabilidade de ignición do arume superficial a partires 
dunha faísca incidente sobre el (schroeder, 1969), en función do seu grao de cobertura pola vexeta-
ción supraxacente e a humidade e temperatura do aire. Esta probabilidade foi calculada diariamen-
te cos datos anteriores para as estacións meteorolóxicas mencionadas en dous supostos: arboredo 
co 75% de cobertura e desarboredo co 0% de cobertura.

tamén se determinaron os valores diarios da humidade do arume superficial (smc) de Pinus pinas-
ter, estimada polo modelo de sneeuwjagt (1985). Este parámetro forma parte do índice de perigo 
destes autores australianos coñecido como Forest Fire behavior table. É un modelo tipo bookeeping 
ou iterativo que utiliza como variable a cantidade de chuvia caída nas 24 horas precedentes, a tem-
peratura máxima e a humidade relativa mínima do día de observación, xunto a un parámetro que 
ten en conta o grao de humidade ambiental durante a noite. as estimacións fixéronse para todos os 
días do ano do período de estudo. consideráronse dúas variantes, a primeira (smc1) eliminando 
só os días de chuvia e a segunda (smc2) co mesmo criterio que para os índices australianos cbEF, 
GFdm e FFdm.

convén sinalar que en todos os índices mencionados ata agora unha diminución do índice implica 
un aumento do perigo.

por último, consideráronse, tamén diariamente, para os anos do período de estudo, os valores dos 
seis compoñentes de índice de perigo do sistema canadense (van Wagner, 1987). basicamente, 
estes son indicadores numéricos do contido de humidade dos combustibles mortos finos superficiais 
do sotobosque (FFmc), das capas orgánicas subxacentes de baixa compactación e moderada pro-
fundidade -arume inferior- (dmc) e das capas máis compactas e profundas (humus inferior, dc). 
os restantes índices representan a velocidade de propagación (isi), a cantidade de combustible 
dispoñible para a consunción na fronte de lapas (bui) e a intensidade lineal da fronte de lume 
(FWi). todos aumentan cando o perigo de incendios crece. trátase de indicadores de tipo iterativo, 
onde os valores diarios dos distintos índices están fortemente mediatizados polos valores dos días 
precedentes. a figura 3 resume as relacións entre as compoñentes do índice canadense, mostrando 
as variables meteorolóxicas intervenientes en cada un.
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Figura 3. compoñentes do índice de perigo do sistema canadense, relacións entre eles e variables interveni-
entes.

a información sobre o perigo de incendios completouse coa inclusión do índice de seca de Keetch-
byram (Kbdi), Keetch-byram (1968). Este coñecido índice valora o efecto da precipitación e da 
evapotranspiración no balance de auga do humus profundo e das capas máis superficiais do chan. 
É un indicador da facilidade para arder da materia orgánica do chan que crece coa intensidade da 
seca. É unha compoñente do índice conxunto de perigo de Estados unidos, o nacional Fire danger 
Rating system do us Forest service (deeming, 1977; burgan 1988; Roads, 2005). as variables me-
teorolóxicas precisas para a determinación do Kbdi son a precipitación media anual, a temperatura 
máxima diaria e a precipitación acumulada nas últimas 24 horas.

É tamén un índice de bookeeping, efectuándose a súa determinación diaria durante cada un dos 
anos do período correspondente para as cinco estacións meteorolóxicas do estudo. consideráron-
se dúas opcións, a primeira (Kb1) eliminando os días con precipitación p > 1,5 mm e o seguinte 
(Kb2), eliminando tamén outros inmediatamente seguintes, co mesmo criterio que o empregado nos 
índices cbEF, GFdm, FFdm e smc2.

as figuras 4 a 8 recollen os gráficos de caixa correspondentes aos diferentes índices analizados 
en todas as estacións meteorolóxicas. aprécianse en todas elas niveis moderados de humidade 
dos combustibles mortos finos, en consonancia coas características climáticas dominantes do te-
rritorio onde están situadas. ourense presenta un nivel comparativamente inferior ao das restantes 
estacións, que mostran valores similares reflectindo o seu carácter mais mediterráneo. os valores 
estimados por smc1 son lixeiramente superiores aos estimados polos restantes modelos, ao teren 
en conta a precipitación diaria.

os valores da compoñente FFmc foron baixos e similares en todas as estacións, en concordancia 
cos niveis de humidade do arume superficial mencionados. non obstante, apreciáronse fortes dife-
renzas para os índices dmc, dc, bui e FWi entre ourense e o resto das estacións, no sentido de 
presentar esta última estación valores altos ou moderadamente altos destes índices que estiveron 
nas restantes estacións en niveis desde moderadamente baixos a moderadamente altos. o índice isi 
mostrou valores en vigo e na coruña entre moderadamente altos e altos.
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Figura 4. valores e rangos dos índices de perigo de incendios durante o verán na coruña (1972-2006). 
os valores de Kb1 e Kb2 están divididos por 100.

Figura 5. valores e rangos dos índices de perigo de incendios durante o verán en santiago de compostela 
(1961-2006). os valores de Kb1 e Kb2 están divididos por 100.

Figura 6. valores e rangos dos índices de perigo de incendios durante o verán en lugo (1964-2006). os va-
lores de Kb1 e Kb2 están divididos por 100.
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Figura 7. valores e rangos dos índices de perigo de incendios durante o verán en ourense (1973-2006). 
os valores de Kb1 e Kb2 están divididos por 100.

Figura 8. valores e rangos dos índices de perigo de incendios durante o verán en vigo (1961-2006). os valores 
de Kb1 e Kb2 están divididos por 100.

Análise estatística

para a análise das tendencias nos datos anuais empregouse o test non paramétrico de mann-Ken-
dall (Helsel, 2006). a hipótese nula é a non existencia de tendencia na serie de datos analizada. no 
caso de atopar tendencias significativas, a estimación da pendente (como cambio anual) realizouse 
utilizando o estimador non paramétrico de sen (1968).

as tendencias de datos estacionais analizáronse mediante o test estacional de mann-Kendall (Helsel, 
2006), que consiste na suma das estatísticas individuais do test de mann-Kendall para cada estación 
(no noso caso valores mensuais), co que se consegue eliminar a compoñente estacional.

a regresión pls (tenehaus, 1998, 2005; bastien, 2005) foi empregada para examinar a influencia 
dos índices de perigo estudados sobre o número de incendios e a superficie afectada por eles en 
cada provincia. as variables resposta foron o número de incendios e a superficie afectada en cada 
provincia para a media do verán (xuño, xullo, agosto, setembro) e para o mes de marzo. para a 
provincia da coruña, utilizáronse os datos da estación de santiago de compostela por ter unha se-
rie que incluía o período completo de análise dos datos de incendios. Este tipo de análise combina 
elementos da análise de compoñentes principais e a regresión múltiple, e non asume a independen-
cia dos valores nas variables explicativas. todos os modelos se axustaron á primeira compoñente e 
consideráronse significativos cando Q2 acumulado > 0,097 (Johansson, 2002). para os modelos 
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significativos, a influencia relativa de cada variable preditiva no modelo foi expresada polos seus 
valores vip. aquelas variables cuxos valores vip foron superiores a un consideráronse as máis rele-
vantes para explicar a variación nas respectivas variables resposta. acháronse tamén os coeficientes 
de correlación estandarizados para as variables con vip maior que un. a validez do modelo avalíase 
a través de tres indicadores: R2

x, a proporción da variabilidade na matriz das variables preditoras 
usada no modelo; R2

y, a proporción da variabilidade na variable resposta explicada polo modelo 
(corresponde ao coeficiente de correlación múltiple, R2) e Q2 a proporción da variabilidade na va-
riable resposta que pode ser predita polo modelo.

rEsultados E discusión

Tendencias a longo prazo dos índices de perigo

as táboas 1a e 1b presentan os resultados das análises de tendencias dos valores medios estivais dos 
índices de perigo considerados para os diferentes períodos de estudo en cada estación. para os índi-
ces australianos, norteamericanos e o de seca Kb1, as medias respectivas obtivéronse eliminando os 
días de chuvia. indícanse tamén os niveis de significación e, se é o caso, as estimacións das penden-
tes das tendencias respectivas. os valores correspondentes ao mes de marzo inclúense na táboa 2.

para o verán, en vigo, os índices de probabilidade de ignición de bEHavE mostran os cambios no 
tempo máis pronunciados, cunha marcada tendencia ao empeoramento. séguenlle as estimacións 
de humidade dos combustibles finos mortos de bEHavE e dos modelos australianos FFdm e GFdm. 
En todos os casos se produce un descenso da humidade estimada deses combustibles. a significa-
ción é menor para o índice smc1, aínda que a pendente de perda de humidade no tempo é similar 
á dos modelos australianos cbEF e algo menor que en Fbo. pola súa banda, algunhas das com-
poñentes do índice canadense (FFmc, isi e FWi) presentaron tamén cambios, aínda que con menor 
significación. o índice de seca Kb1 non mostrou ningunha variación significativa a longo prazo.

as respostas das tendencias dos valores do verán para os índices australianos e Fbo, cando se con-
sideran os períodos libres de chuvia (datos non mostrados), son similares ás anteriores, malia que as 
pendentes son levemente máis elevadas nalgúns deses índices. isto mesmo lles sucede aos índices 
canadenses. tampouco neste caso o índice de seca Kb2 parece variar no tempo.

como contraste, na coruña non se detectaron tendencias significativas de variación no tempo para 
ningún dos índices de perigo.

En santiago de compostela, as tendencias dos índices australianos mostraron xeralmente niveis de 
significación máis baixas que en vigo, con pendentes tamén inferiores en todos eles, non achán-
dose significación na variación anual de smc1. a posición relativa dos índices, baseándose nas 
pendentes, é similar á de vigo. como na coruña, os índices canadenses non mostraron tendencias 
de cambio significativas no tempo. igual que en vigo, ao considerar as medias de verán para os 
períodos libres de chuvia (datos non mostrados), as tendencias de variación temporal dos índices 
australianos e Fbo acentuáronse e mesmo se detectou para smc2 un descenso significativo no 
tempo. seguiu sen aparecer resposta nos índices canadenses, agás para FFmc, que ascendeu, 
aínda que menos que en vigo.

En lugo, os índices australianos analizados presentaron tamén tendencias de cambio, xunto a Kb1 
e FFmc. o índice con maior pendente de incremento do perigo de incendios no tempo foi FFdm. 
para os períodos libres de chuvia (datos non mostrados), mantívose a significación dos mesmos 
índices e houbo un lixeiro aumento das pendentes.
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Finalmente en ourense, ademais dos empeoramentos de todos os índices australianos co tempo, 
Kb1 presentou un forte aumento medio ao longo do tempo. particularmente marcado foi o incre-
mento anual medio do índice FFmc cun valor máis de 2,6 veces superior ao de vigo. cando se 
consideran os períodos libres de chuvia (datos non mostrados), os índices australianos evidenciaron 
un empeoramento da humidade dos combustibles, pero non todos os canadenses.

táboa 1a. Resultados do test de mann-Kendall para a análise de tendencias dos valores medios do verán (xuño, 
xullo, agosto, setembro) de diferentes índices de perigo de incendios nas estacións meteorolóxicas indicadas.
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cbEF desorción 0,001 -0,036 ns 0,010 -0,019 0,001 -0,050 0,001  -0,084

cbEF adsorción 0,001 -0,036 ns 0,010 -0,016 0,001 -0,047 0,001  -0,070

cbEF adsorción 
modificado

0,001 -0,037 ns 0,010 -0,017 0,001 -0,049 0,001  -0,072

GFdm 0,001 -0,051 ns 0,001 -0,032 0,001 -0,069 0,001  -0,089

FFdm 0,001 -0,061 ns 0,010 -0,029 0,001 -0,076 0,001  -0,059

Fbo 0,001 -0,022 ns 0,010 -0,008 0,001 -0,028 0,001  -0,028

bEHavE 75% 0,001 -0,100 0,001 -0,051

pRob. bEHavE 75% 0,001 0,226 0,001  0,118

bEHavE 0% 0,001 -0,070 0,001 -0,048

pRob. bEHavE 0% 0,001 0,312 0,010  0,176

smc1 0,100 -0,033 ns ns --- 0,050  -0,044

Kb1 ns ns ns 0,010  7,446 0,050 11,525

ns, tendencia non significativa

táboa 1b. Resultados do test de mann-Kendall para a análise de tendencias dos valores medios do verán (xuño, 
xullo, agosto, setembro) de diferentes índices de perigo de incendios nas estacións meteorolóxicas indicadas.

compoñente
do índice

vigo
(1961-2006)

a coruña
(1972-2006)

santiago
(1961-2006)
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(1964-2006)
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(1973-2006)
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FFmc 0,100 0,064 ns ns 0,050 0,073 0,001 0,169

dmc ns ns ns ns 0,050 0,806

dc ns ns ns ns 0,100 3,253

isi 0,010 0,027 ns ns ns ---

bui ns ns ns ns 0,050 0,899

FWi 0,100 0,072 ns ns ns ---

ns, tendencia non significativa
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táboa 2 Resultados do test de mann-Kendall para a análise de tendencias dos valores medios do mes de marzo 
de diferentes índices de perigo de incendios nas estacións meteorolóxicas indicadas. 

Índice
vigo

(1961-2006)
a coruña

(1972-2006)
santiago

(1961-2006)
lugo

(1964-2006)
ourense

(1973-2006)
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cbEF desorción 0,010 -0,050 0,100 -0,027 0,050 -0,032 0,001 -0,065 ns

cbEF adsorción 0,010 -0,048 ns 0,100 -0,028 0,001 -0,061 ns

cbEF adsorción 
modificado

0,010 -0,049 ns 0,100 -0,029 0,001 -0,063 ns

GFdm 0,010 -0,133 0,050 -0,075 0,010 -0,101 0,001 -0,202 0,100 -0,056

FFdm 0,010 -0,151 ns 0,050 -0,141 0,001 -0,277 ns

Fbo 0,050 -0,028 ns ns -0,017 0,001 -0,040 ns

FFmc ns 0,100  0,196 ns 0,050  0,278 ns

dmc 0,100  0,104 0,050  0,131 ns 0,010  0,147 ns

dc 0,100  0,230 0,050  0,466 0,100  0,215 0,010  0,371 0,050 1,610

isi ns ns ns ns ns

bui 0,050  0,119 ns ns 0,010  0,161 ---

FWi 0,100  0,039 ns ns ns ---

Kb1 ns ns 0,050  1,831 0,001  1,105 0,050 3,260

smc1 0,100 -0,033 ns 0,050 -0,290 --- ns

ns, tendencia non significativa

táboa 3. Resultados do test estacional de tendencias de mann-Kendall para os compoñentes do índice ca-
nadense de perigo de incendios forestais.

compoñente 
do índice

vigo
(1961-2006)

n = 552

a coruña
(1972-2006)

n = 420

santiago
(1961-2006)

n = 552
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FFmc 0,0098 0,0833 ns ns 0,0062 0,0714 0,0002 0,1250

dmc 0,0006 0,0001 ns ns 0,00001 0,0385 ns

dc ns ns ns 0,0107 0,1429 0,0008 1,0770

isi 0,00001 0,0001 ns ns ns ns

bui 0,0029 0,0286 ns ns 0,0001 0,0526 0,0174 0,1111

FWi 0,0001 0,0001 ns ns ns ns

ns, tendencia non significativa
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para o mes de marzo (táboa 2), en xeral, mantivéronse ou ampliáronse o número de índices que 
mostraron tendencias significativas ao empeoramento co tempo en vigo, a coruña, santiago de 
compostela e lugo, mentres que xeralmente descenderon en ourense. nalgúns casos, as penden-
tes foron moi elevadas, como en FFdm e FFmc en lugo. polo regular, os índices presentaron pen-
dentes das tendencias de cambio maiores que nos meses de verán. continuou manténdose a pauta, 
observada xa para os meses de verán, dun incremento maior do empeoramento dos índices cando 
se consideraron as medias mensuais obtidas nos períodos libres de chuvia (datos non mostrados).

os resultados do test estacional de tendencias (táboa 3) para os índices canadenses ilustran tamén 
as diferentes respostas de variación temporal a longo prazo obtidas nas estacións analizadas. En 
conxunto, mantívose a falta de resposta na coruña e santiago de compostela, acentuándose as 
pautas de variación de empeoramento dos índices xa observadas para o verán e marzo en lugo e 
vigo, mentres que ese empeoramento pareceu debilitarse en ourense.

do anterior infírense varias consecuencias. a maior parte dos índices de perigo analizados mostran 
unha clara evidencia de cambio climático en Galicia. desde a perspectiva de incendios forestais ese 
cambio é sempre cara a unhas condicións de perigo máis severo. aínda que se observan diferenzas 
no grao de tendencia dos diferentes índices, existen maioritariamente concordancias entre eles.

Este panorama empeora cando se consideran os períodos libres de influencia da chuvia. aínda 
que os límites establecidos de precipitación para clasificar os días como de ausencia de chuvia 
poden ser algo artificiais, dado que os incendios teñen lugar maioritariamente neses períodos, este 
agravamento neses intervalos libres de chuvia pode ter repercusións moi negativas se non é tido en 
conta na planificación a longo prazo do sistema de protección contra incendios forestais en Galicia.

os índices de estimación da humidade dos combustibles finos mortos do sotobosque mostraron 
con maior claridade as tendencias de cambio climático que os índices de perigo canadenses e 
de seca.

Evidenciáronse dous gradientes de cambio climático en Galicia cun sentido crecente de empeo-
ramento das condicións: un no sentido norte-sur e outro desde a costa cara ao interior, obser-
vándose que en ourense as condicións tenden a agravarse de forma bastante máis pronunciada 
que no resto das estacións. Esta última tendencia parece atenuarse ao incluír o período estival no 
contexto anual.

Tendencias no número de lumes e superficie afectada e relacións cos índices de perigo

no verán houbo unha tendencia crecente significativa no número de incendios durante o período 
de estudo (táboa 4) para as provincias de coruña, ourense e lugo, mentres non se observou nin-
gunha para pontevedra. a pendente de cambio a longo prazo foi reducida, aínda que moito maior 
para ourense que para a coruña e lugo (3,3 e 4,9 veces, respectivamente). como contraste, a 
superficie afectada non mostrou ningunha tendencia significativa. En marzo, o número de incendios 
presentou (táboa 4) un significativo pero reducido aumento nas catro provincias, tendo, de novo, 
ourense valores de pendente entre 2,9 e 3,4 veces máis elevadas que as restantes. tamén a super-
ficie afectada exhibiu unha tendencia a incrementarse co tempo que, aínda que pequena en valor 
absoluto, foi entre 4 e 4,5 veces maior en ourense que nas restantes provincias.
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táboa 4. Resultados do test estacional de tendencias de mann-Kendall para o número de incendios forestais e 
a superficie afectada en cada provincia (1968-2006)

número de incendios 
verán

superficie afectada 
verán

número incendios 
marzo

superficie afectada 
marzo
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a coruña 0,050   5,522 ns 0,001 1,588 0,050  7,500

lugo 0,100   4,121 ns 0,001 1,800 0,050 10,050

ourense 0,001 18,000 ns 0,001 5,438 0,010 33,933

pontevedra ns ns 0,010 1,867 0,050  9,749

ns, non significativo

a análise pls indicou que o modelo explicou unha porcentaxe de variabilidade do número de 
incendios do verán para o período de estudo entre o 36% e o 52% (táboa 5). En conxunto, dife-
rentes compoñentes dos índices canadenses mostraron os maiores coeficientes estandarizados de 
regresión, aínda que as diferenzas entre eles foron pequenas en todos os casos. dmc e bui foron 
os indicadores que presentaron os valores lixeiramente máis altos deses coeficientes en relación cos 
incendios de pontevedra e a coruña. os incendios en lugo e ourense tamén pareceron estar rela-
cionados cos índices canadenses nos dous casos, aínda que lixeiramente máis con FFmc en lugo. 
así mesmo, en ourense scm2 e GFdm mostraron relacións significativas co número de incendios.

o modelo absorbeu entre un 26 e un 45% da variabilidade da superficie media queimada no ve-
rán. de novo, bui foi a compoñente do índice canadense mellor relacionado coa superficie media 
queimada no verán en pontevedra e lugo, mentres que en ourense, smc1 pareceu lixeiramente 
máis relacionado que bui coa área ardida.

para o número de incendios do verán o modelo absorbeu máis variabilidade na zona de clima máis 
claramente mediterráneo, como é ourense, pero isto non aconteceu coa superficie queimada. polo 
tanto, non se apreciou con claridade a influencia dos eixes norte-sur e costa-interior observados nas 
tendencias a longo prazo dos índices.
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táboa 5. Resultados da análise de regresión pls para a media do verán.

nÚmERo dE incEndios supERFiciE aFEctada
pontevedra a coruña lugo ourense pontevedra a coruña lugo ourense

Q² acum 0,372 0,359  0,281  0,483 0,389 0,255 0,204  0,232
R²Y acum 0,434 0,418  0,360  0,518 0,453 0,350 0,274  0,264
R²X acum 0,800 0,821  0,835  0,812 0,778 0,819 0,873  0,817
CBEFdes
CBEFadso
CBEFadm
GFDM -0,080
FFDM
FBO -0,096
BEH75
PROB75
BEH0
PROB0
FFMC 0,094  0,107  0,082 0,077 0,150
DMC 0,103 0,113  0,093  0,083 0,095 0,085 0,148  0,095
DC 0,093
ISI
BUI 0,109 0,112  0,095 0,102 0,085 0,152  0,107
FWI 0,100 0,094
KB1
KB2
SMC1 -0,102 -0,111
SMC2 -0,081

marcados en azul sinálanse os coeficientes de correlación estandarizados para as variables con vip > 1, e en 
gris, os índices non calculados.

para os incendios de marzo (táboa 6), o modelo do número de incendios explicou máis variabilida-
de que para o verán en todas as provincias, oscilando entre o 59% e o 72% da variable resposta. a 
variabilidade explicada polo modelo para a superficie queimada en marzo estivo entre un 40% e un 
66%, de novo maior que para o verán. mantívose o predominio dos índices canadenses, aínda que 
agora, na coruña e ourense, os índices de seca Kb1 e Kb2 contribuíron tamén substancialmente a 
explicar unha parte da variabilidade do número de lumes e da superficie queimada na maior parte 
das provincias. as compoñentes dmc e bui usualmente estiveron mellor relacionados co número 
de incendios e superficies afectadas que no período estival.
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táboa 6. Resultados da análise de regresión pls para o mes de marzo.

nÚmERo dE incEndios supERFiciE aFEctada

pontevedra a coruña lugo ourense pontevedra a coruña lugo ourense

Q² acum 0,575 0,626 0,568  0,498 0,366 0,434 0,524  0,440

R²Y acum 0,650 0,654 0,724  0,593 0,398 0,481 0,658  0,572

R²X acum 0,882 0,840 0,939  0,808 0,815 0,866 0,939  0,812

CBEFdes -0,132 -0,130

CBEFadso

CBEFadm

GFDM -0,124

FFDM

FBO

FFMC

DMC 0,131 0,181 0,190 0,080 0,111 0,177

DC

ISI 0,079

BUI 0,127 0,181 0,188 0,079 0,134 0,174

FWI 0,137 0,085

KB1 0,178  0,133 0,127 0,168  0,124

KB2 0,180  0,132 0,126  0,124

SMC1

SMC2

aparecen marcados en azul os coeficientes de correlación estandarizados para as variables con vip > 1 e en 
gris os índices non calculados.

para o verán, ao achar a media dos valores de cada índice para as catro estacións meteorolóxicas, 
mellorou a calidade do modelo de predición do número de incendios e superficie queimada para 
toda Galicia. no primeiro caso Q2 acumulada foi 0,469 e a variabilidade explicada da variable 
resposta 54%. o mesmo aconteceu coa superficie (Q2 = 0,383 e R2

y = 0,45). as variables aparen-
temente máis influentes para o número de incendios foron FWi, bui, dmc e FFmc; estas mesmas 
fórono para a área queimada xunto a dc e smc1. a presenza de dc nesta última variable podería 
reflectir a influencia das condicións máis desfavorables sobre a humidade da vexetación.

para o mes de marzo o modelo conxunto explicou un 72% da variabilidade do número de incen-
dios e da superficie queimada. neste caso, os índices dmc e Kb2, e en menor medida Kb1, bui e 
FWi foron os máis significativos, mentres que para a área queimada o foron FWi e dmc, seguidos 
por bui e cbEF desorción. En conxunto, este cadro podería indicar que os lumes máis intensos en 
marzo tiveron máis oportunidade de producir unha maior superficie de área ardida que no verán, 
posiblemente en consonancia cunha maior debilidade do sistema de extinción. unhas condicións de 
maior seca en marzo dispararían ignicións de orixe humana, principalmente.

En conxunto, unha maior variabilidade non explicada dos incendios de verán, en comparación cos 
de marzo, poderíase deber a varias causas: os incendios de inverno poderíanse producir máis por 
neglixencias e queimas de pastos, executadas xusto nos períodos de seca dispoñibles para realizar 
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os lumes, nunha época moito máis chuviosa que no verán. por outro lado, o dispositivo de extinción 
conta nesa época con menos medios dispoñibles, e iso podería repercutir nunha maior dependencia 
da área queimada das condicións ambientais que no verán.

Está claro que numerosos outros factores puideron influír na varianza non explicada da estatística de 
incendios. En particular, a área queimada está en función dun complexo conxunto de variables, tales 
como os tipos de combustibles, as pautas meteorolóxicas, a topografía, a presenza de estradas, as 
interrupcións do combustible, a accesibilidade, as pautas de arranque, o número de lumes simultá-
neos, a eficiencia do sistema de extinción, etc. todo iso sumado á incerteza da representación das 
condicións ambientais meteorolóxicas do incendio por unha soa estación provincial, a calidade das 
estatísticas, os factores sociopolíticos, a intensificación da vixilancia, etc.

os nosos resultados pódense considerar bastante significativos, a teor do observado por Flannigan 
(1987), no sentido de que este tipo de relacións é difícil que expliquen máis dun 30% da variabilidade 
da variable resposta. Quizais unha razón para que os nosos valores sexan superiores aos observados 
en estudos similares de Harrington (1983), Flannigan (1987) en canadá, Westerling (2002) e Keeley 
(2004) en california, pode estar na forte compoñente humana do fenómeno incendio forestal en 
Galicia. isto mesmo sería aplicable a portugal, onde carvalho (2008) atopou variabilidades expli-
cadas lixeiramente maiores ás observadas neste estudo, aínda que xuntamente cos índices de perigo 
introduciu como variables preditoras, algunhas meteorolóxicas. Estes explicaron máis variabilidade na 
área queimada que no número de incendios, un resultado diferente ao deste estudo, que se podería 
explicar por diferenzas nos períodos de estudo, clima, tipo de combustibles, accesibilidade, dispositi-
vos de extinción, etc.tamén García díez (1993,1994a,b, 1999) explicou un porcentaxe mais alto da 
variabilidade do número de incendios diarios en Galicia utilizando unha combinación de análise de 
series temporais e índices meteorolóxicos de estabilidade atmosférica, e vázquez (1999) atopou  que 
o índice de angstrom explicou un 70% do número de incendios en Galicia. 

o bo comportamento dos índices canadenses encontrado deste estudo consistente co observado 
por viegas (1999, 2004) para portugal e Good (2008) para o ámbito mediterráneo.

conclusións

os índices de perigo de incendios forestais analizados evidenciaron claramente unha tendencia a un 
significativo empeoramento nas condicións de inicio e propagación do lume en Galicia nos últimos 
decenios. podemos, polo tanto, dicir que reflicten unha situación de cambio climático en Galicia.

apréciase un agravamento da situación de perigo en marzo e nun amplo período estival (xuño, 
xullo, agosto e setembro). Ese empeoramento relativo é maior en marzo que no verán, coas conse-
cuencias ecolóxicas, de prevención e extinción de incendios forestais que iso leva consigo.

por outro lado, ao considerar as tendencias de cambio nos períodos libres de chuvia, en marzo e no 
verán, o cadro mostra un maior agravamento que cando se analizan as tendencias incluíndo días 
de chuvia. isto significa un salto cualitativo negativo no perigo de incendios, xa que é nese período 
cando se producen os lumes e o dispositivo contra incendios ten que facer fronte a eses eventos.

outros trazos de interese emerxeron no estudo. detectáronse dous sentidos de empeoramento dos 
índices de perigo no tempo. un norte-sur, ao descender a latitude, e outro cara ao interior de Gali-
cia, sendo ourense a provincia onde a situación futura pode ser máis problemática. por outro lado, 
os estimadores directos da humidade dos combustibles finos mortos do sotobosque evidenciaron 
con máis claridade as tendencias de cambio climático. pola súa banda, os índices canadenses e 
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de seca explicaron unha maior porcentaxe da variabilidade do número de incendios e superficie 
afectada por estes. 
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rEsumo

Estúdase o poder evaporante da atmosfera en catro estacións meteorolóxicas de Galicia desde 
o ano 1969 ata 2004. os datos de evaporación en baño-clase a, con series de máis curta du-
ración, presentan todos unha tendencia non significativa á diminución. a evapotranspiración po-
tencial, calculada pola fórmula de turc (1961) baseada na temperatura e na radiación incidente, 
amosa unha tendencia ao incremento deste parámetro, malia que as tendencias da radiación son 
dun xeito xeral e significativo na maioría dos casos de diminución como consecuencia dun incre-
mento da nebulosidade no período estudado. o balance hídrico resultante (déficits e excedentes 
de auga anuais) da relación entre a demanda en auga determinada pola Etp e a oferta, pola 
precipitación, non sinala ningunha tendencia significativa, agás o caso de santiago de compos-
tela no relativo ao exceso de auga anual, que se incrementa. o cálculo do balance hídrico polo 
método do thorthwaite-matter (1955), que ten en conta a evapotranspiración real, tampouco 
sinala tendencias significativas nos valores anuais. só nos valores mensuais do contido en auga 
utilizable polas plantas, do mes de xuño, se aprecia unha tendencia significativa á súa diminución.

summarY

a study into the evaporating power of the atmosphere at four meteorological stations in Galicia 
from 1969 to 2004. the evaporation data in class a pan, which has shorter series, all reveal 
a decreasing trend, albeit not significant. the potential evapotranspiration, calculated using the 
turc formula (1961) based on temperature and incidental radiation, shows an increasing trend 
for this parameter, in spite of the fact that the radiation tendencies in most cases are generally 
and significantly decreasing, as a result of an increase of cloud cover during the study period. 
the resulting water balance (deficits and surpluses of annual water) of the relationship between 
the water demand established by the Etp and  availability, by precipitation, does not show any 
significant trend, except in the case of santiago de compostela, which increases with regard to 
the excess of annual water. the calculation of the water balance using the thorthwaite-matter 
(1955) method, which takes the real evapotranspiration into account, does not display significant 
tendencies in the annual values either. only a significant decreasing trend is detected in the monthly 
values for the volume of water used by plants in the month of June.

introdución

o balance hídrico pódese definir como a relación que existe entre a oferta e a demanda me-
teorolóxicas de auga. a oferta relaciónase coa precipitación recollida e a demanda coa eva-
poración, ou mellor co parámetro definido como evapotranspiración. a relación que se pode 
establecer a diferentes escalas temporais (anuais, mensuais, etc.) entre estes dous parámetros 
que determinan a oferta e a demanda en auga dunha localidade é o mellor xeito de definir o 
concepto que podemos denominar como “economía da auga”. E así, as situacións de déficit en 
auga que caracterizan os períodos de secas pódense avaliar perfectamente dun xeito cuantitativo 
a partir do balance hídrico. igualmente, os excesos de precipitación, tamén avaliables, pódense 
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relacionar cos caudais dos ríos, as recargas dos acuíferos ou con determinados eventos extremos 
como as cheas, alagamento de terras, etc.

neste traballo analizarase a evolución temporal do balance hídrico de observatorios meteorolóxicos 
característicos do clima galego. nel farase unha breve consideración sobre os datos de evaporación 
recollidos na comunidade galega e, finalmente, un estudo sobre a evolución da evapotranspiración 
e dos parámetros necesarios para a súa determinación. por último, definirase o balance hídrico para 
as series máis características do clima galego.

Evaporación

En Galicia realízanse medidas de evaporación en garita meteorolóxica mediante o evaporímetro 
piche desde os inicios dos observatorios máis antigos, no século XiX (santiago de compostela, a 
coruña, a Guarda, etc.). polo tanto, poderíanse recoller series centenarias deste parámetro. non 
obstante, está hoxe perfectamente establecido que a pequena dimensión da superficie evaporante 
deste aparello introduce fortes distorsións na medida cando quere ser utilizada como referencia da 
evaporación de auga de superficies dunha certa dimensión, cultivos, bosques, lagoas, encoros, etc. 
por iso, esta medida foi substituída, nas estacións meteorolóxicas, sobre todo a partir da segunda 
metade do pasado século, polas medidas de evaporación en baño, que mediante coeficientes 
sinxelos poden servir como unha boa referencia do poder evaporante da atmosfera (smith, 1990). 

as primeiras medidas, contrastadas e publicadas, de evaporación en baño do tipo us clase a efec-
tuadas en Galicia foron as realizadas por díaz-Fierros e paz González en santiago de compostela 
para o período 1969-19771. posteriormente, foron continuadas por un período de tres anos por 
méndez domenech, E., no colexio Fingoi de lugo. a partir dos anos oitenta, o smn comezou a súa 
medida nas estacións completas do servizo, polo que serán estas series as que poidan servir de refe-
rencia da evolución temporal deste parámetro en Galicia. despois de realizar unha pormenorizada 
depuración das bases de datos correspondentes, puidéronse establecer series temporais de medi-
das de evaporación para os seguintes observatorios: a coruña, santiago-a lavacolla, lugo-Rozas, 
ourense-Granxa deputación e pontevedra-mourente.

a diminución que se observa nos datos da evaporación en baño no conxunto dos observatorios ga-
legos que a miden (agás nos casos da coruña e mourente) non ten aínda unha lonxitude suficiente 
de anos (entre 9 e 16 anos) como para tirar conclusións estatisticamente significativas. de todas ma-
neiras, son datos que concordan con outros estudos de carácter máis xeral noutros países (Wild et 
al., 2004; Walter et al., 2004; Hobbins et al., 2004 ou Quian et al., 2006) nos que se observa este 
mesmo comportamento para as últimas décadas, coincidencia que serviría para reforzar a validez 
dos resultados atopados en Galicia, situación que sería xustificada pola diminución da radiación 
incidente, que é un dos parámetros que ten maior influencia sobre a evaporación. Esta diminución 
da radiación poderíase explicar, á súa vez, polo incremento de aerosois na atmosfera como con-
secuencia da contaminación (ipcc, 2007). En Galicia non é importante a presenza de aerosois na 
atmosfera agás no contorno das térmicas das pontes e meirama e nas cidades de vigo e a coruña 
(consellería de medio ambiente, 2007), polo que habería que especular con fenómenos de máis 
longo alcance como causa desta probable diminución da radiación nas últimas décadas.

1 Existiron medidas en baño desde comezos dos sesenta nalgúns encoros galegos de saltos do sil, pero na 
actualidade son de moi difícil ou case imposible localización.
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Figura 1. valores da evaporación en baño-clase a nos observatorios da coruña, lugo-Rozas, ourense-Granxa 
deputación e pontevedra-mourente. En vermello exprésase a tendencia da serie e no recadro da dereita os 
estatísticos correspondentes.
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Evapotranspiración

Este é un termo que define moito mellor a demanda en auga da atmosfera que o propio de eva-
poración. desde un punto de vista físico, estase a falar nos dous casos do mesmo proceso de 
cambio de estado da auga de líquido a vapor, pero, cando se fala dos métodos de medida, no 
caso de evaporación refírese ao cambio de estado dunha superficie de auga libre, mentres que 
no da evapotranspiración o proceso é moito máis complexo, pois ten en conta simultaneamente 
a evaporación das superficies vexetais e a transpiración a partir dos estomas das plantas. Existen 
aparellos para a súa medida, pero, tendo en conta a dificultade da súa instalación e mantemento, 
o máis corrente é o seu cálculo mediante fórmulas de diferente grao de complexidade. nelas é 
importante distinguir dúas situacións que van incidir sobre as características das fórmulas: o cálculo 
da Et (evapotranspiración) en situacións dun abastecemento óptimo da auga das plantas polo solo, 
a denominada evapotranspiración potencial ou Etp, e cando existe déficit de auga no solo, ou Et 
real ou actual (EtR). no primeiro caso resulta, na práctica, un parámetro dependente de factores 
climáticos, que se pode interpretar como “o poder evaporante do aire”, e no segundo hai que ter 
en conta, ademais, factores edáficos e vexetais, polo que as fórmulas e métodos de cálculo resultan 
bastante máis complexos.

para o cálculo da Etp existen moitas fórmulas, pero como exemplo das máis significativas e utili-
zadas poderíanse sinalar as que teñen base só na temperatura, como a de thornthwaite (1948); 
na temperatura e na radiación, como a de turc (1961), e na temperatura, radiación, humidade 
do aire e velocidade do vento, como a de penman (1960). as tres foron avaliadas en Galicia con 
medidas experimentais por díaz-Fierros e Guitián (1971) e por paz González e díaz-Fierros (1978), 
chegándose á conclusión de que é a de penman a que fornece un mellor axuste, seguida pola de 
turc e, finalmente, pola de thornthwaite. para este estudo poderíase ter utilizado a de penman, pero, 
despois dunha análise dos datos de vento que precisa esta fórmula para o cálculo do seu importante 
termo aerodinámico, chegouse á conclusión de que na maioría das estacións completas galegas 
non existía garantía de que este parámetro fose medido ao longo de toda a serie temporal dunha 
maneira homoxénea e rigorosa. por este motivo, desbotouse a utilización da fórmula de penman e 
decidiuse empregar a de turc, que precisaba só medidas de radiación e de temperatura, parámetros 
para os que existían series longas e de garantía.

no caso das series de temperatura, foron suficientemente analizadas neste mesmo libro (cruz et al., 
2008), demostrándose o incremento continuado deste parámetro ao longo de, cando menos, os 
últimos trinta anos. para o caso da radiación, as medidas directas mediante radiómetros con base 
en termopares (que son os máis recomendables) teñen en Galicia aínda pouca extensión temporal, 
polo que non podían ser utilizadas neste estudo sobre a evolución da Et das últimas décadas. porén, 
o cálculo da radiación mediante a fórmula de amgstron, que toma como base as medidas de horas 
de sol, demostrou que ofrecía suficiente garantía e rigor, sobre todo despois dun debido axuste das 
constantes da fórmula (paz González e díaz-Fierros, 1981). neste caso, as medidas de horas de sol 
mediante o piranómetro de cambell-stokes, ademais de ser sinxelas e susceptibles de poucos erros, 
dan lugar en Galicia a varias series temporais de longa duración. para este estudo escolléronse as 
series da coruña, santiago-observatorio, vigo-peinador e lugo-Rozas-punto centro para o perío-
do 1969-2004.

a análise das medidas de horas de sol dos catro observatorios, dentro das agardadas variacións 
interanuais, presenta nos casos dos observatorios máis influídos polas borrascas atlánticas do oeste 
unha tendencia á súa diminución ao longo do período estudado que só resulta significativa a un 
nivel de p igual a 0,05, no caso de vigo. así mesmo, as medias móbiles decenais dos catro obser-
vatorios mostran un mínimo no contorno do ano 1983, seguido dun máximo menos significativo 
no contorno do ano 1990. Esta tendencia á diminución da insolación, agás no caso da coruña, 
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podería estar relacionada co incremento da nebulosidade, xa comentado, detectado por diferentes 
autores desde os anos cincuenta do pasado século (dai et al., 2006). de todas maneiras, estes 
datos non se axustan ben con outros nos que se detectan un incremento das horas de sol a partir 
dos anos noventa e, sobre todo, cos datos de satélite, de nebulosidade en altura, que ofrecen datos 
moi contraditorios (ipcc, 2007). En calquera caso, o posible incremento da nebulosidade como 
consecuencia da contaminación por aerosois considérase na actualidade unha cuestión aberta 
(ipcc, 2007) e, por suposto, a lixeira tendencia observada nos observatorios galegos á diminución 
das horas de sol (só significativa nun deles) polo incremento da nebulosidade non se contradí co 
estado científico actual da cuestión.

Figura 2. datos de horas de sol dos observatorios de santiago de compostela, vigo, a coruña e lugo para 
o período 1969-2004. preséntase en vermello a media móbil decenal e nos estatísticos do recadro dereito os 
correspondentes á tendencia da serie.
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no cálculo da radiación incidente mensual mediante a fórmula de armstrong interveñen, ademais 
das horas de sol, a duración da insolación máxima diaria, que depende da latitude, e a irradiancia 
solar no límite da atmosfera, que, así mesmo, se calcula como un valor constante dependente só da 
latitude. neste último caso, habería que sinalar que a escala secular existe unha variación cíclica da 
irradiancia, dependente das manchas solares, pero, tendo en conta que a súa variabilidade é inferior 
ao 0,1% (Fröhlich, 2004), non se valorou neste estudo. os datos da radiación incidente, loxicamente, 
traducen a mesma tendencia á súa diminución, que foi observada no caso das horas de sol, polo que 
só se consignan os seus valores anuais para os catro observatorios estudados, na táboa 1.

táboa 1. Radiación incidente, calculada mediante a fórmula de amgstrom (expresada en cal. cm–2. ano–1) para 
os observatorios da coruña, vigo, santiago de compostela e lugo para o período 1969-2004.

Santiago de Compostela
Ano Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Media
1968 118,57 123,51 206,88 282,41 354,18 389,26 370,02 320,99 224,51 169,15 110,34 58,60 227,4
1969 103,06 174,52 192,53 280,89 302,22 347,37 437,25 371,87 224,51 207,68 122,54 59,72 235,3
1970 87,13 131,05 231,01 302,10 359,61 328,84 391,66 332,05 245,01 232,80 112,15 75,91 235,8
1971 90,90 198,29 241,45 241,50 301,44 353,01 370,02 315,09 282,60 204,33 135,19 79,26 234,4
1972 98,03 133,94 199,70 311,95 308,42 353,01 363,83 343,85 259,36 162,45 117,57 61,95 226,2
1973 116,48 152,49 263,62 339,98 323,16 424,71 361,51 374,82 262,78 198,19 151,91 68,37 253,2
1974 83,65 152,96 217,84 316,49 372,95 394,90 452,25 366,04 218,36 177,42 114,86 80,01 245,6
1975 105,75 144,84 195,59 289,22 346,50 370,73 394,75 377,47 234,76 173,95 122,99 85,20 236,8
1976 142,13 149,71 231,99 309,68 368,14 443,24 394,75 329,47 259,36 147,99 124,34 58,38 246,6
1977 107,05 117,25 205,70 291,50 296,02 368,31 344,43 327,18 281,92 173,95 101,30 67,03 223,5
1978 100,55 126,99 203,68 243,77 310,44 336,90 404,33 372,90 271,67 205,11 135,19 51,46 230,2
1979 104,45 133,48 185,48 280,13 332,08 428,74 418,71 336,33 265,51 163,57 127,06 62,70 236,5
1980 99,25 148,09 197,62 330,13 310,44 356,23 399,54 340,90 259,36 170,49 113,50 70,49 233,0
1981 121,34 165,94 171,33 293,77 247,94 404,57 389,96 308,90 218,36 146,26 147,39 52,32 222,3
1982 105,75 136,73 234,01 339,22 324,87 298,23 318,08 331,76 236,81 158,38 95,88 55,78 219,6
1983 108,34 120,49 213,79 230,14 284,00 373,15 296,52 270,04 257,31 199,92 104,01 79,14 211,4
1984 83,65 159,45 205,70 277,86 264,76 351,40 363,60 361,47 255,26 184,34 94,52 61,84 222,0
1985 105,75 133,48 197,62 273,32 305,63 334,48 354,02 359,19 271,67 205,11 110,79 62,70 226,1
1986 87,55 112,38 193,57 243,77 344,10 375,57 413,91 304,33 218,36 179,15 118,92 59,24 220,9
1987 104,45 143,22 207,73 243,77 384,97 358,65 387,56 336,33 238,86 134,14 112,15 60,97 226,1
1988 86,25 161,07 211,77 236,95 269,57 332,06 346,83 352,33 269,62 161,84 139,25 80,88 220,7
1989 138,24 169,19 229,97 259,68 368,14 385,23 413,91 350,04 290,12 194,72 89,10 48,00 244,7
1990 103,15 123,74 268,39 255,13 370,54 361,06 416,31 372,90 269,62 163,57 112,15 74,82 240,9
1991 107,05 148,09 191,55 311,95 401,79 385,23 363,60 363,76 255,26 179,15 113,50 69,63 240,9
1992 140,83 185,42 215,40 265,00 348,91 327,23 380,37 318,04 247,06 147,99 94,52 67,03 228,2
1993 106,50 188,67 231,99 257,41 264,76 365,90 428,29 356,90 216,31 158,38 108,08 48,86 227,7
1994 91,45 131,86 240,08 296,04 300,82 411,82 361,21 302,04 238,86 156,64 121,63 59,24 226,0
1995 87,55 136,73 229,97 355,13 334,48 423,90 342,04 356,90 232,71 179,15 95,88 60,11 236,2
1996 91,45 141,60 219,86 289,22 312,84 421,48 385,40 313,47 259,36 175,68 95,88 60,97 230,6
1997 99,25 133,48 298,71 316,49 298,42 298,23 387,56 295,18 275,77 168,76 87,75 54,92 226,2
1998 96,65 187,04 246,14 232,41 353,71 375,57 387,56 388,90 210,16 161,84 114,86 67,03 235,2
1999 95,10 173,94 223,84 283,16 335,80 394,90 387,02 327,63 229,98 155,75 125,70 61,95 232,9
2000 126,12 132,78 253,84 209,68 313,85 384,43 360,74 335,74 258,68 159,10 91,81 43,81 222,5
2001 73,72 170,46 152,09 298,31 354,18 402,15 338,33 325,41 302,42 155,75 136,09 78,98 232,3
2002 85,87 133,36 238,84 293,01 335,80 346,56 373,88 338,69 240,91 155,19 80,97 52,46 223,0
2003 107,25 125,83 202,96 273,32 386,75 351,40 359,97 327,63 272,35 163,01 103,56 54,42 227,4
2004 90,49 186,12 213,40 311,95 334,79 399,73 359,97 304,77 257,31 141,79 127,96 69,77 233,2
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Vigo
Ano Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Media
1950 133,7 138,3 242,0 364,6 346,2 367,5 420,5 391,0 269,9 198,0 96,4 63,7 252,7
1951 90,7 131,2 237,5 336,4 380,5 422,5 424,3 383,6 278,1 206,4 101,0 67,2 255,0
1952 81,4 200,2 179,2 318,8 378,1 446,8 469,2 349,5 295,3 149,5 134,8 60,2 255,3
1953 130,3 191,4 291,8 300,5 398,3 429,0 423,6 402,9 283,0 196,8 137,6 67,2 271,0
1954 121,0 177,4 194,3 357,7 411,6 431,4 472,3 351,0 263,0 205,3 110,6 80,2 264,7
1955 78,8 137,1 252,5 334,1 361,0 403,9 426,7 384,3 313,9 209,3 140,3 60,7 258,6
1956 106,5 214,2 241,4 304,3 399,1 443,5 419,7 348,1 243,8 228,4 139,4 69,9 263,2
1957 124,4 124,8 186,4 363,8 378,9 395,0 459,2 389,5 269,9 223,9 146,3 70,8 261,1
1958 112,9 167,5 192,3 351,6 360,2 380,4 383,3 351,0 250,0 217,7 158,2 50,2 247,9
1959 89,0 205,4 189,0 289,1 371,9 398,2 429,0 360,6 284,3 191,8 119,3 47,5 247,9
1960 101,4 134,2 210,0 351,6 366,5 433,8 417,4 358,4 267,8 169,2 106,5 59,6 248,0
1961 98,8 167,5 294,4 257,1 371,9 423,3 439,0 416,2 274,7 166,4 121,1 57,2 257,3
1962 112,0 206,6 202,1 326,5 399,1 454,1 439,0 378,4 243,8 213,8 123,9 65,9 263,8
1963 101,8 130,7 202,1 341,7 434,9 407,9 437,5 379,2 278,8 220,0 103,3 71,3 259,1
1964 140,1 166,9 202,8 308,2 364,9 420,9 438,3 399,9 280,9 218,3 149,9 81,0 264,3
1965 116,3 197,9 211,3 312,7 423,2 410,4 423,6 408,8 265,8 181,1 114,3 49,1 259,5
1966 85,6 125,4 310,1 307,4 423,2 346,5 463,0 365,8 296,0 175,4 127,5 73,7 258,3
1967 112,0 180,9 260,4 363,1 327,6 479,9 403,4 361,4 242,4 186,1 137,6 77,8 261,1
1968 126,5 134,7 235,5 301,3 370,3 463,8 420,5 357,7 230,7 173,7 117,5 62,4 249,5
1969 103,1 187,3 211,9 302,1 343,1 386,1 473,1 398,4 247,2 204,2 133,0 60,7 254,2
1970 90,3 144,7 260,4 344,8 324,5 373,2 455,3 365,8 285,0 256,6 119,7 79,7 258,3
1971 95,4 213,0 248,6 289,9 311,3 398,2 397,2 298,4 311,8 230,1 156,8 77,3 252,3
1972 105,2 140,6 206,0 347,0 354,8 398,2 384,8 382,9 276,8 173,7 124,3 63,4 246,5
1973 127,4 182,1 284,6 361,5 346,2 450,8 418,1 370,3 289,8 195,2 157,3 78,6 271,8
1974 96,7 169,2 244,0 342,5 319,8 401,5 466,1 377,7 261,6 216,0 130,7 93,8 260,0
1975 115,4 144,7 235,5 357,0 380,5 423,3 430,5 399,9 255,5 202,5 145,8 92,2 265,2
1976 150,3 176,8 257,1 344,0 419,3 471,8 431,2 364,4 291,2 162,4 133,0 59,9 271,8
1977 108,2 126,0 234,2 330,3 350,1 406,3 392,6 355,5 307,7 203,6 110,1 71,8 249,7
1978 103,6 139,8 212,9 249,5 342,3 359,4 445,3 388,0 289,8 217,7 139,9 52,8 245,1
1979 104,9 148,0 202,8 297,5 344,7 439,5 418,9 372,0 289,8 179,2 139,9 61,2 249,9
1980 99,6 148,0 210,9 357,0 354,3 403,1 423,7 367,4 294,0 184,5 130,3 78,0 254,2
1981 128,6 177,4 188,6 318,1 272,4 434,6 440,5 376,6 248,6 167,0 152,2 54,5 246,6
1982 119,4 151,2 251,5 340,9 354,3 342,4 339,7 388,0 246,5 165,3 104,2 56,2 238,3
1983 118,1 134,9 239,3 228,9 286,9 415,2 313,3 300,8 256,8 202,0 98,7 72,1 222,2
1984 86,4 164,3 221,0 288,3 330,2 378,8 385,3 381,2 273,3 182,7 94,6 62,0 237,4
1985 111,5 141,4 206,8 267,8 356,7 405,5 387,7 381,2 273,3 207,2 120,7 62,9 243,6
1986 90,4 116,9 198,7 276,9 361,6 427,4 435,7 342,1 230,0 188,0 123,4 64,5 238,0
1987 115,4 152,9 212,9 226,6 421,8 383,7 426,1 344,4 256,8 140,8 120,7 59,5 238,5
1988 89,0 164,3 243,3 251,7 325,4 369,1 394,9 399,5 312,5 186,2 138,5 88,1 246,9
1989 136,6 166,0 245,4 263,2 373,6 429,8 438,1 360,5 308,4 195,0 89,1 50,3 254,7
1990 106,2 123,4 281,9 292,9 390,5 383,7 426,1 388,0 285,7 170,5 128,9 75,5 254,4
1991 112,8 151,2 204,8 315,8 424,2 427,4 387,7 383,5 271,3 186,2 115,2 69,6 254,1
1992 140,5 190,5 249,4 329,5 364,0 352,1 438,1 346,7 277,5 186,2 101,5 67,1 253,6
1993 118,1 208,5 249,4 283,8 286,9 388,5 457,3 385,8 234,1 170,5 119,3 50,3 246,0
1994 108,8 139,8 253,5 334,1 327,8 444,3 416,5 346,7 263,0 161,8 127,5 58,7 248,5
1995 103,6 148,0 255,5 366,1 356,7 434,6 363,7 385,8 244,5 189,7 97,3 58,7 250,3
1996 89,0 152,9 229,1 322,6 330,2 439,5 416,5 344,4 258,9 198,5 108,3 63,7 246,1
1997 111,5 136,5 312,3 315,8 311,0 330,3 430,9 351,3 298,1 179,2 94,6 56,2 244,0
1998 100,9 193,8 263,6 256,3 356,7 434,6 430,9 392,6 228,0 182,7 122,0 77,1 253,3
1999 112,5 196,7 232,2 298,2 325,3 423,3 418,1 370,3 248,6 167,5 142,6 64,3 250,0
2000 137,2 148,2 282,0 210,6 341,6 426,5 384,8 374,0 285,0 173,2 95,5 43,4 241,8
2001 81,0 184,4 163,5 325,7 392,9 439,5 367,0 342,9 304,3 164,7 154,5 82,7 250,3
2002 96,3 152,3 244,0 334,8 323,7 386,1 417,4 382,1 245,1 161,9 91,4 55,9 240,9
2003 123,5 134,7 248,5 280,7 421,7 385,3 401,1 365,8 291,9 178,8 108,3 59,6 250,0
2004 95,9 196,1 225,7 348,6 364,9 418,5 426,7 345,1 284,3 160,7 142,2 76,4 257,1
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Lugo
Ano Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Media
1969 92,1 163,6 178,1 261,8 307,7 342,4 412,3 338,5 209,8 198,2 104,2 56,7 222,1
1970 89,7 118,3 209,9 308,4 338,7 349,6 386,0 323,9 258,6 206,5 113,9 69,5 231,1
1971 91,7 190,6 238,5 275,0 303,1 340,8 345,2 311,4 288,4 202,1 119,3 75,6 231,8
1972 86,4 136,1 197,6 302,4 304,7 340,8 375,3 329,0 260,6 174,5 104,6 62,5 222,9
1973 97,5 144,7 250,8 299,4 320,9 394,5 329,8 331,9 254,5 182,8 142,8 66,3 234,7
1974 83,1 144,7 205,4 308,4 326,3 371,3 391,4 340,7 225,4 153,6 94,4 69,2 226,2
1975 94,6 145,9 183,3 273,9 320,1 377,7 392,2 344,4 213,9 161,9 112,2 72,7 224,4
1976 116,4 153,3 237,2 264,8 356,4 417,7 375,3 333,4 240,3 148,7 109,1 56,7 234,1
1977 99,5 124,1 216,4 272,4 288,4 348,0 327,4 315,8 257,9 175,1 105,5 64,2 216,2
1978 93,0 118,9 211,2 236,3 326,3 343,2 384,5 346,6 247,1 184,5 114,4 59,9 222,2
1979 87,6 136,7 182,7 269,3 327,1 376,9 401,5 323,1 245,1 153,1 108,2 58,1 222,4
1980 89,3 141,8 198,9 327,2 294,6 343,2 375,3 343,7 257,3 167,4 111,7 67,4 226,5
1981 94,2 158,5 183,3 274,6 272,2 374,5 371,4 298,9 226,1 136,0 126,8 49,4 213,8
1982 86,4 125,2 230,1 335,4 310,1 313,6 321,3 306,3 241,0 158,6 91,7 43,3 213,6
1983 101,6 123,5 198,9 224,3 266,8 376,1 288,9 271,8 247,8 174,5 87,7 62,8 202,1
1984 70,4 133,2 207,3 280,6 256,0 334,4 372,9 345,9 260,0 171,2 88,6 57,0 214,8
1986 79,2 112,4 184,1 233,3 324,1 364,9 370,6 323,4 212,5 171,6 112,6 64,7 212,8
1987 100,8 136,5 206,2 244,6 364,9 331,2 341,9 309,7 232,8 132,3 96,6 66,5 213,7
1988 81,8 141,3 212,3 240,1 271,4 316,8 349,1 355,2 271,5 180,1 128,6 81,8 219,2
1989 111,0 147,7 228,4 266,6 343,3 340,8 392,1 327,9 287,8 188,6 92,6 56,6 232,0
1991 107,2 144,5 178,1 278,4 362,5 369,7 332,4 341,5 230,8 168,2 101,9 70,1 223,8
1992 123,8 165,4 210,3 280,6 345,7 304,8 353,9 293,8 238,9 139,1 96,6 60,2 217,8
1993 104,7 183,0 224,3 240,1 276,2 336,0 385,0 339,3 214,5 163,0 107,3 51,2 218,7
1994 91,9 141,3 228,4 267,1 312,2 372,1 339,5 316,5 226,7 164,7 116,6 58,4 219,6
1995 85,6 144,5 210,3 316,7 333,7 400,9 334,8 350,6 220,6 190,4 97,9 62,9 229,1
1996 91,9 136,5 228,4 273,9 305,0 393,7 380,2 280,2 251,2 175,0 92,6 62,0 222,5
1997 83,0 126,8 244,5 312,2 293,0 302,4 337,2 291,5 251,2 164,7 92,6 56,6 213,0
1998 99,6 171,8 242,5 228,8 338,5 355,2 368,2 346,1 220,6 161,3 99,3 66,5 224,9
1999 93,4 153,9 220,3 276,1 301,6 368,1 376,8 342,2 228,8 154,2 109,9 61,6 223,9
2000 120,9 129,8 241,7 204,0 310,1 386,5 350,6 340,7 249,8 150,9 85,9 49,4 218,4
2001 77,4 163,6 145,0 282,1 338,7 374,5 335,2 324,6 244,4 150,9 109,1 65,7 217,6
2003 90,5 128,1 209,9 268,6 366,5 339,2 330,5 328,3 259,3 147,0 103,3 60,2 219,3
2004 85,2 147,9 204,7 302,4 334,0 390,5 344,4 308,5 251,2 154,2 114,4 71,2 225,7

A Coruña
Ano Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Media
1965 102,52 170,99 210,77 229,13 360,06 305,36 392,93 350,48 209,96 166,14 110,16 54,86 221,9
1966 89,87 140,12 268,47 289,81 360,83 326,16 403,72 331,45 241,06 152,43 98,23 56,33 229,9
1967 98,44 172,13 234,11 301,05 311,41 384,55 367,49 332,18 225,51 167,23 120,77 75,42 232,5
1968 118,02 143,55 203,64 298,06 348,47 377,35 361,33 312,42 238,36 185,33 113,70 62,50 230,2
1969 100,07 172,13 202,34 272,58 319,13 320,56 405,26 319,74 239,71 205,62 110,16 62,20 227,5
1970 96,40 131,54 234,11 314,54 333,03 329,36 383,68 321,21 268,11 222,07 114,59 75,13 235,3
1971 104,96 186,42 233,46 236,62 302,14 335,75 344,37 302,91 291,78 211,10 126,52 78,06 229,5
1972 95,17 131,54 188,73 293,56 290,56 335,75 354,39 312,42 254,59 165,04 109,72 65,73 216,4
1973 107,82 137,83 239,94 308,55 326,85 416,54 347,46 321,94 244,44 171,07 131,83 68,66 235,2
1974 87,42 138,97 209,47 295,81 342,30 377,35 410,65 375,37 226,86 165,04 117,24 87,75 236,2
1975 107,74 147,09 201,76 280,08 326,31 357,35 396,86 363,73 236,33 179,35 114,59 83,55 232,9
1976 125,44 148,69 235,92 304,80 359,83 388,55 387,30 334,23 266,76 153,85 109,28 68,08 240,2
1977 107,74 132,68 215,83 291,31 292,80 350,15 327,57 320,62 250,53 184,45 109,28 71,72 221,2
1978 93,83 140,69 201,76 235,12 311,95 326,16 361,02 368,27 232,27 199,75 129,18 60,79 221,7
1979 97,62 140,69 191,71 275,58 335,89 393,35 394,47 320,62 256,61 165,75 113,26 66,26 229,3
1980 92,56 151,89 203,77 320,53 321,52 338,15 394,47 318,35 260,67 169,15 114,59 67,17 229,4
1981 106,47 159,90 193,72 280,08 266,46 398,15 353,85 291,12 222,13 145,35 133,15 57,15 217,3
1982 105,21 142,29 243,96 331,77 295,19 316,56 301,29 313,81 222,13 167,45 97,34 58,06 216,3
1983 101,42 118,28 191,71 235,12 288,01 338,15 272,62 245,74 246,47 186,15 100,00 74,45 199,8
1984 81,18 140,69 215,83 286,82 280,83 352,55 341,91 343,31 248,50 174,25 101,32 58,06 218,8
1985 101,42 137,49 205,78 275,58 314,34 342,95 351,46 350,12 242,41 203,15 103,97 68,08 224,7
1986 87,50 118,28 179,65 248,61 323,92 342,95 382,52 297,93 203,87 155,55 121,22 60,79 210,2
1987 105,21 132,68 199,75 259,85 355,04 328,56 351,46 334,23 230,24 148,75 107,95 66,26 218,3
1988 78,65 147,09 213,82 244,11 280,83 352,55 359,79 320,62 250,53 170,85 123,87 85,37 219,0
1989 124,18 169,50 231,90 248,61 377,05 396,55 396,78 343,31 299,21 192,95 93,36 62,62 244,7
1990 105,21 132,68 266,07 268,84 378,98 345,35 384,91 329,70 252,56 167,45 107,95 83,55 235,3
1991 119,12 143,89 203,77 293,56 380,91 362,15 342,83 334,23 250,53 181,05 102,65 67,17 231,8
1992 120,38 158,29 211,81 264,34 335,89 297,36 346,69 297,93 252,56 148,75 97,34 70,81 216,8
1993 107,74 183,91 233,91 264,34 292,80 330,95 404,49 354,14 236,33 172,55 118,56 53,51 229,4
1994 93,83 137,49 211,81 266,59 307,16 398,95 342,83 318,35 250,53 174,25 129,18 68,99 225,0
1995 92,56 151,89 213,82 345,26 339,98 403,75 349,00 366,59 242,41 192,95 107,95 69,81 239,7
1996 102,68 151,89 229,89 309,29 331,10 407,75 396,86 327,43 270,81 184,45 100,00 69,90 240,2
1997 103,94 140,69 288,18 320,53 331,10 354,95 387,30 309,27 268,79 181,05 94,69 60,79 236,8
1998 100,15 183,91 245,97 262,09 350,25 378,95 358,63 366,00 230,24 181,05 121,22 74,45 237,7
1999 102,11 174,42 229,57 283,07 330,71 390,95 378,28 347,56 247,82 177,70 123,87 61,62 237,3
2000 123,32 137,26 269,12 233,62 316,04 378,95 353,62 357,80 260,00 163,39 98,67 51,04 228,6
2001 81,71 184,13 173,82 298,81 350,02 406,15 341,29 339,50 289,75 180,39 139,79 81,88 238,9
2002 92,32 141,26 230,80 293,56 328,40 322,16 341,29 338,50 257,29 177,10 94,25 57,51 222,9
2003 103,33 141,83 204,93 277,08 381,68 338,95 385,22 340,97 268,11 174,91 111,05 64,85 232,7
2004 97,21 193,85 223,09 311,54 354,65 375,75 383,68 331,45 256,61 159,56 126,96 66,10 240,0
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o cálculo da Etp realizouse, en consecuencia, a partir da fórmula de turc (1961), na que interveñen 
un parámetro como a temperatura, que manifesta unha tendencia crecente nas últimas décadas, 
e outro como a radiación incidente, que manifesta na maioría dos observatorios unha tendencia 
oposta. os resultados do cálculo para as diferentes series temporais analizadas confirman en to-
dos os casos unha tendencia significativa ao seu incremento ao longo do período estudado. Este 
resultado indica que, cando menos coa fórmula de turc (1961) a influencia da temperatura sobre 
os valores da demanda evapotranspirante en auga da atmosfera é superior que a da radiación 
incidente. o incremento desta demanda no período de 36 anos estudado é aproximadamente de 
50 mm de auga.

Figura 3. valores da evapo-
transpiración potencial (Etp) 
determinados pola fórmula de 
turc (1961) para o período 
1969-2004 nos observatorios 
da coruña, santiago de com-
postela, vigo e lugo.
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balance hídrico

neste caso realízanse dous tipos de balance: o sinxelo ou elemental, no que se relacionan só 
os datos a nivel mensual da oferta, como precipitación, e da demanda, como Etp, e o de thor-
nthwaite-matter (1955) no que se ten en conta xa a Et real, é dicir, cando existe déficit de auga 
no solo. no primeiro caso teriamos un índice que nos definiría os valores dos excesos e déficits 
de auga a escala mensual e anual como indicadores das principais trazas da economía da auga, 
e no segundo, obteríamos uns valores dos que se poderían extraer conclusións perfectamente 
aplicables a situacións reais. o primeiro balance sería aplicable sobre todo á caracterización 
climática e o segundo caso a cuestións concretas, como as necesidades de rega, alimentación de 
acuíferos, xénese de caudais, etc.

os valores dos déficits de auga anuais que se corresponden coa suma dos valores negativos dos 
meses en que a demanda en auga como Etp supera a oferta como precipitación non manifestan 
en todos os observatorios ningunha tendencia significativa. En cambio os excesos de auga anuais 
que se corresponden coa suma dos superávits de auga dos meses en que a oferta é superior á 
demanda ofrece un comportamento bastante variable dependente, sobre todo da variabilidade 
da chuvia invernal. E así, existe o caso da coruña, sen tendencia ningunha; os de vigo e lugo, 
con tendencia negativa; e, finalmente, o de santiago de compostela, con tendencia positiva, que, 
por outro lado, é a única claramente significativa (p < 0,01). a interpretación destas diferenzas 
entre as chuvias invernais, que non corresponden a este capítulo, sería a explicación deste com-
portamento, un tanto caótico, dos excesos de auga do balance hídrico dos observatorios galegos 
analizados.

o cálculo do balance hídrico segundo o método de thornthwaite-matter (1955) realizouse só co 
observatorio de santiago de compostela, considerando unha reserva máxima en auga do solo 
de 100 mm e uns valores de escoamento directo do 5%. os valores da EtR manifestan, igual que 
coa Etp, unha tendencia ao incremento tamén significativa, pero cuns valores que son aproxima-
damente 100 mm inferiores. os valores da auga utilizable polas plantas do solo ao longo deste 
período manifestan unha certa variabilidade, pero sen ningunha tendencia significativa. só no 
mes de xuño se aprecia unha tendencia á diminución dunha certa significación (p < 0,1) que 
podería estar relacionada coa seca de primavera que se detecta como a única tendencia signifi-
cativa da precipitación mensual en Galicia. 

Finalmente, os excesos e os déficits de auga anuais, calculados a partir dos valores de EtR determi-
nados por este método, manifestan unhas tendencias moi semellantes ás determinadas a partir da 
Etp, e dicir, de incremento significativo no primeiro caso e sen tendencia no segundo.
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Figura 4. valores dos excesos e dos déficits de auga correspondentes aos balances hídricos (p -Etp) dos obser-
vatorios de santiago de compostela, a coruña, vigo e lugo. as tendencias dos excesos preséntanse en liña 
vermella, e as dos déficits, en liña negra. os estatísticos correspondentes ás tendencias do exceso e do déficit 
aparecen nos recadros da dereita.
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Figura 5. Evolución da reserva mensual de auga do solo utilizable polas plantas no período 1969-2004 en 
santiago de compostela calculada polo método de thorthwaite-matter (1955) (Reserva máxima en auga do 
solo = 100 mm. Escoamento directo = 5 %).

Figura 6. Evolución da reserva en auga do solo utilizable polas plantas, para o mes de xuño, en santiago de 
compostela no período 1969-2004 calculado polo método de thornthwaite-matter (1955).
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conclusións

a demanda evaporante en auga da atmosfera vén determinada por un factor termorradiativo e por 
outro aerodinámico, segundo recolle a clásica e recoñecida fórmula de penman (1960). o termo 
aerodinámico dependente da velocidade do vento non puído ser avaliado pola irregularidade das 
medidas e a falta de información en moitos casos sobre as condicións de instalación dos anemó-
metros. polo tanto, agardando que se poida realizar máis adiante un estudo pormenorizado deste 
parámetro que permita, cando menos, a reconstrución dalgunha serie histórica, neste estudo vai ser 
considerado soamente o factor termorradiativo. por outra parte, segundo os estudos de paz Gonzá-
lez e díaz-Fierros, este factor é o máis importante dos dous, xa que determina, para as condicións 
de santiago de compostela, o 60-80% da demanda evaporante da atmosfera.

os dous termos que interveñen no factor termorradiativo (temperatura e radiación incidente sobre a 
superficie da terra) poden ser considerados a partir da fórmula de turc (1961), da que se demostrou 
o seu bo axuste ás condicións climáticas de Galicia (díaz-Fierros, 1975). En relación coa temperatu-
ra, xa se puído demostrar en diferentes capítulos deste libro o carácter ascendente que manifesta na 
maioría dos observatorios galegos a partir da década dos setenta. a radiación incidente, en cambio, 
cando se determina a partir da fórmula de armstrong, que toma como base as horas de sol, amosa 
un comportamento pouco definido, pero que en xeral tende a diminuír nas series históricas anali-
zadas. Esta diminución atribuíble ao descenso das horas de sol por un incremento da nebulosidade 
atopouse en moitos outros puntos de Europa, polo que ten un certo carácter xeneralizable. a cues-
tión, malia que aberta aínda en moitos puntos, poderíase explicar pola influencia da contaminación 
por aerosois sobre a formación das nubes.

o resultado da interacción da temperatura e a radiación sobre a evapotranspiración potencial 
amosa unha maior importancia do primeiro factor, polo que o resultado final é o dun incremento 
da demanda evaporante da atmosfera ao longo dos últimos 33-36 anos que se pode estimar, como 
termo medio, da orde dos 50 mm.

o balance hídrico resultante da relación entre a oferta en auga pola precipitación e a demanda 
pola evapotranspiración potencial sinala o carácter determinante do primeiro factor, tanto polos 
valores absolutos como pola variabilidade interanual. deste xeito, a indefinición que, en xeral, mos-
tra a precipitación no relativo ás tendencias de evolución nas últimas décadas transmítese tamén 
ao balance hídrico, de tal maneira que as evolucións que poderían ser observadas no déficit e no 
exceso de auga terían que ser explicadas polo comportamento estacional da precipitación.

o cálculo da evapotranspiración real que xa ten en conta o factor limitante da auga do solo mostra 
igualmente o carácter determinante da precipitación sobre os diferentes termos do balance hídrico 
real, de tal xeito que de novo non aparecen tendencias definidas nas series históricas das últimas 
décadas. unicamente no mes de xuño se aprecia unha tendencia á diminución, dunha certa signifi-
cación, que podería estar relacionada coa seca de primavera que se detecta como a única tenden-
cia significativa da precipitación mensual en Galicia.
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rEsumo

no presente traballo realízase unha análise dos datos de caudais das estacións hidrométricas galegas, 
tanto da confederación Hidrográfica de Galicia-costa, coma das pertencencentes á confederación 
Hidrográfica do norte i (cnHi) e da confederación Hidrográfica do douro, co obxectivo de analizar 
as súas tendenzas a partires do 1970 ata os datos máis actuais dos que se dispón. para levar a cabo o 
traballo procesáronse os datos de caudais diarios para un total de 32 bacías, 18 de Galicia-costa, e 
13 da confederación Hidrográfica do norte i (cHn i) e unha da confederación Hidrográfica do douro. 
Estes datos abranguen distintos períodos de tempo, polo que se procedeu a seleccionar as series con 
un número mínimo de 20 anos de observacións desde 1970, e a partires delas realizar unha análise 
das tendenzas. En primeiro lugar analizouse a evolución dos caudais promedios anuais para as bacías 
e posteriormente procedeuse a estudar os extremos: caudais máximos e caudais mínimos, realizando 
unha análise detaiada para os caudais mínimos de 1 día, 7 e 30 días consecutivos. como complemento 
o traballo levado a cabo analizouse a evolución das precipitacións e os caudais anuais dunha das series 
máis longas das que se dispón de información que é a do río miño, encontrando unha clara sincronía 
entre os caudais do río miño e a precipitación anual rexistrada nos distintos anos.

abstract

this paper  is an analysis of the river flow data from Galician hydrometric stations, not only from the 
Galicia- costa Hydrographic confederation, but also from the confederación Hidrográfica del norte 
i (cnHi) and from the duoro Hydrographic confederation; the objective is to analyze trends from 
1970 until the most up-to-date data available. in order to carry out the study, daily river flow data 
were analyzed for a total of 32 basins, 18 from the Galician coastline, 13 from the Hydrographic 
confederation north i (cnHi) and one from the duoro Hydrographic confederation. these data 
include different periods of time, and therefore the series which were chosen to carry out a trend 
analysis, were those with a minimum of 20 years of observations since 1970. First of all, the evolution 
of average annual river flows for the basins was analyzed, and afterwards the extremes were studied: 
maximum and minimum river flows, carrying out a detailed analysis of the minimum river flows lasting 
1, 7 and 30 consecutive days. to complement this work, the evolution of precipitation and of annual 
river flow was also analyzed, using information from one of the longest series available, namely that of 
the River miño; a clear synchrony was observed between the river flow of the River miño and the annual 
precipitation recorded during different years.

introdución

É amplamente recoñecido o aumento da temperatura media do aire durante o século XX e, aínda que 
existen incertezas sobre a magnitude de futuros aumentos desta, a maioría das avaliacións indican que 
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é moi probable un aumento aínda maior das temperaturas no futuro. unha das cuestións que se 
formula a hidroloxía é en que forma pode afectar o quentamento do clima ao ciclo hidrolóxico, xa 
que isto xera cambios na dispoñibilidade dos recursos hídricos (Hougton et al., 2001; nast, 2001; 
acia, 2004).

tendo en conta este aumento das temperaturas no século XX, especialmente desde o ano 1970 (Jo-
nes e moberg, 2003), é lóxico preguntarse cales son as tendencias nas variables hidrolóxicas que se 
ven afectadas por este cambio nas temperaturas. os cambios producidos no ciclo hidrolóxico  como 
é a frecuencia de ocorrencia dos eventos extremos supón riscos potenciais para as poboacións. as 
tormentas tropicais, inundacións e secas aféctanlle directamente á vida humana a través dos danos 
catastróficos que xeran ou indirectamente causando efectos adversos na produtividade dos cultivos.

matEriais E métodos

neste traballo realízase unha análise dos datos de caudais das estacións hidrométricas galegas, 
tanto da confederación Hidrográfica de Galicia-costa como das pertencentes á confederación 
Hidrográfica do norte i (cnHi) e da confederación Hidrográfica do douro, co obxectivo de 
analizar as súas tendencias a partir de 1970 e ata os datos máis actuais de que se dispón. para 
levar a cabo o traballo, procesáronse os datos de caudais diarios para un total de 32 bacías, 
18 de Galicia-costa, 13 da confederación Hidrográfica do norte i e unha da confederación 
Hidrográfica do douro. Estes datos abranguen distintos períodos de tempo, polo que se procedeu 
a seleccionar as series cun número mínimo de 20 anos de observacións desde 1970. a partir 
delas realizouse unha análise das tendencias. En primeiro lugar, analizouse a evolución dos cau-
dais medios anuais para as bacías e posteriormente procedeuse a estudar os extremos: caudais 
máximos e caudais mínimos, levando a cabo unha análise detallada para os caudais mínimos de 
1 día, 7 e 30 días consecutivos.

a análise das tendencias das series de caudais ten como obxectivo identificar a existencia de 
variacións estatisticamente significativas nas series seleccionadas, para o cal se empregou o es-
tatístico t para as pendentes, que se distribúe segundo o modelo de probabilidade t de student 
con n-2 graos de liberdade, e así decidir cando un determinado coeficiente de regresión é signi-
ficativamente distinto de cero, polo que para os valores de t entre +1 e -1 se considera que non 
existen cambios apreciables.

as series hidrométricas analizadas corresponden ás bacías que se amosan na seguinte táboa, na 
que se inclúen as coordenadas utm de localización das diferentes estacións hidrométricas, as 
áreas das bacías e a confederación hidrográfica a que pertencen.
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táboa 1. bacías galegas analizadas.

bacía-Estación Hidrométrica utm x utm Y area, km2 conF. HidroGráFica

RÍo masma - masma 634923.54 4815256.04 145.3 Galicia-costa

RÍo ouRo - san acisclo 631234.84 4824094.69 162 Galicia-costa

RÍo landRo - vivEiRo, san pEdRo 613506.53 4831360.30 198 Galicia-costa

RÍo soR - RibEiRas do soR 603972.00 4838031.00 169 Galicia-costa

RÍo mERa - sta. maRÍa dE mERa 587894.50 4832400.25 102 Galicia-costa

RÍo GRandE dE Xubia - san saduRniÑo 574444.56 4820550.34 108.3 Galicia-costa

RÍo mandEo - iRiXoa 576690.89 4788976.05 248 Galicia-costa

RÍo mERo - cambRE 554310.40 4793076.55 277 Galicia-costa

RÍo anllÓns - anllÓns 509221.23 4786313.30 432 Galicia-costa

RÍo tambRE - poRtomouRo 528978.00 4756551.00 1145 Galicia-costa

RÍo dubRa - poRtomouRo 528555.77 4757071.09 93 Galicia-costa

RÍo FuRElos - pontE baRaZÓn 580061.11 4745807.46 150 Galicia-costa

RÍo ulla - santiso 579748.23 4744477.67 564 Galicia-costa

RÍo dEZa - pontE ciRa 554288.07 4736762.73 550 Galicia-costa

RÍo umia - caldas dE REis 528899.70 4716611.18 288 Galicia-costa

RÍo lÉREZ - campo lamEiRo 538007.10 4708192.05 250 Galicia-costa

RÍo oitavÉn - soutomaioR 536682.12 4687829.26 177 Galicia-costa

RÍo cÚa 556483.97 4725915.55 482 Galicia-costa

RÍo ibias - santo antolÍn 671276.48 4771711.90 294 cHn i

RÍo Eo - pontEnova 647196.85 4803236.05 575 cHn i

RÍo miÑo - RábadE 612772.65 4774391.14 999 cHn i

RÍo paRGa - GuitiRiZ 599875.30 4780539.09 301 cHn i

RÍo ladRa - bEGontE 605755.96 4779135.76 840 cHn i

RÍo miÑo - luGo 617340.68 4761470.04 2303 cHn i

RÍo saRRia - saRRia 627619.03 4745970.93 129 cHn i

RÍo tEa - pontEaREas 540334.71 4668423.52 286 cHn i

RÍo louRo - tui 530273.20 4656807.80 150 cHn i

RÍo buRbia - toRal dE los vados 678726.52 4717664.71 492 cHn i

RÍo cabRERa - ptE. d. FlÓREZ 679164.00 4697687.85 560 cHn i

RÍo loR - a pontE 637878.20 4710236.48 337 cHn i

RÍo cabE - Ribasaltas (monFoRtE) 624952.93 4712722.53 353 cHn i

RÍo támEGa - Rabal 630064.90 4634101.82 719 cHn douRo
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rEsultados

caudais medios anuais

a análise das series de caudais medios anuais nas bacías analizadas mostrou uns resultados he-
teroxéneos. do total de bacías estudadas tan só en sete se atoparon variacións significativas dos 
caudais medios anuais, existindo unha tendencia ao aumento dos caudais medios anuais para 
aquelas situadas na confederación Hidrográfica de Galicia-costa e unha diminución para as que 
presentaron variacións significativas dentro da cHn i. na seguinte figura amósase unha represen-
tación de Galicia na que se inclúe a variación espacial das estacións hidrométricas analizadas e as 
tendencias que presentaron os caudais medios anuais en cada unha delas.

Figura 1. Resultado da análise de tendencias dos caudais medios anuais nas bacías de Galicia.
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as estacións en que se observaron variacións significativas nas series de caudais medios anuais con 
tendencia a aumentar foron as situadas nas bacías do río sor, anllóns, umia e Furelos (afluente do 
ulla), todas elas da vertente atlántica (figura 2).

Figura 2. Evolución dos caudais medios nas bacías de Galicia-costa que presentaron variacións significativas.

aquelas series en que as tendencias foron cara á diminución dos seus caudais medios foron as do 
río miño, ao seu paso por lugo, a do ibias en santo antolín e o lor na ponte (figura 3).

Figura 3. Evolución dos caudais medios nas bacías da cHn i que presentaron variacións significativas.
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na táboa 2 pódense observar os resultados obtidos da análise estatística das series de caudais 
medios que presentaron variacións significativas.

táboa 2. Resultados da análise estatística das series de caudais medios.

bacía n.º anos dEsdE ata pEndEntE t siG
soR 21 1970 2002 0.089 1.867 0.077
anllÓns 27 1970 2006 0.113 1.248 0.224
FuRElos 23 1970 2001 0.082 1.300 0.207
umia 26 1970 1998 0.121 1.468 0.155
miÑo-luGo 25 1970 1998 0.419 1.007 0.324
ibias 26 1970 1997 -0.099 -1.307 0.203
loR 22 1970 1995 -0.223 -1.679 0.109

caudais máximos

as series de caudais máximos son as que presentaron un maior número de variacións estatistica-
mente significativas (táboa 3), cun total de oito estacións nas que os caudais máximos rexistrados a 
partir de 1970 tenden a aumentar e sete nas que a tendencia é a diminuír.

Figura 4. Resultado da análise de tendencias dos caudais máximos anuais nas bacías de Galicia.

na figura 4 pódese observar o patrón espacial do comportamento das tendencias dos caudais 
máximos para cada unha das estacións hidrométricas, no que se poder ver que aquelas estacións 
cuxos caudais máximos tenden a diminuír están na súa maior parte localizadas no interior, mentres 
que aquelas nos que os caudais máximos aumentan están na maioría dos casos máis próximas ao 
litoral. as figuras 5 e 6 amosan a evolución dos caudais máximos nas estacións que presentaron 
variacións estatisticamente significativas.
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táboa 3. Resultados da análise estatística das series de caudais máximos.

bacía n.º anos dEsdE ata pEndEntE t siG
mERa 27 1970 2003 -1.094 -1.278 0.212
soR 21 1970 2002 1.286 4.248 0.000
mandEo 26 1970 2003 -2.229 -1.157 0.258
masma 27 1970 2003 1.162 2.088 0.047
anllÓns 27 1970 2006 -1.402 -1.297 0.206
FuRElos 23 1970 2001 -1.248 -1.742 0.096
dEZa 27 1970 2001 -5.117 -2.572 0.016
tambRE 26 1970 2001 6.807 1.366 0.184
ladRa 28 1970 1998 4.799 1.980 0.058
Eo 28 1970 1998 3.128 2.257 0.032
tEa 28 1970 1998 5.919 1.465 0.154
cabRERa 28 1970 1998 -1.515 -1.112 0.276
ibias 26 1970 1997 -0.792 -1.084 0.289
loR 22 1970 1995 -0.223 -1.679 0.108
támEGa 26 1970 1998 -5.027 -1.584 0.126

0

20

40

60

80

100

120

19
70

/7
1

19
72

/7
3

19
74

/7
5

19
76

/7
7

19
78

/7
9

19
80

/8
1

19
82

/8
3

19
84

/8
5

19
86

/8
7

19
88

/8
9

19
90

/9
1

19
92

/9
3

19
94

/9
5

19
96

/9
7

19
98

/9
9

20
00

/0
1

Q
	m
áx
im
o,
	m

3
/s

Río	Sor

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

19
70

/7
1

19
72

/7
3

19
74

/7
5

19
76

/7
7

19
79

/8
0

19
81

/8
2

19
83

/8
4

19
86

/8
7

19
94

/9
5

19
96

/9
7

19
98

/9
9

20
00

/0
1

20
03

/0
4

20
05

/0
6

Q
	m
áx
im
o,
	m

3
/s

Río	Anllóns

0

20

40

60

80

100

120

140

160

19
70

/7
1

19
72

/7
3

19
74

/7
5

19
76

/7
7

19
78

/7
9

19
80

/8
1

19
82

/8
3

19
84

/8
5

19
86

/8
7

19
88

/8
9

19
90

/9
1

19
92

/9
3

19
94

/9
5

19
96

/9
7

19
98

/9
9

Q
	m
áx
im
o,
	m

3
/s

Río	Furelos

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

19
70

/7
1

19
72

/7
3

19
74

/7
5

19
76

/7
7

19
78

/7
9

19
80

/8
1

19
82

/8
3

19
84

/8
5

19
86

/8
7

19
88

/8
9

19
90

/9
1

19
92

/9
3

19
94

/9
5

19
96

/9
7

19
98

/9
9

20
00

/0
1

20
02

/0
3

Q
	m
áx
im
o,
	m
3/
s

Río	Mera

0

50

100

150

200

250

300

350

19
70

/7
1

19
71

/7
2

19
72

/7
3

19
73

/7
4

19
74

/7
5

19
75

/7
6

19
76

/7
7

19
77

/7
8

19
78

/7
9

19
79

/8
0

19
80

/8
1

19
81

/8
2

19
82

/8
3

19
83

/8
4

19
84

/8
5

19
85

/8
6

19
93

/9
4

19
94

/9
5

19
95

/9
6

19
96

/9
7

19
97

/9
8

19
98

/9
9

19
99

/0
0

20
00

/0
1

20
01

/0
2

20
02

/0
3

Q
	m
áx
im
o,
	m

3
/s

Río	Mandeo

0

20

40

60

80

100

120

140

160

19
70

/7
1

19
72

/7
3

19
74

/7
5

19
76

/7
7

19
78

/7
9

19
80

/8
1

19
82

/8
3

19
84

/8
5

19
86

/8
7

19
88

/8
9

19
90

/9
1

19
92

/9
3

19
94

/9
5

19
96

/9
7

19
98

/9
9

20
00

/0
1

20
02

/0
3

Q
	m
áx
im
o,
	m

3
/s

Río	Masma

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

19
70

/7
1

19
72

/7
3

19
74

/7
5

19
76

/7
7

19
78

/7
9

19
80

/8
1

19
82

/8
3

19
84

/8
5

19
86

/8
7

19
88

/8
9

19
90

/9
1

19
92

/9
3

19
94

/9
5

19
96

/9
7

19
98

/9
9

Q
	m
áx
im
o,
	m

3
/s

Río	Deza

0

200

400

600

800

1000

1200

19
70

/7
1

19
72

/7
3

19
76

/7
7

19
78

/7
9

19
80

/8
1

19
82

/8
3

19
84

/8
5

19
86

/8
7

19
88

/8
9

19
90

/9
1

19
92

/9
3

19
94

/9
5

19
96

/9
7

19
98

/9
9

20
00

/0
1

Q
	m
áx
im
o,
	m

3
/s

Río	Tambre

Figura 5. Evolución dos caudais máximos nas bacías de Galicia-costa que presentaron variacións significativas.
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Figura 6. Evolución dos caudais máximos nas bacías da cHn i que presentaron variacións significativas.

caudais mínimos

Realizouse tamén a análise das estiaxes naturais do río. Este tipo de estudos achega información 
valiosa para a realización de distintas obras hidráulicas como captacións de augas superficiais para 
abastecemento, o prognóstico de problemas de contaminación, etc. para estudar os caudais míni-
mos, foron empregadas as series de mínimos para 1,7 e 30 días consecutivos de todos os anos dos 
que se dispón de información. para a caracterización dos caudais mínimos en EE.uu. empréganse 
os caudais mínimos medios de 7 días consecutivos ao longo do ano (smakhtin, 2001; Gordon et 
al., 1992), mentres que no leste de Europa e en Rusia os índices máis empregados son os mínimos 
de 1 e 30 días. a media de todo o período de observacións dos caudais mínimos de 7 días conse-
cutivos denomínase escoamento de tempo seco (Hindley, 1973); este índice presenta unha serie de 
vantaxes á hora do cálculo dos caudais mínimos, entre elas está a minimización das variacións ar-
tificiais no caudal do río e os posibles erros de medida, e, ademais, como se comprobou en bacías 
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galegas (Rial, 2007), na maioría dos casos non existen grandes diferenzas entre os caudais mínimos 
observados para 1 día e para 7 días consecutivos. unha vez calculados os caudais mínimos para 1, 
7 e 30 días consecutivos de cada un dos anos hidrolóxicos en todas as bacías estudadas, procedeu-
se a realizar unha análise das tendencias das series de mínimos elaboradas empregando a mesma 
metodoloxía aplicada na análise dos caudais medios e máximos e así determinar se a súa variación 
presenta significación estatística (táboa 4). os resultados obtidos (figura 7) amosan variacións sig-
nificativas en 11 estacións para a serie de caudais mínimos para 1 día, en 8 para os mínimos de 7 
días consecutivos e en 6 para os mínimos de 30 días consecutivos.

Figura 7. Resultado da análise de tendencias dos caudais mínimos de 1 día nas bacías de Galicia.

táboa 4. Resultados da análise estatística das series de caudais mínimos de 1 día.

bacía n.º anos dEsdE ata pEndEntE t siG
masma 27 1970 2003 -0.014 -2.003 0.056
ouRo 22 1970 1998 0.005 1.149 0.264
landRo 22 1975 2003 0.025 1.445 0.170
mERa 22 1970 1998 0.008 1.916 0.069
tambRE 26 1970 2001 -0.068 -1.773 0.090
ulla 24 1970 1987 0.018 1.557 0.133
Eo 28 1970 1998 -0.041 -2.806 0.009
miÑo-luGo 25 1970 1998 0.120 3.831 0.000
saRRia 28 1970 1998 -0.006 -1.165 0.254
cabRERa 28 1970 1998 0.021 -2.209 0.036
cabE 28 1970 1998 0.010 1.743 0.093
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Figura 8. Evolución dos caudais mínimos de 1 día nas bacías de Galicia-costa que presentaron variacións significativas.
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Figura 9. Evolución dos caudais mínimos de 1 día nas bacías da cHn i que presentaron variacións significativas.



ecosis temas terres t res cap 10

219

Figura 10. Resultado da análise de tendencias dos caudais mínimos de 7 días consecutivos nas bacías de Galicia.

táboa 5. Resultados da análise estatística das series de caudais mínimos de 7 días consecutivos.

bacía n.º anos dEsdE ata pEndEntE t siG
masma 27 1970 2003 -0.016 -2.331 0.056
landRo 22 1975 2003 0.024 1.248 0.232
mERa 27 1970 1998 0.007 1.555 0.135
tambRE 26 1970 2001 -0.078 -1.913 0.069
Eo 28 1970 1998 -0.040 -2.435 0.020
miÑo-luGo 25 1970 1998 0.149 4.874 0.000
saRRia 28 1970 1998 -0.006 -1.047 0.304
cabRERa 28 1970 1998 -0.019 -1.996 0.056
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Figura 11. Evolución dos caudais mínimos de 7 días consecutivos 
nas bacías de Galicia-costa que presentaron variacións significativas.
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Figura 12. Evolución dos caudais mínimos de 7 días consecutivos 
nas bacías da cHn i que presentaron variacións significativas.
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Figura 13. Resultado da análise de tendencias dos caudais mínimos de 30 días consecutivos nas bacías de Galicia.

Figura 14. Evolución dos caudais mínimos de 30 días consecutivos 
nas bacías de Galicia-costa que presentaron variacións significativas.
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Figura 15. Evolución dos caudais mínimos de 30 días consecutivos nas bacías da cHn i que presentaron 
variacións significativas.

táboa 6. Resultados da análise estatística das series de caudais mínimos de 30 días consecutivos.

bacía n.º anos dEsdE ata pEndEntE t siG
masma 27 1970 2003 -0.024 -2.222 0.035
landRo 22 1975 2003 0.027 1.157 0.266
Eo 28 1970 1998 -0.053 -1.913 0.066
miÑo-luGo 25 1970 1998 0.152 4.500 0.000
cabRERa 28 1970 1998 -0.014 -1.279 0.211
loR 21 1970 1995 -0.033 -0.076 0.295

como complemento ao traballo levado a cabo, analizouse a evolución das precipitacións e os cau-
dais anuais dunha das series máis longas das que se dispón de información, que é a do río miño. 
na figura 16 obsérvase a evolución da precipitación anual en lugo, da que se posúen datos desde 
o 1840, así como a evolución da serie de caudais anuais do río miño.

Figura 16. Evolución da precipitación en lugo e os caudais do miño nas últimas décadas.
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como se pode observar na figura 16, existe unha clara sincronía entre os caudais do río miño e a 
precipitación anual rexistrada nos distintos anos.

discusión

a partir da análise dos resultados de estudos desenvolvidos en distintas rexións do mundo, pódese 
observar a importante variabilidade de respostas das bacías fronte ao cambio climático. En ca-
nadá (Zhang et al., 2001) viron que o aumento de temperatura e a non variación do réxime de 
precipitacións non provocou variacións significativas no escoamento, mentres que noutras rexións 
do oeste de Rusia (Georgievskii et al., 1996) existiu un aumento nos caudais, o mesmo que en ríos 
árticos (peterson et al., 2002). no norte de Eurasia (aizen et al., 1997) viron que o escoamento ou 
non presentaba variacións significativas ou tiña unha tendencia a diminuír, e asociaron este feito co 
retroceso que experimentaron os glaciares.

segundo probst e tardy (1987), os ríos máis importantes do mundo aumentaron o seu escoamento 
un 3% durante o período 1910-1975. labat et al., (2004) chegaron a esta mesma conclusión cos 
datos de escoamento do período 1920-1995, polo que é un feito contrastado o aumento dos cau-
dais dos ríos durante o século XX.

Estudos realizados por alcamo et al., (1997), arnell (1999) e manebe et al., (2004) din que os 
caudais tenderon a aumentar nas rexións situadas en latitudes altas e rexións tropicais, mentres que 
experimentaron unha diminución nas rexións de latitudes medias e subtropicais, poñendo de mani-
festo novamente as distintas respostas fronte ao cambio climático. na táboa 7 faise un resumo dos 
distintos estudos realizados no mundo e dos resultados obtidos neles.

táboa 7. Estudos realizados sobre as tendencias dos caudais en diversos ríos do mundo.

área de estudo datos empregados conclusións referencia bibliográfica

Global 161 pluviómetros en 
108 dos principais ríos 
mundiais ata 1990

-  tendencia á redución na rexión 
de sahel

-  aumentos no oeste de Europa e 
norteamérica

-  aumento da variabilidade 
relativa anual en zonas áridas e 
semiáridas

-  Yoshino (1999)

rusia

-  Rusia europea e 
oeste de siberia

-  Ex-unión soviética

-  80 das principais 
bacías con rexistros 
entre 60 e 100 anos

-  196 pequenas 
bacías con rexistros 
de máis de 60 anos

incrementos no escoamento do 
inverno, do verán e do outono 
desde a metade de 1970. 
diminución dos caudais primaverais

-  Georgiyevsky et al. (1995, 
1996, 1997); shiklomanov e 
Georgiyevsky (2001)

-  Georgiyevsky et al. (1996)

rExión báltica

-  Escandinavia
-  Estados bálticos

incrementos no escoamento do 
inverno, verán e outono desde a 
metade do 1970

-  bergstrom e carlsson (1993)
-  tarend (1998)
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rExións Frías

-  Yenesei, siberia
-  mackenzie, canadá

-  principal bacía
-  principal bacía

pequena variación no escoamento e 
a súa distribución

-  shiklomanov (1994)
-  shiklomanov et al., (2000)

nortEamérica

-  Estados unidos

-  california

-  bacía do mississippi

-  oeste e centro de 
canadá

-  206 bacías

-  principais bacías

-  Enchentes das 
principais bacías

-  Río churchill-nelson

-  26 bacías con tendencias 
significativas: a metade aumentan 
e a metade diminúen

-  incremento do escoamento no 
inverno resultado da diminución 
da neve

 
-  incrementos significativos na 

magnitude das enchentes e moitas 
estacións

-  diminución do escoamento na 
rexión sur. aumento no norte

-  lins e slack (1999)

-  dettinger e cayan (1995); Gleik 
e chalecki (1999)

-  olsen et al. (1999)

-  Westmacott e burn (1997)

sudamérica

-  colombia
-  no do amazonas
-  sE sudamérica
-  andes

-  principais bacías
-  principais bacías
-  principais bacías
-  principais bacías

-  diminución desde 1970
-  aumento desde 1970
-  aumento desde 1970
-  aumento desde 1970

-  marengo (1995)
-  marengo et al., (1998)
-  Genta et al., (1998)
-  Waylen et al., (2000)

Europa

-  Reino unido -  Enchentes en varias 
bacías

-  non existe tendencia estatística 
clara

-  Robson et al., (1998)

áFRica

-  sahelia -  principais bacías -  diminución desde 1970 -  sircoulon (1990)

asia

-  Xinjiang (china) -  principais bacías aumento do escoamento de 
primavera desde 1980 pola auga 
dos glaciares

-  Ye et al., (1999)

austRalia -  principais bacías -  diminución desde mediados do 
1970

-  thomas e bates (1997)

EspaÑa -  diminución -  iglesias, Estrela, Gallart (2005)

a variabilidade ao longo do tempo do escoamento nunha bacía esta influída polas variacións 
nas precipitacións, non só diarias senón tamén estacionais, anuais ou das producidas durante 
décadas. a frecuencia coa que se dan as enchentes está claramente afectada pola variabilidade 
anual das choivas e os cambios nas súas propiedades, como o é o caso da intensidade. no caso 
das secas, a principal causa radica na distribución estacional da precipitación, a súa variabilidade 
anual e a ocorrencia de secas prolongadas. pero non só as precipitacións son as que van definir a 
maior ou menor variabilidade dos caudais circulantes nunha bacía, senón que hai tamén factores 
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antropoxénicos, como son o uso de auga para consumo ou a construción de encoros, que van 
ocasionar a curto prazo o escoamento e, no caso dos encoros, a longo prazo polo efecto que 
provoca a existencia dunha grande masa de auga no aumento da evaporación. tamén hai que 
ter en conta a importancia dos cambios nos usos do solo; a conversión de espazos forestais a 
zonas de cultivo pode levar asociado un aumento do escoamento, mentres que o efecto contrario 
está provocado por deixar os cultivos a monte (vörösmarty, 2000). todos estes factores fan que 
a identificación das tendencias dos datos hidrolóxicos observados a partir das series de caudais 
non sexa unha tarefa doada, xa que non se poden atribuír exclusivamente ao cambio climático 
as tendencias identificadas.

os resultados obtidos para as bacías galegas mostran unha grande variabilidade, non existindo 
un gran número de series en que as variacións observadas fosen estatisticamente significativas. 
por unha banda, os caudais medios anuais presentaron unha tendencia a verse incrementados 
nalgunhas das bacías da vertente atlántica, mentres que as máis interiores experimentaron unha 
diminución. un feito similar foi observado no caso dos caudais máximos, e no caso dos caudais 
mínimos observouse que as tendencias con variación significativa diminuían a medida que se 
pasaba da serie de caudais mínimos de 1 día á de 7 días consecutivos e posteriormente á de 
30 días consecutivos, feito que minimiza os posibles erros de medida dos caudais ou variacións 
artificiais do caudal do río.

conclusións

non se pode establecer unha certeza da influencia do cambio climático nas series de caudais 
analizadas debido a varias razóns: por unha parte, está a escasa lonxitude das series, xa que a 
maioría das estacións hidrométricas comezaron a funcionar en 1970 e a calidade dos rexistros 
de caudais non é moi boa, xa que existen datos faltantes e os valores dos caudais mínimos e 
máximos vense en numerosas ocasións infravalorados debido a deficiencias nas curvas de gastos 
definidas nas estacións ou pola mala situación destas. por outra banda, están todos os factores 
que interveñen directa ou indirectamente dentro do ciclo hidrolóxico e afectan aos caudais circu-
lantes nas bacías, factores que son independentes das causas naturais, como pode ser o cambio 
de usos do solo, o aumento dos núcleos de poboación nas últimas décadas e, polo tanto, o maior 
consumo de auga que se obtén a partir de captacións nos ríos.
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rEsumo

paralelamente ao aumento das emisións globais de co2, a concentración do isótopo estable 13c 
na atmosfera diminuíu a nivel mundial 1,5‰ nos últimos 200 anos e mesmo durante a segunda 
metade do século XX tanto as medidas directas como as procedentes de rexistros dendrocronolóxi-
cos mostraron unha aceleración desta tendencia, cunha diminución anual do 13c atmosférico de 
0,02‰, debido principalmente a un aumento das emisións de gases orixinados pola queima de 
combustibles fósiles empobrecidos neste isótopo. nos ecosistemas forestais, o co2 ambiental fixado 
durante a fotosíntese e finalmente retido na madeira das árbores proporciona unha axeitada pegada 
isotópica da composición atmosférica do momento de formación dos aneis de crecemento arbóreo, 
polo que os valores da relación 13c/12c das series dendrolóxicas poden ser considerados como unha 
ferramenta idónea para desvelar a composición atmosférica de tempos pasados. a discriminación 
do isótopo estable 13c, que ten lugar durante o proceso fotosintético, vén determinada en certa me-
dida polas distintas velocidades de difusión do 13c-co2 e do 12c-co2 a través dos estomas, pero 
principalmente polas diferenzas na cinética das reaccións enzimáticas implicadas na súa fixación 
bioquímica, determinando a combinación destes dous factores a marca isotópica característica de 
cada especie. non obstante, a variabilidade isotópica natural entre exemplares arbóreos da mesma 
especie, incluso para árbores que crecen en condicións moi parecidas, frustra a miúdo a correcta 
interpretación dendrolóxica dos cambios atmosféricos do 13c a escalas de tempo curtas. co fin de 
obter evidencias isotópicas rexionais do cambio global, analizáronse aneis de crecemento de coní-
feras procedentes de diversos e contrastados ecosistemas do noroeste de España para determinar 
os cambios no d13c acontecidos durante o último cuarto de século. múltiples estudos diferenciais 
árbore a árbore e a expresión do contido isotópico como a variación con respecto á composición 
dos aneis formados 25 anos atrás permitiron a minimización das perturbacións debidas á variabi-
lidade arbórea interindividual, así como a estandarización interespecífica dos datos. Esta forma de 
abordar as investigacións isotópicas amplía considerablemente a eficacia da dendrocronoloxía en 
estudos climáticos ao evitar a influencia dos factores locais e ecolóxicos, proporcionando un reflexo 
máis fiable da evolución do 13c atmosférico. deste modo, a partir do estudo isotópico dos aneis 
de crecemento arbóreo en bosques galegos, demostrouse a existencia dunha diminución real na 
relación 13c/12c atmosférica, o que nos ofrece, en Galicia e a comezos do século XXi, unha clara 
evidencia do cambio global.

summarY

parallel to the increase of global co2 emissions, the worldwide 13c concentration in the 
atmosphere has decreased over the last 200 years by 1.5‰ and during the second half of the 20th 
century, both direct measurements and dendrochronological records showed a sharper 13c decline 
in the atmosphere of about 0.02‰ per year, mainly ascribed to increased gaseous emissions 
from the combustion of fossil fuels, usually depleted in this isotope. in forest ecosystems, ambient 
co2-c fixed during photosynthesis remains within the growing tree-ring tissues, providing a proper 
chronological fingerprint of the momentary atmospheric composition and the 13c/12c ratio in 
dendrological series can be considered as a powerful tool for remote atmospheric reconstruction. 
discrimination of the stable carbon isotope 13c, that occurs during photosynthetic processes, is 
associated with differences in 13c-co2 and 12c-co2 stomatal diffusion and especially with 
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differences in the enzymatic reaction kinetics involved in their biochemical fixation, determining the 
combination of both factors the characteristic isotopic fingerprint of each tree species. However, 
natural isotopic variability among individual trees of the same species, even under very similar 
growing conditions, often frustrates the accurate dendrological interpretation of 13c atmospheric 
changes  in short time-scales. in order to obtain regional isotopic evidences of the global change 
we monitored d13c shifts in coniferous growing-rings from diverse contrasting ecosystems of 
the nW of spain during the last quarter of century. multiple tree-by-tree differential studies that 
expressed d13c shifts as 5-year increments in comparison to the isotopic composition of its own 
five-yeargrowing-rings formed 25 years ago were carried out to minimize disturbances caused by 
interindividual tree variability and to allow for interspecific data standardisation. this particular 
approach for isotopic data management can considerably improve dendrochronological techniques 
for climatic studies by avoiding influences of local and ecological factors and by providing indirect 
but highly trustworthy reflections of the atmospheric 13c evolution. our isotopic results of growing 
tree-rings from Galician forests demonstrate the existence of a real decrease in the atmospheric 
13c/12c ratio, constituting clear evidence of global change in Galicia at the beginning of the  
21st century.

1. introdución

1.1. o ciclo do carbono e o cambio climático

a principal causa do cambio climático global é a crecente concentración de gases de efecto 
invernadoiro na atmosfera, maioritariamente como consecuencia da utilización de combustibles de 
orixe fósil. desde o inicio da era industrial, as emisións antropoxénicas derivadas do uso de enerxías 
procedentes de fontes fósiles (petróleo, carbón, gas, etc.) incrementaron considerablemente a 
concentración do aire en co2, gas responsable do 71,5% do efecto invernadoiro (lashof, 1990), 
sendo este incremento superior ao 20% nos últimos 50 anos. numerosas medidas directas e 
indirectas confirman que a concentración atmosférica de co2 aumentou globalmente ao redor 
de 100 ppm nos últimos 250 anos, pasando das 280 ppm na era preindustrial ás 380 ppm 
na época actual. nas últimas décadas o incremento da concentración de co2 no aire foi por 
termo medio de 1,5 ppm/ano (figura 1), o que supón aproximadamente un aumento dun 0,5% 
anual. Houghton (1996) predí que as emisións de co2 á atmosfera poderían aumentar desde 
7,4 xigatoneladas de carbono anuais en 1997 a aproximadamente 26 xigatoneladas de carbono 
anuais en 2100. 

Evolución da concentración de co2 atmosférico

 

 Evolución da concentración do CO2  

  

  

  

ppm   

ano   

Figura 1. Evolución da concentración do co2 atmosférico a partir de medicións realizadas por charles d. 

Keeling en mauna loa (Hawai). Fonte: a. uriarte cantolla; Historia del clima de la tierra, 2003.
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na actualidade, considerando as emisións das diversas fontes de co2 e as absorcións polos 
sumidoiros naturais (ecosistemas terrestres e oceánicos), o balance neto de emisións á atmosfera 
alcanza as 3 xigatoneladas de carbono anuais. isto incrementou o efecto invernadoiro, provocando 
que desde o inicio da era industrial a temperatura media da atmosfera terrestre aumentase da 
orde de 0,7 ºc e, aínda que os efectos do incremento de co2 no funcionamento dos ecosistemas 
é incerto, moitos científicos afirman que dobrar as concentracións atmosféricas de co2 podería 
ter serias consecuencias ambientais (barnett, 1987; lindzen, 1994; santer, 1995; adams, 1999), 
con efectos negativos, tanto biolóxicos como económicos e sociais.

os ecosistemas terrestres representan un papel importante e dinámico no ciclo global do carbono, 
contribuíndo en boa medida á absorción do co2 atmosférico. desde o punto de vista forestal, o 
secuestro de carbono pode ser considerado como un mecanismo de captura e almacenamento 
seguro do carbono da atmosfera, actuando como unha contraparte potencial, natural e axeitada 
para o balance do carbono na natureza. para coñecer e cuantificar a contribución dos bosques 
á mitigación do cambio climático, é necesario expresar a súa achega en termos de fixación de 
carbono en relación coa composición atmosférica e co papel que o co2 representa no efecto 
invernadoiro. algunhas evidencias sinalan que os bosques mundiais son capaces de secuestrar polo 
menos o 25% das emisións de dióxido de carbono procedentes da utilización de combustibles fósiles, 
mentres que a deforestación é responsable da emisión de arredor de 1,8 xigatoneladas de carbono 
anuais. polo tanto, o adecuado manexo das reservas de carbono terrestre a grande escala pode ser 
unha compoñente esencial na estratexia internacional contra o cambio climático. así, o protocolo 
de Kyoto, ademais de recomendar a diminución das dúas principais fontes de emisión, a queima 
de combustibles fósiles e os cambios de uso de terras boscosas en agrícolas, aconsella a busca de 
políticas e actuacións ambientais encamiñadas a incrementar os niveis de captura e fixación, a curto 
e medio prazo, de gases con efecto invernadoiro, fundamentalmente co2 (montero, 2002).

dentro dos ecosistemas terrestres, tanto a vexetación como a edafosfera inflúen significativamente 
no ciclo global do carbono, contribuíndo en gran medida á absorción do co2 atmosférico. aínda 
que na actualidade os bosques non poden fixar todo o co2 emitido á atmosfera, estímase que, 
combinando estratexias selvícolas de apoio á xestión sustentable con programas de conservación de 
sistemas forestaies e repoboación, os bosques poderían resultar un sumidoiro de carbono importante 
durante os próximos 100 anos, permitindo reducir as emisións netas de co2 á atmosfera nun 50% 
(ipcc 1995).

1.2. isótopos do carbono no estudo dos ecosistemas terrestres

Existen tres isótopos naturais do carbono, un radioactivo e dous estables, que se presentan en moi 
diferente proporción na natureza (figura 2) e todos eles foron amplamente utilizados en investigacións 
relacionadas co ciclo do carbono en ecosistemas terrestres. 

12C ≈ 99%

13C ≈ 1%

14C < 1%

Isotopos naturais 
do carbono

•  12C (estable)
•  13C (estable)
•  14C (radioactivo)

Figura 2. proporción dos distintos isótopos do carbono na natureza.
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o 14c, radioactivo e cunha vida media de 5.730 anos, empregase non só para a datación de 
diferentes espécimes debido á súa presenza en todos os materiais orgánicos senón tamén para 
estudos bioxeoquímicos en distintas disciplinas medioambientais (cabaneiro, 1987; magid, 2002).

os isótopos estables do carbono proporcionan en distintos campos da investigación unha visión 
integrada e cuantitativa das transformacións químicas, biolóxicas e ecolóxicas (boutton, 1998; 
Fernández, 2006a, Griffiths, 1999) e é coñecido que durante cada transformación química a 
concentración de 13c sofre certas variacións (Fernández, 2003a, 2003b), polo que a posibilidade 
de utilizar a espectrometría de masas isotópica para a análise deste isótopo estable pesado (figura 
3) permite, en estudos de materia orgánica, trazar e cuantificar os fluxos de carbono nunha gran 
variedade de ecosistemas (bernoux, 1998; bird, 1997; Ehleringer, 2000; Fernández, 2006b; 
mary, 1992).

Figura 3. Espectrómetro de masas isotópico Finnigan mat delta-c 

con analizador elemental automático cn integrado.

na actualidade, dada a precisión das técnicas isotópicas, a utilización do 13c a niveis de abundancia 
natural proporciona unha ferramenta de grande eficacia en investigacións ambientais e o estudo das 
variacións da relación 13c/12c é cada vez máis utilizado para o seguimento de distintos procesos e 
transformacións que teñen lugar nos ecosistemas forestais, como son a fixación por fotosíntese do 
co2 atmosférico, a descomposición de restos vexetais complexos, a formación de solo, etc. (araujo, 
2007; Fernández, 2003, 2005, 2006a, 2006b; schleser, 1999), permitindo así a pronta detección 
de cambios ecolóxicos.

como consecuencia das grandes cantidades de co2 antropoxénico que están sendo liberadas 
á atmosfera desde a Revolución industrial, procedentes da combustión de derivados do petróleo 
(cun baixo contido en 13c), a riqueza isotópica da atmosfera en 13c está a descender de maneira 
progresiva, moi especialmente durante as últimas décadas (figura 4).
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d13CPDB (‰) 

Figura 4. datos da relación isotópica 13c/12c do co2 atmosférico

procedentes da estación sio (Scripps Institution of Oceanography) de point barrow, alaska.

Fonte: c. d. Keeling, a. F. bollenbacher e t. p. Whorf en http://cdiac.ornl.gov/trends/ co2/ iso-sio/iso-sio.html

como consecuencia das reaccións químicas e enzimáticas que teñen lugar durante a fotosíntese 
nas que se converte co2 atmosférico e H2o en materia orgánica por medio da radiación solar, 
as plantas seleccionan preferentemente o isótopo lixeiro do carbono (12c vs. 13c) dando lugar a 
unha discriminación isotópica do 13c no material vexetal formado (Körner, 1991; conte, 2002; 
lai, 2004; suits, 2005). no caso das árbores, parte do co2 atmosférico atrapado durante a 
actividade fotosintética queda depositado nos aneis de crecemento, proporcionando unha 
instantánea da composición atmosférica do momento en que se formaron. así, se a relación 
13c/12c no co2 atmosférico aumenta ou diminúe, o mesmo acontecerá coa relación 13c/12c nos 
aneis da árbore. Esta capacidade das árbores para rexistrar as variacións isotópicas da atmosfera 
permite utilizar os seus aneis non só para a reconstrución de series isotópicas de 13c que reflictan 
as flutuacións e variacións atmosféricas locais (dongarra, 2002), senón tamén como un indicador 
de alta sensibilidade do cambio global (leavitt, 1994; February, 1999; Zhao, 2006; Zhang, 
2007; pazdur, 2007).

2.  distribución isotópica 13c/12c En bosquEs GalEGos dE PInus PInAstER ait. E 
PInus sylvEstRIs l.

En estudos levados a cabo en Galicia sobre bosques de coníferas de dúas especies diferentes (P. 
pinaster ait. e P. sylvestris l.), o uso de técnicas isotópicas a niveis de abundancia natural en distintos 
compartimentos do ecosistema permitiu comparar detalladamente os mecanismos implicados na 
captura do co2 atmosférico e puxo de manifesto a existencia dun patrón similar de distribución 
isotópica nestes ecosistemas forestais, a pesar das diferenzas atopadas na riqueza isotópica de 
ambas as dúas especies.
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P. sylvestrisP. pinaster

Figura 5. localización xeográfica dos bosques de P. pinaster e P. sylvestris estudados en Galicia.

dado que existen evidencias de que a selectividade isotópica dunha árbore durante a fixación 
fotosintética do co2 atmosférico pode verse influída por factores fisiolóxicos e/ou edafolóxicos 
(Freyer, 1979; leavitt, 1987) como a idade da plantación ou o tipo de rocha madre, para estes 
estudos utilizouse un elevado número de bosques elixidos de forma que a axeitada representación 
dos distintos factores locais permitise a xeneralización dos resultados a escala rexional. En toda 
Galicia un total de 48 piñeirais (figura 5) foron seleccionados co fin de determinar a abundancia 
natural do isótopo 13c nos distintos compartimentos do ecosistema (vexetación e edafosfera) 
seguindo os criterios descritos a continuación (figura 6):

•	 Especie arbórea
•	 Rocha madre
•	 idade da plantación forestal
•	 calidade da masa arbórea determinada polo índice de sitio (is)

 

Ecosistemas forestais 

n = 48 

 

P. pinaster / P. sylvestris 

n = 24           n = 24 

Granito 

n = 12 

Xistos 

n = 12 

Adultos 

n = 6 

Novos 

n = 6 

Adultos 

n = 6 

Novos 

n = 6 

Alto I.S. 

n = 3 

Baixo I.S. 

n = 3 

Alto I.S. 

n = 3 

Baixo I.S. 

n = 3 

Alto I.S. 

n = 3 

Baixo I.S 

n = 3 

Alto I.S. 

n = 3 

Baixo I.S 

n = 3 

Figura 6. diagrama do deseño experimental e criterios utilizados na selección das parcelas: 

rocha madre, idade da plantación e índice de sitio (i.s.) da masa forestal.

as análises estatísticas das diferenzas atopadas na composición isotópica 13c da madeira entre 
as 2 especies estudadas (figura 7) indican que os valores medios de d13c para P. pinaster son 
significativamente menores que os observados para P. sylvestris (anova, p < 0,001, n = 24). a 
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maior riqueza en 13c dos bosques de P. sylvestris, especie restrinxida en Galicia a altitudes superiores 
aos 800 m sobre o nivel do mar, concorda co feito recoñecido de que plantas desenvolvidas a maior 
altitude exhiben unha menor discriminación isotópica do 13c atmosférico en comparación con plantas 
desenvolvidas a unha altitude menor (Hultine, 2000; sparks, 1997). isto pode ser debido a pequenas 
diferenzas entre procesos anabólicos e catabólicos (relación fotosíntese/respiración) xeradas pola 
combinación de parámetros climáticos e edáficos fortemente determinados pola altitude.

a figura 7 mostra que a diferenciación isotópica entre ambas as dúas especies arbóreas é máis 
evidente nos espécimes procedentes de parcelas cun alto índice de sitio, é dicir, cunha maior calidade 
da masa arbórea, que nas árbores de menor calidade, probablemente debido a que as parcelas de P. 
pinaster cun baixo índice de sitio se localizan xeralmente a maior altitude, onde, tal como sinalamos 
anteriormente, a vexetación adoita realizar unha menor discriminación isotópica, mentres que as de 
maior calidade da mesma especie se atopan máis próximas ao nivel do mar.

Figura 7. distribución dos valores medios da composición isotópica da madeira de P. pinaster e P. sylvestris.

diferenzas na composición isotópica entre ambas as dúas especies aparecen tamén analogamente 
reflectidas no contido en 13c da materia orgánica do solo, tal como se deduce da forte correlación 
existente entre os valores isotópicos presentados pola árbore e o solo subxacente (figura 8).

CORRELACIÓN ENTRE A COMPOSICIÓN ISOTÓPICA  ( 13C) 
DE ÁRBORE E SOLO

Solo d13C

-28.0 -27.0 -26.0 -25.0

Á
rb

or
e

d13
C

-29.0

-28.0

-27.0

-26.0

-25.0

-24.0

-23.0

-22.0

Valores experimentais P. pinaster
Valores experimentais P. silvestris
Liña de regresión
Intervalo de conf ianza 95%
Intervalo de predición 95%

Figura 8. Relación entre os valores de d13c

do solo e da árbore en bosques de P. pinaster e P. sylvestris.
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ao considerar de forma global as distintas compoñentes de cada un dos ecosistemas estudados, 
póñense claramente de manifesto as diversas interaccións existentes no sistema solo-árbore, tal 
como pode observarse no esquema incluído a continuación (figura 9).

Figura 9. composición isotópica (13c) en ecosistemas forestais galegos

de P. pinaster e P. sylvestris con alto e baixo índice de sitio.

En canto á distribución do 13c ao longo do perfil edáfico, a follasca está normalmente empobrecida 
en algo máis dun 2‰ con respecto á árbore (2,1‰ para P. pinaster e 2,8‰ para P. sylvestris), 
presentando a composición isotópica da follasca de ambas as dúas especies unha maior semellanza 
entre si que a exhibida pola madeira das árbores vivas. os valores de d13c presentados polo solo, 
nestes ecosistemas, atópanse dentro dos rangos habitualmente publicados para solos desenvolvidos 
baixo unha vexetación de tipo c3 (spaccini, 2000; Yoneyama, 2006). observouse, ademais, nos 
dous ecosistemas un notable enriquecemento en 13c da materia orgánica do solo en comparación 
coa follasca, que se acrecenta coa profundidade ao longo do perfil (figura 9), en concordancia con 
achados publicados por outros autores que sinalan, para distintos ecosistemas naturais, a existencia 
de certo enriquecemento en 13c como consecuencia da transformación gradual da follasca en 
materia orgánica edáfica (van dam, 1997). Este menor contido en 13c das capas máis superficiais do 
solo pode estar relacionado tanto coas alteracións isotópicas propias dos procesos microbiolóxicos 
implicados na biodegradación da materia orgánica como cos cambios na composición isotópica 
das achegas vexetais incorporadas ao chan, cada vez máis pobres en 13c a consecuencia do 
progresivo empobrecemento antropoxénico do co2 atmosférico neste isótopo.

Esta última hipótese concorda cos valores de d13c das series isotópicas obtidas utilizando os aneis 
de crecemento arbóreo extraídos mediante unha barrena pressler da base do tronco de espécimes 
desenvolvidos en bosques galegos (figura 10).
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Figura 10. Extracción das mostras diamétricas de madeira con barrena pressler 

para a obtención dos aneis de crecemento arbóreo.

nos bosques de P. pinaster, con curtos períodos de rotación, as idades das plantacións novas 
elixidas oscilaron entre os 10 e 19 anos e para as plantacións adultas entre os 20 e 24 anos. no 
caso de P. sylvestris, cuns períodos de rotación máis longos, as idades para as plantacións novas 
oscilaron entre os 19 e 35 anos e para as adultas entre os 42 e 52 anos.

para ambas as dúas especies, dos valores medios do d13c obtidos a partir das mostras diamétricas 
de madeira analizadas en intervalos de 5 en 5 aneis (figura 11), dedúcese a influencia do tipo de 
rocha subxacente, da idade da árbore ou do índice de sitio na composición isotópica, e tamén 
parece inferirse certa tendencia ao empobrecemento en 13c cara á parte externa do tronco arbóreo 
onde se atopan os aneis de crecemento de máis recente formación.
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	Figura 11. valores medios de d13c de mostras diamétricas de madeira analizadas a intervalos

de 5 aneis de crecemento para árbores novas e adultas de P. pinaster (a) e P. sylvestris (b).

a)

b)

P. silvestris

P. pinaster
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Esta tendencia á diminución do contido en 13c que se percibe ao longo das últimas décadas nos 
valores medios da composición isotópica do material vexetal leva a considerar, a pesar das distorsións 
propias da variabilidade interindividual, a posibilidade de utilizar as árbores como parámetros de 
avaliación rápidos e sensibles cando se trata de evidenciar o cambio global.

3.  EvidEncias isotópicas do cambio Global En Galicia a comEZos do século xxi

series isotópicas completas da relación 13c/12c procedentes de árbores adultas pertencentes a 
bosques galegos de P. pinaster e P. sylvestris (figura 12) posibilitaron a obtención de evidencias 
isotópicas do cambio global en Galicia para o último cuarto de século.
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Figura 12. diagrama cos criterios de selección das masas arbóreas utilizadas para a obtención 

de series isotópicas temporais da relación 13c/12c en Galicia.

condicións básicas establecidas para a elección das árbores a estudar foron:

i) que a idade da plantación superase os 25 anos

ii) que en cada unha das especies estivesen representados un número equivalente de árbores 
de alta e baixa calidade

na táboa 1 móstrase a idade e a calidade da plantación forestal seleccionada, o valor medio da 
concentración isotópica en 13c da serie dendrocronolóxica completa de cada árbore e o dos aneis 
de crecemento agrupados en intervalos quinquenais desde o ano 1979 a 2003.
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táboa 1. características das plantacións forestais e composición isotópica 13c dos aneis de crecemento
correspondentes aos últimos 25 anos de vida das árbores.

intervalos quinquenais de aneis de crecemento

parcela
idade 

arbórea 
(anos)

i.s.
i.s. 
%

d13c
árbore

d13c
árbore 

1979-1983

d13c
árbore 

1984-1988

d13c
árbore 

1989-1993

d13c
árbore 

1994-1998

d13c
árbore 

1999-2003

P. pinaster

a
lta calidade

oRd-5 42 18.7 88.7 -26.10 -26.12 -26.02 -26.93 -26.40 -26.63 
mon-6 30 18.1 85.8 -26.40 -25.73 -26.68 -26.64 -26.99 -27.18 
viG-1 30 17.9 84.7 -26.14 -25.87 -26.20 -26.09 -26.15 -26.59 
oRd-6 32 17.5 80.5 -27.01 -27.01 -26.88 -27.37 -27.26 -27.99 
oRd-1 42 17.4 80.4 -26.16 -26.28 -26.80 -27.71 -26.12 -26.47 

baixa calidade

mon-5 28 12.4 21.6 -26.06 -25.81 -26.05 -26.09 -26.05 -26.59 
mou-1 25 11.6 16.9 -27.07 -26.91 -26.64 -27.26 -27.18 -27.38 
FoR-6 45 11.3 14.4 -25.79 -25.63 -26.00 -26.11 -26.21 -26.49 
FoR-4 45 10.4 12.0 -25.28 -24.89 -25.22 -25.62 -25.62 -25.76 
aRZ-2 30 9.5 3.5 -24.64 -24.53 -24.74 -24.58 -24.78 -24.98 

P. sylvestris 

a
lta calidade

Fon-1 51 17.0 98.7 -25.00 -25.11 -24.75 -24.43 -24.60 -25.07 
Gud-5 49 15.8 94.3 -26.44 -26.48 -26.60 -27.01 -26.55 -26.71 
mot-1 52 15.8 94.3 -24.25 -23.97 -24.02 -24.50 -24.30 -24.19 
Fon-2 46 14.2 81.7 -25.82 -25.04 -25.38 -25.61 -25.78 -26.29 
Gud-3 43 12.9 60.8 -24.68 -24.57 -24.59 -24.57 -24.54 -24.89 

baixa calidade

Fon-21 45 9.8 25.3 -23.94 -23.55 -23.99 -24.12 -24.39 -24.85 
out-1 44 8.9 18.4 -24.17 -24.07 -24.43 -24.39 -24.62 -25.04 
Fon-29 44 8.7 18.0 -25.41 -25.23 -25.13 -25.38 -25.48 -25.64 
mui-1 43 8.6 17.7 -24.71 -24.44 -24.42 -25.28 -24.99 -25.01 
Fon-16 44 6.8 7.2 -23.87 -23.53 -23.75 -23.87 -23.93 -24.02 

1.s.: indice de sitio 
1.s. %: indice de sitio estandarizado 

Estes datos mostran a existencia dunha considerable variabilidade isotópica entre exemplares 
individuais, mesmo dentro de cada un dos distintos grupos de parcelas establecidos tras aplicar 
os criterios de selección, a pesar do cal a diferenza no contido isotópico medio entre ambas as 
dúas especies arbóreas segue sendo estatisticamente significativa (anova, p < 0,005, n = 10), 
aparecendo novamente os espécimes de P. sylvestris (d13c = -24,83 ± 0,85) enriquecidos en 13c 
en comparación cos de P. pinaster (d13c = -26,10 ± 0,70).

co fin de poñer de manifesto a tendencia real da variación temporal da composición isotópica 
dos aneis de crecemento, resulta necesario minimizar as distorsións debidas á variabilidade 
interindividual, para o cal convén avaliar cada árbore de forma illada e expresar as variacións 
isotópicas como incrementos con respecto a un valor de referencia prefixado. dado que, neste 
caso, o principal obxectivo é evidenciar os cambios na relación 13c/12c do co2 atmosférico 
durante o último cuarto de século, tomouse como base para o cálculo dos incrementos isotópicos 
en cada árbore o valor d13c medio dos 5 aneis correspondentes ao primeiro quinquenio estudado 
(quinquenio 1979-1983), que aparecerá, polo tanto, cun valor igual a cero en todas as gráficas 
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nas que se atopan representadas estas diferenzas. por outra banda, a utilización destes incrementos 
relativos, en lugar dos contidos absolutos en 13c, permite o tratamento estatístico conxunto de 
ambas as dúas especies de coníferas a pesar da súa distinta riqueza isotópica.

na representación gráfica da evolución temporal do valor medio dos incrementos da relación 
13 c/12c, calculados de forma individual para cada un dos 20 espécimes arbóreos seleccionados (dos 
cales 10 corresponden a P. pinaster e os outros 10 a P. sylvestris), obsérvase claramente a tendencia 
á diminución progresiva da riqueza en 13c da madeira formada a medida que nos achegamos á 
época actual, cun breve episodio de estancamento isotópico na década dos noventa (figura 13).
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Figura 13. Evolución temporal da variación na composición isotópica quinquenal (13c) dos aneis

de crecemento, mostrada pola totalidade dos espécimes analizados de P. pinaster e P. sylvestris.

as análises de varianza aplicadas aos incrementos quinquenais (D13c) do último cuarto de século 
para as dúas especies arbóreas estudadas (P. pinaster e P. sylvestris) consideradas conxuntamente 
mostraron que os cambios isotópicos foron estatisticamente significativos non só entre os quinquenios 
1979-1983 e 1999-2003 (táboa 2), senón tamén entre este último e todos os restantes quinquenios 
intermedios (p < 0,005 co inmediatamente anterior; p < 0,05 e p < 0,001 cos dous quinquenios 
anteriores, respectivamente).

táboa 2. niveis de significación (p) obtidos ao aplicar unha análise de varianza aos valores 
de Δ13c (d13c1999-2003 - d13c1979-1983) nas series isotópicas correspondentes aos rexistros dendrocronolóxicos do 
último cuarto de século para exemplares de P. pinaster e P. sylvestris.

Especies arbóreas n.º de 
casos D13c medio Erro típico p

P. pinaster + P. sylvestris 20 -0,64 0,09 0,000

P. pinaster 10 -0,71 0,10 0,000

P. sylvestris 10 -0,57 0,14 0,001

descenso isotópico medio nos aneis de crecemento
para períodos 1979-2003
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o episodio de estabilización isotópica dos aneis arbóreos entre o quinquenio 1989-1993 e o 1994-
1998 anteriormente sinalado (figura 2) parece corresponderse no tempo cun descenso das emisións 
globais de co2 á atmosfera (figura 14, liña negra), que algúns autores asocian aos cambios na 
industria da ex-unión soviética producidos pola crise que tivo lugar nese período (uriarte, 2003). 
paralelamente, nesas mesmas datas, a relación 13c/12c atmosférica (figura 14, liña azul) mostrou 
un máximo parcial (Keeling, 2005) que xustificaría o comportamento anómalo atopado para ese 
quinquenio nos rexistros dendrocronolóxicos obtidos a partir da composición isotópica dos aneis de 
crecemento en piñeirais galegos.
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Figura 14. media anual da relación 13c/12c do co2 atmosférico rexistrada en mauna loa (en azul) e emisións 
globais de co2 á atmosfera (en negro) procedentes da queima de combustibles fósiles e da industria cementeira, 
cuxa escala foi invertida para facer visible o paralelismo entre estes dous parámetros.

ao considerar por separado as dúas especies de piñeiro estudadas (figura 15), confirmouse para 
cada unha delas a tendencia descendente do contido en 13c dos aneis arbóreos a medida que a 
súa formación foi máis recente. aínda que os valores medios dos descensos isotópicos presentados 
por P. sylvestris e P. pinaster non foron moi diferentes, esta tendencia parece ser máis acusada no 
caso deste último.
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descenso isotópico para aneis de P. pinaster e P. sylvestris
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dado que, tal como xa se sinalou anteriormente, as condicións fisiolóxicas de crecemento 
vexetativo inflúen sobre a capacidade de discriminación isotópica durante a fixación fotosintética 
do co2 atmosférico, para cada unha das especies consideráronse tamén independentemente as 
árbores de alto ou baixo índice de sitio (figura 16), co fin de avaliar, en función da súa calidade, 
a idoneidade ou sensibilidade dos distintos espécimes como indicadores das variacións isotópicas 
da atmósfera e establecer polo tanto a súa maior ou menor aptitude como testemuño do cambio 
global en Galicia.
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Figura 16. Evolución temporal da variación media na composición isotópica dos aneis de crecemento de árbo-
res de P. pinaster e P. sylvestris procedentes de parcelas de alta calidade (a) e baixa calidade (b).

observouse que para P. sylvestris, especie restrinxida en Galicia ás zonas de maior altitude, as 
árbores procedentes de bosques con baixo índice de sitio presentaron un descenso máis acusado no 
contido en 13c entre os aneis de crecemento formados hai 25 anos e os máis recentes, resultando 
ser por tanto mellores indicadores dos cambios atmosféricos en comparación cos espécimes 
correspondentes a rodais de alta calidad, onde os descensos isotópicos encontrados foron menores 
(figura 16a e 16b, en vermello).

pola contra, para P. pinaster, especie frugal e cunha boa adaptabilidade ás condicións galegas de 
clima e solo, tanto as árbores procedentes de bosques con alto índice de sitio como as pertencentes a 
rodais de baixo índice de sitio, resultaron ser bos indicadores deste descenso isotópico na atmosfera, 
sen apenas diferenzas achacables á calidade da masa arbórea (figura 16a e 16b, en verde). 

Estes resultados, que demostran, independentemente da calidade de estación ou a especie de 
piñeiro considerada, a existencia en Galicia dunha diminución real na relación 13c/12c do co2 
atmosférico, confirmaron a utilidade das técnicas isotópicas (13c) a niveis de abundancia natural 
como unha ferramenta de gran precisión para a pronta detección de cambios ecolóxicos e 
corroboraron as evidencias do cambio global en Galicia durante o último cuarto de século.

 para finalizar, dado que a composición isotópica (13c) dos piñeiros estudados dá claro testemuño 
de que o cambio global está a afectar xa a Galicia e como as previsións indican que isto persistirá 
no tempo, a determinación dos seus impactos sobre a capacidade de retención de c propia dos 
distintos ecosistemas forestais galegos axudaría a evitar no posible actuacións ecoloxicamente 
inadecuadas e a establecer pautas de xestión forestal dirixidas a paliar o efecto invernadoiro, 
probablemente un dos retos máis importantes do século XXi.

descenso isotópico (13c) en aneis de crecemento
para árbores de alta calidades

descenso isotópico (13c) en aneis de crecemento
para árbores de baixa calidades
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rEsumo

o clima terrestre experimentou numerosos cambios por causas naturais que afectaron de xeito 
e intensidade desiguais a distintas zonas do planeta. como nos últimos decenios a intervención 
humana está sendo un novo factor de cambio climático, para predicir a evolución do clima nun fu-
turo próximo, é preciso coñecer e cuantificar que parte da variabilidade climática se debe a causas 
naturais e cal a causas antrópicas. para iso, cómpre analizar os mecanismos naturais de cambio 
climático, o ritmo ao que actúan e o efecto que provocan baixo diferentes condicións de partida, 
que veñen determinadas en gran medida polas características rexionais dunha determinada zona. 
desde este enfoque, neste capítulo abórdase a evolución paleoclimática de Galicia a diferentes 
escalas temporais baseándose en rexistros sedimentarios mariños obtidos na rexión. nun primeiro 
lugar, trátase o contexto dos ciclos glacial-interglacial que caracterizou o funcionamento do sis-
tema nos últimos 2,6 millóns de anos. a continuación abórdanse os cambios climáticos abruptos 
ocorridos durante a última glaciación, as súas posibles causas e como se manifestan no noso 
contorno. Finalmente, examínanse as flutuacións climáticas durante o Holoceno e o seu impacto 
na nosa rexión.

summarY

throughout geological times the Earth has undergone a lot of natural climate changes, affecting 
different regions of the planet in different ways. since human intervention over the last decades has 
emerged as a new factor of climate change, in order to predict the evolution of the Earth’s climate 
in a near future it is necessary to know and to quantify what part of the climate variability is due 
to natural reasons and which is caused by human activities. it needs a deep knowledge of natural 
forcing mechanisms, the pace at which they act and the effect that they provoke under different 
conditions, which are determined to a great extent by the regional characteristics of a certain zone. 
From this approach, this chapter is addressed to the climate evolution of Galicia at different time 
scales based on sedimentary marine records. in a first step, glacial-interglacial cycles prevailing 
over the last 2.6 million years have been examined in order to depict the general context. later, 
abrupt climate changes occurring during the last glaciation have been analyzed, as well their 
possible causes and their consequences for our region. Finally the chapter addresses the record 
and impacts of Holocene climate fluctuations in Galicia.
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introdución

o clima terrestre estivo –e vai seguir estando– sometido a continuos cambios que se verifican a 
diferentes escalas temporais. nos últimos decenios o quentamento global que se iniciou ao final da 
última glaciación (hai 11.500 anos) experimentou unha aceleración sen precedentes que non pode 
ser atribuída exclusivamente a causas naturais. o rápido incremento poboacional non é alleo a esa 
aceleración, xa que leva aparellado un crecemento exponencial da demanda de recursos agrícolas, 
gandeiros, industriais e enerxéticos, estes últimos baseados fundamentalmente no consumo de com-
bustibles fósiles. a cuestión clave estriba en coñecer con exactitude que parte do quentamento glo-
bal é directamente atribuíble ás actividades humanas e que parte responde á variabilidade natural 
do sistema. ademais, cómpre predicir as consecuencias do cambio climático a medio e longo prazo 
e a intensidade dos seus efectos. con este fin elabóranse modelos climáticos cuxas predicións só 
son fiables se eses modelos son capaces de reproducir as condicións pasadas (modelización inver-
sa). así pois, o entendemento do clima actual e a súa evolución futura pasa necesariamente por co-
ñecer como variou o clima de forma natural, con nula ou escasa intervención humana, no pasado 
xeolóxico e, particularmente, nos últimos milenios, cando os mecanismos climáticos e as condicións 
do contorno foron semellantes ás actuais. Este enunciado sinxelo entraña, con todo, unha gran 
complexidade práctica asociada á multitude de variables implicadas no sistema climático terrestre, 
ás numerosas interaccións entre sistemas ou subsistemas (hidrosfera, atmosfera, biosfera, litosfera, 
criosfera) e á complexidade, fragmentación e incertezas cronolóxicas dos arquivos paleoclimáticos.

coñecemos por arquivos paleoclimáticos aqueles materiais cuxa xénese ou composición vén de-
terminada directa ou indirectamente por variables climáticas e, xa que logo, a súa análise permite 
coñecer a evolución do clima no pasado con anterioridade a que existisen instrumentos que me-
disen esas variables. a formación dun arquivo paleoclimático ten lugar en sistemas cun ritmo de 
funcionamento lento, que permita que a variabilidade climática quede rexistrada, e require de ma-
teriais cunha densidade ou viscosidade suficientes como para preservar a memoria dos fenómenos 
climáticos acontecidos no pasado. É dicir, a atmosfera non rexistra os cambios do clima, xa que o 
tempo de residencia dos gases e a súa densidade fan que o seu estado cambie nun breve prazo 
de tempo. as condicións atmosféricas (temperatura, presión, humidade, vento, etc.) cambian en 
cuestión de horas e o seu conxunto define o tempo meteorolóxico nunha determinada rexión. con 
todo, o clima, entendido como o conxunto de valores medios das condicións meteorolóxicas dunha 
rexión nun prazo de tempo suficientemente longo, expresa as tendencias ao longo de varios anos ou 
decenas de anos e, para que a variabilidade interanual quede rexistrada, son necesarios sistemas en 
que o tempo de residencia dos seus elementos sexa superior ao ritmo co que se modifica o clima. 
por exemplo, o tempo de residencia da auga oceánica é de miles de anos e a súa densidade é tres 
ordes de magnitude superior á do aire, polo que a resposta do océano aos forzamentos climáticos 
é moito máis lenta e, por iso, os sedimentos que se depositan nos fondos oceánicos son capaces de 
memorizar ou rexistrar as variables que interviñeron na súa formación.

Existen diversos tipos de arquivos paleoclimáticos que nos dan información de diversos ambien-
tes e cunha resolución temporal tamén diversa, desde anual ata de miles ou centos de miles de 
anos. Entre os arquivos paleoclimáticos que proporcionan datos sobre a evolución climática nos 
continentes, figuran os aneis de crecemento das árbores, os espeleotemas (bandas de crecemento 
anual de estalactitas, estalagmitas e outros depósitos da auga subterránea en covas), os sedimentos 
lacustres e parálicos, os depósitos de loess e as testemuñas de xeo. sen dúbida, estes últimos son 
os que máis e mellores datos achegaron sobre a evolución climática do planeta nos últimos centos 
de miles de anos, xa que a composición do xeo nos glaciares, así como as burbullas de aire e o 
po atmosférico que nel quedan atrapadas, ofrecen unha información moi precisa das condicións 
atmosféricas a escala case anual. outros arquivos paleoclimáticos son mariños; entre eles cabe 
destacar os aneis de crecemento anual dos corais e outros organismos con coiraza e, sobre todo, 
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os sedimentos oceánicos. dado que a dinámica oceánica está fortemente controlada polo clima e 
que o océano é un elemento fundamental do sistema climático, os sedimentos que se depositan nel 
rexistran as modificacións climáticas que ocorreron durante a súa formación. Xunto coas testemuñas 
de xeo, as testemuñas oceánicas e, máis particularmente, as de sedimentos peláxicos proporcionan 
unha información moi valiosa sobre a evolución climática do planeta, posto que a xénese deste 
tipo de sedimentos depende fundamentalmente de factores globais. os sedimentos peláxicos teñen 
a desvantaxe fronte aos rexistros de xeo de que a súa baixa taxa de sedimentación impide unha 
resolución temporal tan precisa como nestes últimos, pero mostran a vantaxe de que permiten re-
montarse a épocas máis antigas (millóns de anos). outros sedimentos mariños que se depositan a 
maior velocidade posibilitan interpretacións paleoclimáticas moi resolutivas temporalmente, pero, 
por regra xeral, os procesos que os xeraron non só dependen de factores globais, senón que están 
controlados por factores locais non necesariamente relacionados cos mecanismos climáticos.

o coñecemento do clima no pasado a partir dos arquivos paleoclimáticos lévase a cabo mediante 
a análise dos marcadores ou indicadores paleoclimáticos (“proxies”). un marcador paleoclimático 
é unha propiedade do rexistro que, por estar directa ou indirectamente controlada por factores 
climáticos, a súa análise permite trazar a evolución deses factores ao longo do tempo. Existen 
numerosos marcadores paleoclimáticos de moi diversa natureza e nos últimos anos fóronse desen-
volvendo e perfeccionando outros novos. moitos son xeoquímicos, baseados na análise da compo-
sición elemental ou isotópica dos rexistros; outros son micropaleontolóxicos e parten do estudo da 
composición específica das asociacións de determinados grupos fósiles (foraminíferos, diatomeas, 
cocolitofóridos, etc.) e outros moitos son bioxeoquímicos e fundaméntanse na análise de moléculas 
orgánicas preservadas no rexistro ou da composición elemental ou isotópica de fósiles. moi poucos 
marcadores paleoclimáticos proporcionan información cuantitativa dunha única variable climática, 
e o valor da maioría deles responde a máis dun factor, polo que proporcionan unha estimación 
cualitativa ou semicuantitativa da evolución do clima ou de aspectos relacionados con el. por este 
motivo, a interpretación paleoclimática comunmente baséase no manexo simultáneo de diferentes 
marcadores independentes entre si.

outra dificultade asociada ao coñecemento do clima no pasado deriva de precisión e da resolución 
das técnicas de datación dos rexistros paleoclimáticos. como é obvio, é necesario situar os eventos 
climáticos no tempo e, ben sexa pola falta de resolución temporal de moitos rexistros paleocli-
máticos ou ben pola imprecisión das técnicas de datación, en moitas ocasións é moi complicado 
discernir se os eventos climáticos identificados en distintas partes dunha rexión ou do planeta son 
sincrónicos e responden aos mesmos factores climáticos ou, pola contra, ocorreron en momentos 
diferentes e son a manifestación de cambios climáticos tamén diferentes.

malia as dificultades inherentes á paleoclimatoloxía, esta disciplina experimentou un desenvolvemento 
espectacular nas últimas décadas. coñecemos con bastante exactitude a evolución do clima terrestre 
nos últimos millóns de anos e moitos dos mecanismos implicados nos cambios climáticos naturais. no 
entanto, para abordar o reto de coñecer como evolucionará o clima nos próximos decenios, é nece-
sario avanzar máis no coñecemento dos paleoclimas, obter máis datos dunha mesma rexión, depurar 
a cronoloxía dos rexistros e, en definitiva, afondar no entendemento dos cambios climáticos de alta 
frecuencia e na cuantificación de variables climáticas que permitan desenvolver modelos preditivos 
máis precisos. con estas perspectivas, neste capítulo abórdase a evolución paleoclimática de Galicia 
presentando os principais datos obtidos en rexistros sedimentarios mariños da rexión que cobren os 
últimos 50.000 anos. tendo en conta a dimensión global do clima, a interpretación destes datos rexio-
nais hai que afrontala desde unha perspectiva planetaria, polo que nas seguintes páxinas trataremos 
tamén os mecanismos naturais de cambio climático a escala milenaria e submilenaria e, finalmente, 
as flutuacións climáticas durante o Holoceno. cabe apuntar que, aínda que os rexistros paleoclimá-
ticos mariños estudados en Galicia están achegando un coñecemento cada vez maior sobre a evo-
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lución do clima na rexión, son aínda escasos e están limitados a certas localidades concentradas na 
fachada atlántica. ademais, é preciso paliar na medida do posible as incertezas temporais inherentes 
aos rexistros sedimentarios e completar o coñecemento de certas idades sobre as que se carece de da-
tos ou son de escasa resolución. por conseguinte, cómpre obter novos rexistros representativos de todo 
o contexto rexional co fin de coñecer con maior precisión espacial e temporal a evolución climática de 
Galicia e afondar nos factores, tanto globais como rexionais e locais, implicados nela.

o clima Global durantE os Últimos 2,6 ma

o plioceno é o período máis recente durante o cal a temperatura media global foi superior á actual. 
máis concretamente, durante o quentamento do plioceno medio (3,3-3,15 ma), os niveis elevados 
de co2 e un eficaz transporte calorífico no océano, causado pola progresiva intensificación da 
corrente do Golfo, favoreceron un clima cálido e un nivel do mar entre 20 e 40 m por enriba do 
presente. o reforzamento da corrente do Golfo, responsable de lles achegar calor ás altas latitudes 
do atlántico norte, está intimamente relacionado co levantamento do istmo de panamá e o peche 
dun estreito que comunicaba os océanos atlántico e pacífico en latitudes ecuatoriais (figura 1). Ese 
peche comezou durante o mioceno medio, intensificouse durante o plioceno inferior (4,6 ma) e 
culminou hai aproximadamente 3,5 ma. tamén foi durante o plioceno inferior cando se produciu 
un levantamento xeneralizado de numerosas rexións do planeta (os andes, serra nevada, atlas, 
pireneos, alpes, Himalaia, macizo tibetano, etc.). Foi nese período cando o planeta adquiriu unha 
configuración xeográfica moi semellante á dos nosos días, cunha flora e unha fauna tamén moi 
semellantes, e cando se produciu a diversificación dos homínidos e apareceu o xénero Homo. ade-
mais, como consecuencia dos fenómenos tectónicos aos que se aludiu anteriormente, o clima glo-
bal experimentou cambios decisivos asociados á intensificación do réxime monzónico e á glaciación 
que, por primeira vez en centos de millóns de anos, afectou ao Hemisferio norte.

 

Esta primeira glaciación setentrional aconteceu hai 2,6 ma e marca un fito na evolución climática 
do planeta. por unha banda, representa o paso dunha terra climáticamente asimétrica a unha terra 
con mantos de xeo tanto na antártida como nas altas latitudes do Hemisferio norte, co que iso 

Figura 1. a existencia dun estreito que 
comunicaba os océanos atlántico e pa-
cífico nunha latitude ecuatorial hai máis 
de 3,5 ma causaba que a circulación 
no atlántico norte estivese debilitada 
(a). o levantamento do istmo de pana-
má provocou unha intensificación da 
corrente do Golfo, unha maior achega 
de augas cálidas e salgadas ás altas la-
titudes do atlántico e o inicio de forma-
ción das augas profundas noratlánticas, 
nadW (b).
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implica para a circulación oceánica global, a produtividade biolóxica mariña, a evolución humana, 
etc. por outra banda, inaugura a ciclicidade glacial-interglacial que caracterizou o clima terrestre 
dos últimos 2,6 ma e que se prolonga ata os nosos días.

o inicio desta primeira glaciación no Hemisferio norte está relacionado con: a) a tendencia xene-
ralizada ao arrefriamento durante o cenozoico superior fai que as precipitacións en altas latitudes 
sexan predominantemente de neve; b) o incremento da circulación termohalina e o reforzamento da 
corrente do Golfo, que achega humidade e salinidade ás altas latitudes do atlántico, relacionado 
co levantamento do istmo de panamá e o peche da comunicación ecuatorial entre o pacífico e o 
atlántico (Haug e tiedemann, 1998); c) unha baixa inclinación do eixe de rotación terrestre entre 
3,1 e 2,5 ma que favorecía veráns menos cálidos durante os cales a neve acumulada nos invernos 
non se fundía na súa totalidade. ademais, outros factores ligados ao levantamento do Himalaia e 
do macizo do tíbet puideron contribuír ao cambio climático máis decisivo dos últimos millóns de 
anos. Entre eles, a reorganización de circulación atmosférica ligada á intensificación dos monzóns, 
o descenso dos niveis de dióxido de carbono causados por unha maior meteorización dos relevos 
continentais, por unha produtividade biolóxica incrementada a causa da maior achega de nutrientes 
ao océano e por un enterramento máis efectivo do carbono orgánico como consecuencia do incre-
mento de contribucións sedimentarias.

En definitiva, a concorrencia de diversos factores derivados dos procesos tectónicos que tiveron 
lugar durante o plioceno cunha configuración orbital favorable desembocou nunha glaciación sen 
precedentes no Hemisferio norte e no inicio dun novo modelo de funcionamento climático terrestre, 
pautado pola alternancia de fases glaciais e interglaciais (figura 2).

os mecanismos que regulan a ciclicidade glacial-interglacial están ben establecidos e responden a 
causas externas ao sistema terrestre. independentemente de que de xeito puntual algúns elementos 
internos do sistema climático poidan exercer unha influencia notable no clima, a escala de decenas 
e centenas de miles de anos este estivo gobernado polas variacións na insolación. a cantidade de 

Figura 2. durante os últimos 2,6 ma sucedéronse de forma cíclica 
os períodos glaciais (números pares) e os períodos interglaciais (nú-
meros impares).
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enerxía solar que recibe a terra e o seu repartimento latitudinal son o resultado da interacción das 
tres variables orbitais descritas por milankovich en 1941. de forma moi breve, a teoría de milanko-
vich postula que a insolación terrestre depende das modificacións cíclicas da excentricidade da 
órbita (100.000 e 400.000 anos), da oblicuidade (41.000 anos) e da precesión dos equinoccios 
(21.000-23.000 anos). Estes forzamentos externos foron profusamente estudados nas dúas últimas 
décadas e, malia quedaren algúns aspectos por aclarar, actualmente non existe dúbida de que son 
os responsables dos ciclos climáticos que se sucederon ao longo dos últimos 2,6 ma.

Existe unha gran cantidade de información acerca da teoría astronómica de cambio climático 
(véxase, por exemplo, lage e salsón, 2006), polo que neste capítulo non nos deteremos máis nela, 
máxime se se ten en conta que, de acordo cos cálculos, non se prevé a posibilidade dunha gla-
ciación futura por causas orbitais, polo menos nos próximos 30.000 a 50.000 anos, o que faría 
do interglacial actual, o Holoceno, un período excepcionalmente longo (berger e loutre, 2002). 
con todo, na última década, a constatación da existencia de cambios climáticos suborbitais ou de 
alta frecuencia, que se consideran abruptos, favoreceu que o estudo dos mecanismos naturais de 
cambio climático se concentrase neles, xa que o ritmo moito máis rápido ao que se produciron fai 
considerar a posibilidade de futuros cambios climáticos nun prazo relativamente breve.

cambios climáticos abruptos

a análise detallada das testemuñas de xeo de Grenlandia e, posteriormente, do rexistro sedimenta-
rio oceánico puxo de manifesto a existencia de cambios climáticos drásticos que tiveron lugar nuns 
poucos anos ou decenas de anos (bond e cols., 1993). debido á súa elevada intensidade e á súa 
baixa duración, estes eventos reciben o nome de cambios climáticos abruptos (figura 3). Estes son 
particularmente evidentes durante o último período glacial (11.500-70.000 anos), e a súa orixe é 
independente das variacións na insolación e, xa que logo, non está relacionada cos factores orbitais 
aos que se aludiu antes. a persistencia, aínda que de forma atenuada, de cambios abruptos durante 
o Holoceno é unha cuestión actualmente debatida, pero decisiva para predicir a evolución climática 
do planeta nos próximos decenios.

un cambio climático abrupto implica unha flutuación intensa a unha velocidade rápida comparada 
coa velocidade á que se verifica a súa causa (Rahmstorf, 2001). por exemplo, o tránsito dun período 
glacial a outro interglacial prodúcese nuns poucos miles de anos, mentres que os cambios na inso-
lación provocados polos ciclos orbitais teñen períodos de ducias a miles de anos. Xa que logo, un 
cambio abrupto supón unha resposta non lineal ao forzamento e a existencia dun limiar que, unha 
vez pasado, xera unha flutuación brusca do sistema climático. neste sentido, o quentamento global 
recente non pode ser considerado como un cambio abrupto porque evoluciona de forma paralela 
ao incremento do dióxido de carbono atmosférico. precisamente, o reto ao que nos enfrontamos é 
discernir se o quentamento global provocará unha resposta non lineal (fusión masiva do xeo conti-
nental, cambio rápido na circulación oceánica, etc.) que dea lugar a un novo escenario climático e 
que leve aparelladas consecuencias catastróficas para a humanidade.

tanto as testemuñas de xeo como de sedimentos oceánicos, rexistran durante a última glaciación 
flutuacións cálidas abruptas que se suceden cunha frecuencia submilenaria e que foron denomi-
nadas eventos de dansgaard-oeschger (d-o). Estes eventos maniféstanse como quentamentos 
de ata 8 ºc que acontecen en 30-40 anos e coñécense co nome de interestadiais (por analoxía a 
interglaciais). a cada interestadial sucédelle unha fase de arrefriamento progresivo que se prolonga 
uns centos a miles de anos ata alcanzar unha temperatura tipicamente glacial (estadial). a sucesión 
de eventos d-o axústase, aínda que non de forma exacta, a unha ciclicidade de 1.500 anos, o que 
suxire a existencia dun mecanismo común a todos eles (alley e cols., 2001).
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outros cambios climáticos abruptos que ocorreron durante a última glaciación son os eventos de 
Heinrich (HE), moi relacionados coas fases frías dos ciclos d-o (figura 3). durante estes eventos 
liberáronse ao atlántico norte enormes cantidades de icebergs desde os mantos glaciares que 
cubriron norteamérica (ata un 10% do xeo acumulado en lauréntida), principalmente a través do 
estreito de Hudson. ademais dunha diminución do volume de xeo no Hemisferio norte e dunha 
subida no nivel do mar (1-5 m), a fusión dos icebergs causou que o atlántico norte fose invadido 
por augas doces e moi frías e que no seu fondo se depositase a carga sólida que transportaban (ice 
rafted detritus, iRd) formando as denominadas capas de Heinrich. o efecto dos eventos de Heinrich 
non é unicamente rexional, senón que tivo consecuencias no clima global. a achega de auga doce 
e fría de fusión ás altas latitudes do atlántico (0,1 sv) reduciu, ou mesmo paralizou, a formación da 
auga profunda noratlántica (nadW), provocando un cambio na circulación termohalina. de feito, 
as testemuñas de xeo e oceánicas da antártida poñen de manifesto a existencia de episodios de 
quentamento coincidindo cos eventos de Heinrich (Epica community members, 2006). isto suxire 
unha diminución no transporte calorífico meridional e un comportamento oposto de ambos os he-
misferios (teoría do balancín bipolar de broecker, 1998, bipolar see-saw).

 Figura 3. temperatura da auga superficial no atlántico subtropical (verde) e rexistro isotópico do oxíxeno na 
testemuña de xeo Gisp2, un indicador da temperatura atmosférica en Grenlandia (azul). os eventos cálidos 
dos ciclos de dansgaard-oeschger aparecen numerados e os eventos de Heinrich (H0-H6) están indicados 
mediante cadros vermellos (Rahmstorf, 2002).

no rexistro sedimentario do atlántico nor-
te existen numerosas evidencias de cambios 
climáticos abruptos, sobre todo dos eventos 
de Heinrich ata a latitude do cabo de san vi-
cente. no contorno de Galicia detectámolos 
nunha sondaxe obtida no noiro continental, 
a 63 km da costa occidental e a unha pro-
fundidade de 2.045 m (figura 4).

Figura 4. nunha sondaxe situada a 63 km das 
costas occidentais de Galicia, a chegada de au-
gas moi frías (aproximadamente 6 ºc) durante os 
eventos de Heinrich maniféstase polo depósito no 
fondo mariño de grans terríxenos liberados pola 
fusión dos icebergs (esquerda) e pola dominan-
cia no zooplancto dunha especie característica de 
augas polares (dereita).
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nesa sondaxe rexístranse dous claros marcadores dos eventos de Heinrich (figura 4): a cantidade de 
grans terríxenos depositados no fondo e a abundancia dunha especie planctónica característica de 
augas polares. no contexto sedimentario onde foi extraída a sondaxe domina a sedimentación de 
partículas finas, e a aparición de grans de maior tamaño só se pode deber á chegada de correntes 
desde zonas menos profundas ou á chegada ás nosas latitudes de icebergs que, ao fundirse, deixa-
ron caer ao fondo a carga sólida que transportaban. a coincidencia entre os valores altos de grans 
terríxenos e as maiores abundancias da especie polar conducen a que a segunda posibilidade sexa 
a máis factible. Neogloboquadrina pachyderma é un foraminífero planctónico que habita augas 
frías e que mostra a peculiaridade de que o sentido de enrolamento dos seus cachos cambia de-
pendendo da temperatura da auga. En augas relativamente máis cálidas (mornas-frías), as cunchas 
adoptan un enrolamento dextrorso, mentres que en augas máis frías se enrolan en sentido sinistror-
so. na actualidade as formas sinistrorsas deste protozoo están restrinxidas ás zonas polares. Xa que 
logo, a aparición desta especie polar na marxe continental de Galicia con abundancias superiores 
ao 80% só pode indicar a chegada de augas superficiais moi frías, aproximadamente 10 ºc máis 
frías que as actuais, derivadas da fusión do xeo. de acordo cos datos desta sondaxe, a rexión nos 
últimos 50.000 anos recibiu a chegada de icebergs polo menos en catro ocasións, hai aproxima-
damente 15.000, 21.000, 35.000 e 45.000 anos. aínda que as ondadas de icebergs fosen máis 
puntuais, a influencia das augas de fusión (6 ºc aproximadamente) foi máis duradeira e, ademais 
do arrefriamento do océano e do continente, orixinou modificacións importantes nos patróns de 
produtividade biolóxica que caracterizan a rexión na actualidade.

non existe certeza acerca do mecanismo que causa os cambios climáticos abruptos, aínda que exis-
ten diferentes hipóteses que invocan diversos forzamentos que poden desencadear unha resposta 
non lineal do sistema climático terrestre unha vez que se pasa un determinado valor crítico. algúns 
destes forzamentos son externos (cambios graduais na insolación) e outros son internos (dinámica 
dos mantos de xeo, circulación termohalina, desestabilización de hidratos de gas, etc.). os datos 
que proporcionan as testemuñas oceánicas apuntan a que a circulación termohalina, sobre todo no 
atlántico, representa un papel relevante (clark e cols., 2002; Jansen e cols., 2007).

os eventos de dansgaard-oeschger e os de Heinrich están intimamente relacionados (alley, 1998). 
cada Evento de Heinrich representa a culminación dun ciclo de maior período que agrupa varios ci-
clos d-o e que se coñece co nome de ciclos de bond. cada evento de Heinrich é seguido por unha 
serie de eventos d-o progresivamente máis fríos que favorecen o crecemento gradual dos mantos 
de xeo no Hemisferio norte ata o seu colapso durante un estadial particularmente frío que coincide 
cun novo evento de Heinrich, aproximadamente 6.000 anos despois que o anterior (figura 5).

Figura 5. os eventos de Heinrich sucédense seguindo os ciclos de bond 
cando ten lugar un arrefriamento (estadial) particularmente intenso dos 
ciclos de dansgaard-oeschger.
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tanto os datos do rexistro sedimentario como os resultados dos modelos poñen de manifesto a exis-
tencia de tres modalidades de circulación no atlántico (figura 6; Rahmstorf, 2001, 2002):

1. Formación de augas profundas (nadW) en altas latitudes do atlántico. Esta situación ten 
lugar durante os períodos interglaciais, os interestadiais e, por suposto, na actualidade. 
a advección de augas cálidas e salgadas a través da corrente do Golfo incrementa as 
temperaturas atmosféricas e a salinidade das augas superficiais no atlántico norte. as 
augas relativamente salgadas arrefríanse nestas latitudes e afúndense como consecuencia 
da súa densidade. a convección e a advección retroaliméntanse e o sistema mantense es-
table mentres non se pasen certos valores críticos que conduzan a un escenario diferente.

2. afundimento de augas superficiais ao sur dos limiares topográficos existentes entre Gren-
landia, islandia e Escocia. É a situación que se produce durante os estadiais, cando 
a convección en latitudes máis baixas causaría o retardo da nadW (ou unha nadW 
debilitada) e unha maior influencia das augas de fondo antárticas (aabW). Esta sería a 
forma estable do sistema no contexto dunha glaciación (Ganopolski e Rahmstorf, 2001). 
o tránsito cara aos interestadiais estaría causado por incursións de augas cálidas ao 
atlántico máis setentrional e un retorno momentáneo á situación anterior, pero como esa 
modalidade non é estable en condicións glaciais, o afundimento de augas debilítase, a 
temperatura descende gradualmente e o sistema retorna ás condicións estadiais.

3. parálise na formación de augas profundas e intermedias no atlántico norte. Estas con-
dicións ocorreron durante os eventos de Heinrich e durante os máximos glaciais. Este 
escenario require que as augas setentrionais non adquiran a densidade suficiente para 
afundirse, o cal é posible grazas á achega de augas doces de fusión pola liberación ma-
siva de icebergs. a ausencia de nadW durante os eventos de Heinrich favorece que os 
fondos do atlántico norte estean bañados pola aabW. como este escenario tampouco 
sería estable baixo condicións glaciais, o sistema retornaría bruscamente cara a condi-
cións interestadiais relativamente cálidas.

 

Figura 6. modelos de circulación no atlántico norte durante tres 
condicións climáticas. arriba: na actualidade e durante os intergla-
ciais e interestadiais prodúcese a formación de augas profundas. 
centro: durante os estadiais a formación de augas profundas está 
debilitada. abaixo: durante os máximos glaciais e os eventos de 
Heinrich non hai formación de augas profundas.



ecosis temas peláx icos mar iños

258

cap 12

os escenarios descritos son compatibles cun funcionamento climático pendular entre ambos os he-
misferios, ou co que se coñece como o balancín bipolar (broecker, 1998). na actualidade, durante 
as fases cálidas dos ciclos d-o, as correntes superficiais e subsuperficias cálidas viaxan cara ao nor-
te do atlántico para compensar o movemento da nadW cara ao sur. iso implica unha ganancia de 
calor no Hemisferio norte a expensas do Hemisferio sur, que cede calor, efecto que seidov e maslin 
(2001) denominan pirataría da calor. por conseguinte, as fases de arrequecemento no Hemisferio 
norte correspóndense con episodios fríos no sur. pola contra, cando cesa a formación da nadW e 
teñen lugar os eventos de Heinrich, o transporte interhemisférico de calor redúcese, provocando un 
arrequecemento do Hemisferio sur e un arrefriamento do norte. tendo en conta que o volume de 
auga no atlántico norte é moito menor que no sur, a cantidade de calor que se transfire ao primeiro 
ten un efecto amplificado, cousa que non ocorre no Hemisferio sur, xa que a mesma cantidade 
de calor se reparte nun volume de auga moito maior. por outra banda, é esperable unha lixeira 
asincronía entre ambos os hemisferios debido ao ritmo de funcionamento e á inercia da circulación 
termohalina, que require uns centos a miles de anos para transferir os efectos dun polo a outro.

unha alternativa ao balancín bipolar é a hipótese do oscilador salino (broecker e cols., 1990), que 
invoca fases de acumulación e exportación de sal no atlántico norte para explicar os diferentes mo-
delos de circulación analizados anteriormente. cunha circulación activa durante as fases cálidas, o 
afundimento da nadW rebaixaría a salinidade do atlántico norte e o sistema só se mantería mediante 
a chegada de augas salgadas que compensasen a perda. se isto non ocorre, a densidade da auga 
superficial descendería gradualmente e a convección iríase retardando (estadiais). a iso contribúe a 
fusión parcial do xeo provocada pola liberación de calor á atmosfera. unha taxa de formación de 
nadW máis baixa vai asociada a unha menor perda de sal e a unha menor liberación de calor que 
permiten o crecemento dos mantos de xeo. baixo estas circunstancias, a densidade da auga superficial 
aumentaría progresivamente ata alcanzar niveis que activan de novo o afundimento. Este funciona-
mento viría regulado polo transporte de auga doce a través da atmosfera entre o atlántico e o pacífico.

outras hipóteses consideran que a causa dos cambios climáticos abruptos non está relacionada 
coa circulación termohalina, senón que, pola contra, as flutuacións que esta experimentou son a 
consecuencia doutros mecanismos, como os cambios na actividade solar (véxase bond e cols., 
2001). aínda que algunhas investigacións apuntan a que os ciclos solares a escala milenaria puide-
ron influír no clima do Holoceno, a maior parte dos datos con que contamos actualmente sosteñen 
que os cambios climáticos abruptos que se produciron durante a última glaciación e ao final desta 
están relacionados con flutuacións na circulación termohalina do atlántico.

a cuestión estriba en coñecer cal é a variable que, superado un valor limiar, desencadea os cambios 
climáticos abruptos e fai que o sistema volva á súa forma de estabilidade. as dúas únicas formas 
de alterar a circulación termohalina no atlántico son o aumento da temperatura e a diminución da 
salinidade superficiais. neste momento o candidato máis firme é a adición de auga doce, que dilúe 
a salinidade e provoca o retardo e ata a parada da formación de nadW (figura 7). as súas fontes 
poden ser a descarga dos ríos que verten ao ártico e ao atlántico norte, un cambio na traxectoria 
dos cintos de tormentas que aumenten a pluviosidade en altas latitudes, a liberación e fusión de 
icebergs e cambios no balance dos mantos de xeo.

nese sentido, a dinámica interna dos mantos de xeo foi invocada como o mecanismo que subxace 
aos ciclos de dansgaard-oeschger e de bond. o modelo de sobrecarga-colapso (binge-purge, 
macayeal, 1993) propón que o fluxo de calor interna terrestre baixo os mantos de xeo causa a 
fusión parcial da base do glaciar, sobre todo cara aos seus bordos, onde o grosor de xeo é menor. 
a auga de fusión, especialmente sobre un substrato non consolidado, favorece o escorregamento 
do xeo e a súa liberación cara ao océano, cun consecuente retroceso do glaciar cara ao interior do 
continente. posteriormente, o xeo iríase acumulando de xeito progresivo ata que alcanza un grosor 
capaz de provocar un novo colapso.
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o modelo de macayeal explica o carácter abrupto dos eventos de Heinrich e o ritmo non regular 
ao que se producen, pero non xustifica o funcionamento sincrónico de lauréntida e Fenoescandi-
navia. outras hipóteses (clarke e cols., 1999) invocan unha interacción entre os mantos de xeo, a 
irregularidade do substrato e o nivel do mar. o xeo flúe máis lentamente ao atopar unha elevación 
no substrato rochoso, pero o propio peso do xeo provoca un afundimento isostático retardado uns 
miles de anos. o afundimento do punto de ancoraxe favorecería a desestabilización da masa de xeo 
e a liberación masiva de icebergs. por outra banda, tendo en conta a flotabilidade do xeo, un nivel 
do mar en ascenso como consecuencia da fusión de xeos elevaría a masa de xeo por encima dos 
seus puntos de ancoraxe, feito que xustifica a resposta sincrónica de diferentes glaciares. 

unha síntese dos mecanismos que poden causar cambios climáticos abruptos explicados anterior-
mente aparece na figura 8.

 

Figura 8. Esquema do funcionamento oscilatorio da circulación termohalina no atlántico norte que explica os 
ciclos de dansgaard-oeschger e os Eventos de Heinrich (Hn: Hemisferio norte, Hs: Hemisferio sur; modifica-
do de maslin e cols., 2001).

Figura 7. a cantidade de auga doce que chega ás altas 
latitudes do atlántico determina que a formación de augas 
profundas sexa activa, como ocorre na actualidade (liña 
vermella), ou que se produza a paralización da circula-
ción profunda (liña azul) cando se excede un determinado 
valor límite, que descoñecemos, do fluxo de auga doce. 
os dous modelos de funcionamento implican diferentes 
situacións climáticas que na figura veñen expresadas pola 
temperatura.
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independentemente dos mecanismos que os provocou, a existencia de cambios climáticos abrup-
tos no pasado recente conducen a formular se nun futuro máis ou menos próximo pode ocorrer 
de novo, xa sexa por causas naturais ou antrópicas. os mecanismos propostos para explicar os 
cambios climáticos abruptos poñen de manifesto que o sistema climático pode reaccionar de forma 
brusca cando se excede un punto crítico. as derivacións da fusión do xeo no ártico, do colapso dos 
mantos de xeo da antártida occidental, da aceleración do efecto invernadoiro pola fusión do per-
mafrost ou pola desestabilización dos hidratos de gas, da redución masiva das selvas subtropicais 
ou de cambios non lineais na circulación atmosférica e oceánica son actualmente impredicibles. 
todos estes efectos foron sinalados como posibles consecuencias do quentamento global. ben é 
certo que aínda nos atopamos lonxe de coñecer se ese quentamento global vai provocar a supera-
ción dun limiar que conduza a unha situación catastrófica para a humanidade, pero non podemos 
ignorar o risco (Jansen e cols., 2007).

a dEGlaciación E o HolocEno

as terminacións glaciais, de acordo co que mostran as testemuñas de xeo, vense como transicións 
bruscas nas que nuns poucos miles de anos (10 ka) a temperatura e o nivel do mar global ascen-
den rápidamente (15 ºc e 100-150 m, respectivamente) e se funden uns 54 x 106 km3 de xeo 
continental. a evolución das temperaturas atmosféricas é practicamente paralela ao incremento de 
gases invernadoiro, cuxa concentración vén determinada inicialmente polos ciclos orbitais. pero as 
tendencias a longo prazo interfiren coa variabilidade milenaria e con outras variables climáticas, e 
o proceso da deglaciación, lonxe de ser uniforme, manifesta unha pauta con avances e retrocesos 
climáticos (figura 9).

 

Figura 9. Rexistro paleoclimático da deglaciación e o Holoceno na sondaxe 
de xeo de Grenlandia Gisp-2 (azul) e variación da radiación solar durante 
ese mesmo período (vermello). Yd: Younger dryas; b/a: bolling/allerod; 
H1: Evento de Heinrich 1.
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a tendencia ao quentamento, tanto en Grenlandia como na antártida, comezou hai 23.000 anos, 
en fase co incremento da insolación no Hemisferio norte, antes do último máximo glacial, ocorrido 
hai 21.000 anos (labeyrie, 2003). a partir de 19.000 anos as temperaturas incrementáronse en 
ambos os hemisferios e o nivel do mar, situado uns 120 m por baixo do actual, empezou a ascen-
der lentamente. no Hemisferio norte o quentamento foi bruscamente interrompido polo evento de 
Heinrich-1, ocorrido hai uns 17-15 ka, o que supuxo o retorno a condicións plenamente glaciais 
(figura 9). Finalizado este episodio frío, as temperaturas incrementáronse rápidamente como con-
secuencia do reinicio da formación da nadW e a intrusión de augas cálidas a altas latitudes do 
atlántico. Este quentamento, que culminou aos 14.700 anos, denomínase bolling/allerod e corres-
póndese co interestadial 1 dos ciclos de dansgaard-oescher. a transferencia de calor cara ao norte 
debeu inducir unha perda neta de calor no sur, de acordo co funcionamento bipolar do sistema, e 
provocar un arrefriamento nese hemisferio. Efectivamente, no Hemisferio sur, que seguira coa súa 
tendencia ao quentamento, rexístrase hai 14.700 anos unha intensa emisión de auga de fusión de 
xeo (Meltwater Pulse 1A) que provocou un rapidísimo ascenso do nivel do mar global. no prazo 
de 200-400 anos o nivel do mar subiu 20 m, situándose a uns 80 m por baixo do actual. inme-
diatamente logo da liberación de xeos o hemisferio austral experimentou un notable arrefriamento 
que comezou hai 14.500 anos e que durou uns 2.000 anos. Este arrefriamento austral coñécese 
co nome de inversión fría antártica (antarctic cold reversal) e é o único episodio que interrompe o 
progresivo quentamento experimentado pola antártida desde a deglaciación ata os nosos días.

pola contra, o Hemisferio norte seguirá unha evolución ben distinta. a desestabilización dos mantos 
de xeo de norteamérica causou que as altas latitudes do atlántico norte fosen invadidas por augas 
frías e doces de fusión, tal e como aconteceu durante os eventos de Heinrich. a consecuencia foi un 
intenso retardo (mesmo unha parada) da formación de nadW, a finalización repentina do bolling-
allerod e un intenso retroceso climático que se coñece co nome de Youger dryas. Este é, pois, o 
evento de Heinrich máis recente; prolongouse entre 12.700 e 11.500 anos e representa o último 
pulso glacial. o seu final é moi abrupto. os datos das testemuñas de xeo de Grenlandia suxiren un 
ascenso de 7 ºc en catro ou cinco décadas, mesmo nun tempo menor (figura 9).

a terminación do Younger Dryas marca o inicio do período interglacial no que vivimos, o Holoceno 
(estadio isotópico 1, mis-1), período que comeza cun forte ascenso das temperaturas e do nivel do 
mar. durante o Younger dryas o nivel do mar situouse entre 40 e 60 m por baixo do actual, que 
se alcanzou hai aproximadamente 6.000 anos. comparando o clima dos últimos 11.000 anos 
coas intensas flutuacións que ocorreron durante o último ciclo glacial, o Holoceno resulta moi es-
table. con todo, unha observación máis detallada pon de manifesto que se produciron variacións 
climáticas notables que determinaron en gran medida o florecemento e a decadencia de moitas 
civilizacións.

a análise de alta resolución de testemuñas oceánicas do atlántico norte e subtropical puxo de 
manifesto durante a última década a existencia durante o Holoceno de períodos fríos que mos-
tran unha recorrencia de 1.500 ± 500 anos. no atlántico norte, por exemplo, rexístranse polo 
aumento de grans achegados polos icebergs e por unha diminución da intensidade das correntes 
de fondo. de acordo con estes datos, o clima terrestre seguiría oscilando durante os períodos in-
terglaciais coa mesma periodicidade con que o fixo durante os glaciais (bond e cols., 1997, 2001; 
demenocal e cols., 2000; Keigwin e boyle, 2000). a menor amplitude das flutuacións climáticas 
holocenas pódese deber a que o volume de xeo, moito máis reducido, representa un papel menos 
relevante no sistema climático. pola contra, outros estudos (martrat e cols., 2004) mostran intensos 
arrefriamentos durante os interglaciais pasados e conclúen que as fusións masivas de xeos non son 
a causa deses arrefriamentos, feito que os leva a suxerir un arrefriamento extremo no futuro, máxi-
me tendo en conta que a insolación no Hemisferio norte irá decrecendo e que a órbita terrestre se 
atopa nun período de excentricidade mínima. outras hipóteses aluden aos cambios na actividade 
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solar ou a modificacións na circulación oceánica profunda como causa das flutuacións climáticas 
observadas durante o Holoceno. neste momento non é posible saber se esas flutuacións respon-
den a causas externas ou internas (Jansen e cols., 2007) e o debate actual céntrase precisamente 
nas súas orixes, na súa frecuencia e nos mecanismos que propagan as perturbacións no sistema 
océano-atmosfera.

o primeiro e máis acusado evento frío do Holoceno é o evento frío de 8,2 ka (8.2 cold Event), que 
interrompeu durante 200-400 anos o rápido quentamento que se viña producindo desde o final do 
Younger dryas e que se prolongará ata hai 5.500 anos (Óptimo climático Holoceno). a súa causa 
hai que buscala na irrupción dun gran volume de auga de fusión no mar de labrador que entor-
peceu a penetración da corrente do Golfo ás altas latitudes do atlántico. Estímase que o impacto 
deste evento foi un descenso térmico de 5-6 ºc nas zonas tépedas e duns 3 ºc nas subtropicais, 
así como unha maior aridez, particularmente severa en áfrica oriental (maslin e cols., 2001). Ex-
ceptuando este evento frío, durante o óptimo climático Holoceno (9.000-5.500 anos) alcanzáronse 
temperaturas globais 0,5-2 ºc superiores ás rexistradas a mediados do século XX, podendo chegar 
a ser nalgunhas localidades 4-9 ºc máis altas.

cara ao Holoceno medio, hai aproximadamente 5.500-5.300 anos, produciuse unha nova crise 
climática que se pon de manifesto por un avance dos glaciares e por cambios no réxime de preci-
pitacións e na flora. os rexistros oceánicos do noroeste de áfrica revelan modificacións importantes 
nesa idade (demenocal e cols., 2000). a rexión subtropical deste continente estivo vexetada grazas 
ao clima húmido de que gozaba desde os 14.800 anos ata os 5.500 anos (período Húmido afri-
cano), momento no cal pasou a condicións moito máis áridas en menos de 300 anos. a rexión 
mediterránea tamén se fixo máis fría e árida. iso coincide coa decadencia do olmo en Europa e 
do abeto en norteamérica e cun descenso de 100 m da liña de árbores nos alpes. outro episodio 
frío e árido tivo lugar hai aproximadamente 4.400 anos. Este está moito menos documentado nos 
rexistros paleoclimáticos, pero mostra unha sospeitosa coincidencia temporal co colapso de nume-
rosas civilizacións urbanas en Exipto, mesopotamia, anatolia, Grecia, israel, val do indo, afganistán 
e china (maslin e cols., 2001).

o evento frío máis recente foi a pequena idade do Xeo (Little Ice Age), que se estendeu desde os 
inicios do século Xiv ata mediados do século XiX e puxo fin ao período cálido medieval que a prece-
deu (Medieval Warm Period, 900-1400 ad). En detalle, a pequena idade do Xeo mostra dúas fases 
frías; a primeira comeza en 1300 ad e culmina ao redor de 1650 ad, e a segunda esténdese entre 
1770 e 1850 ad. durante estas rexistráronse temperaturas 0,5-1 ºc máis baixas que no período 
precedente. as súas causas son debatidas, e entre elas cítanse desde aspectos relacionados coa 
actividade humana ata mecanismos internos ou externos do sistema; entre os internos aludiuse ao 
incremento da actividade volcánica e a modificacións na circulación profunda, e entre os externos, 
a unha menor actividade solar. de feito, o inicio da pequena idade do Xeo coincide co mínimo de 
spörer (1420-1570 ad) e o seu punto álxido co mínimo de maunder (1645-1715 ad). ao redor 
de 1850 ad, o clima terrestre comeza a quentarse dun xeito moi rápido seguindo unha tendencia 
paralela á concentración de dióxido de carbono (e outros gases invernadoiro) na atmosfera, que 
alcanza nos nosos días valores sen precedentes nos últimos 3 ma. os valores actuais exceden en 80 
ppm os medidos nos últimos períodos interglaciais e débense en gran medida á actividade humana. 
por este motivo, acuñouse o termo antropoceno para designar o período climático en que vivimos.

os rexistros paleoclimáticos mariños do Holoceno en Galicia reflicten, en xeral, unha evolución 
semellante á descrita anteriormente e permiten establecer con bastante precisión os principais cam-
bios que experimentou a rexión antes de que a intervención humana representase unha variable 
determinante no clima. non dispoñemos polo momento dun bo rexistro da deglaciación porque as 
sondaxes extraídas por baixo do bordo da plataforma continental caracterízanse por unha taxa de 
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sedimentación relativamente baixa que non permite unha resolución temporal suficiente. taxas de 
sedimentación máis altas e, polo tanto, rexistros máis resolutivos danse na plataforma continental e 
no interior das rías. o inconveniente destas zonas é que estiveron emerxidas ou sometidas a proce-
sos moi enerxéticos cando o nivel do mar estaba máis baixo que o actual. por este motivo e polas 
técnicas de perforación utilizadas, a inmensa maioría dos rexistros permiten unicamente trazar a 
evolución dos últimos 4.000-5.000 anos. no entanto, na zona externa da ría de muros dispoñemos 
dunha sondaxe que rexistra os últimos 8.500 anos aproximadamente e que, xunto con outros máis 
recentes da ría de vigo e da plataforma continental adxacente, fan posible a reconstrución paleocli-
mática e paleoceanográfica da maior parte do Holoceno. Gran parte dos aspectos que se reflicten 
a continuación foron obxecto de análises detalladas que se recollen en diversas publicacións (diz 
e cols., 2001, 2002; pena e cols., 2003, 2007; álvarez e cols., 2005; González-álvarez e cols., 
2005; lebreiro e cols., 2006; bernárdez e cols., 2008 a, b).

En termos xerais, a temperatura da auga superficial durante o Holoceno foi aproximadamente 
2-3 ºc máis alta que durante a última glaciación, exceptuando os eventos de Heinrich, cando a 
auga puido chegar a ser uns 10 ºc máis fría que nos últimos milenios. máis concretamente, na 
ría de vigo a temperatura da auga superficial apenas experimentou flutuacións superiores a 1 ºc 
respecto ao valor medio dos últimos 3.000 anos (diz e cols., 2002; figura 10). na ría de muros 
a variación ao redor da media dos últimos 8.500 anos foi ata menor e raramente excede os 0,5 
ºc (figura 11a). as paleotemperaturas, xunto con outros indicadores da temperatura e salinidade 
da auga (d18o), da paleoprodutividade, das achegas continentais, etc., permítennos establecer 
unha sucesión de etapas con características climáticas e hidrográficas diferentes ao longo dos 
últimos milenios (figura 11).

os únicos datos con que contamos do Holoceno inferior proceden da ría de muros. alí o primeiro 
evento climático que se rexistra é un arrefriamento relativamente intenso (0,8-1,5 ºc) que ocorreu 
ao redor de 8.200 anos e que coincide co evento frío que lle afectou a todo o atlántico norte. a 
baixa profundidade da ría como consecuencia de que o nivel do mar aínda non alcanzase as súas 
cotas actuais facilitou que o seu fondo estivese ben ventilado e que a produtividade fose relativa-
mente baixa (figura 11d e f).

o ascenso progresivo do nivel do mar causado polo quentamento global culminou a unha idade 
próxima a 6.500 anos, cando as rías adquiriron unha profundidade e unha hidrodinámica seme-

Figura 10. temperatura da auga superficial na ría de vigo nos últimos 
3.000 anos obtida mediante alquenonas (modificado de diz e cols., 
2002).
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llantes ás actuais. a influencia de augas claramente mariñas favoreceu que a produtividade bio-
lóxica fose cada vez maior e que os fondos se fosen enriquecendo en materia orgánica. o clima 
cálido que prevaleceu durante o Holoceno inferior foi tamén relativamente chuvioso, como poñen 
de manifesto as flutuacións da salinidade e o incremento de materiais de orixe continental que se 
rexistran sobre todo entre 6.500 e 6.000 anos (figura 11b e c). as precipitacións máis intensas sobre 
as concas de drenaxe dos ríos que desembocan nas rías causaron unha maior achega de auga doce 
e de elementos terríxenos.

 Figura 11. marcadores paleoclimáticos e paleoceanográficos na ría de muros (azul: zona externa; verde: zona 
interna) e na plataforma continental (vermello). a: temperatura da auga superficial; b: a relación isotópica do 
oxíxeno é inversamente proporcional á temperatura e directamente proporcional á salinidade; c: o contido en 
ferro dos sedimentos é un indicador da influencia continental; d: o contido en alquenonas nos sedimentos é un 
indicador da produtividade primaria; e: os uvigerínidos son un grupo de foraminíferos bentónicos adaptados a 
vivir en fondos ricos en materia orgánica e pobres en oxíxeno; f: a relación isotópica do carbono depende da 
oxixenación do fondo e do contido en materia orgánica; g: Eggerelloides scaber é un foraminífero bentónico 
característico nas zonas internas das rías cuxa abundancia está relacionada coa cantidade de materia orgánica 
refractaria que chega ao medio.

o final do período chuvioso que acabamos de aludir marca un lixeiro cambio na natureza das au-
gas mariñas que entran na ría de muros. como se pode observar na figura 11a, a temperatura me-
dia da auga superficial nesa ría sitúase ao redor de 15,3 ºc, pero presenta flutuacións de pequena 
amplitude entre augas lixeiramente máis frías e lixeiramente máis cálidas. Estas pequenas variacións 
térmicas reflicten cambios na natureza das augas mariñas que entran na ría. temperaturas da auga 
superficial inferiores á media marcan unha maior influencia de augas noratlánticas cunha compo-
ñente de orixe subpolar, mentres que as temperaturas superiores á media denotan augas de orixe 
subtropical. a fronte entre ambos os tipos de augas na actualidade sitúase á latitude de Fisterra, 
e pequenas variacións na súa posición determinan que a ría de muros, a máis próxima á fronte, 
reciba a influencia de augas predominantemente subpolares ou subtropicais. En termos xerais, unha 
posición máis meridional da fronte de Fisterra coincide con períodos relativamente máis fríos e máis 
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áridos, mentres que unha posición máis setentrional coincide con fases máis cálidas e relativamente 
máis chuviosas. desde esta perspectiva, ao redor de 5.800-5.500 anos produciuse un lixeiro arre-
friamento e unha diminución das precipitacións que marcan o fin do Óptimo Holoceno na rexión 
e que se manterá ata hai aproximadamente 4.800 anos. a partir dese momento, a produtividade 
biolóxica irase incrementando paulatinamente e os fondos da ría iranse enriquecendo en materia 
orgánica e empobrecendo en oxíxeno (figura 11d e f). neste lapso produciuse un cambio no réxime 
climático de toda Europa que representa o tránsito do período atlántico ao subboreal, seguindo a 
terminoloxía que ás veces se emprega para dividir climáticamente o Holoceno. os nosos rexistros 
indican que en Galicia as plenas condicións do período subboreal empezaron a rexistrarse ao redor 
de 4.800 anos. Este período (aproximadamente 5.000-2.500 anos) caracterizouse por unha intensa 
inestabilidade climática na rexión, durante o que se produciron cambios importantes.

sen dúbida, o máis acusado é o que aconteceu hai 4.100 anos. a sinatura isotópica das augas de 
fondo na ría de muros (figura 11b) pon claramente de manifesto ese cambio. En ausencia de varia-
cións térmicas importantes, o brusco cambio nos valores isotópicos do oxíxeno rexistrado a 4.100 
anos, así como a entrada de novas especies da microfauna bentónica (figura 11e, g) revelan o trán-
sito entre unha época en que as augas oceánicas que penetraban na ría estaban dominadas pola 
compoñente subtropical, relativamente máis salina, a outra época que se mantivo ata a actualidade 
durante a cal as augas de fondo manifestan unha maior influencia da rama subpolar, relativamente 
menos salinas e con maior contido en nutrientes, aínda que o influxo subtropical se mantivo con 
intensidade variable. Este cambio na hidrografía da ría de muros abre paso a un período de aproxi-
madamente un milenio (3.700-2.700 anos) caracterizado pola inestabilidade climática no que toda 
a rexión se viu sometida a fortes tormentas. tanto os rexistros das rías de muros e vigo como os da 
plataforma continental presentan evidencias de diversa índole que apoian esta afirmación (Gon-
zález-álvarez e cols., 2005; martins e cols., 2007). probablemente durante este período Galicia 
estivo gobernada por ventos de compoñente sur e suroeste, que favoreceron os temporais, as preci-
pitacións, a achega de material terríxeno desde o continente, unha intensa mestura na columna de 
auga e unha produtividade biolóxica sostida fundamentalmente polos nutrientes fornecidos desde 
as áreas costeiras e emerxidas. Eses cambios deben estar relacionados cunha reorganización xeral 
do sistema climático, que provocou, polo menos puntualmente, a migración da fronte de Fisterra 
ata posicións incluso máis meridionais das que se localiza na actualidade.

o final do subboreal vén marcado por un arrefriamento que comezou hai uns 2.700 anos e que se 
prolongou aproximadamente 500 anos, para dar paso inmediatamente despois a unha fase relati-
vamente cálida e chuviosa que coincide co denominado período cálido Romano, centrado ao redor 
de 2.000 anos. durante este período, as augas das rías foron algo máis cálidas (figuras 10 e 11a), 
e tanto as rías como a plataforma continental adxacente recibiron a chegada de abundante mate-
rial procedente do continente (figura 11c) debido ao aumento de precipitacións e ao consecuente 
incremento da descarga fluvial, pero tamén á deforestación antrópica que se produciu durante esa 
época. basta recordar a intensa actividade mineira en época romana, por exemplo nas médulas, 
que causou importantes movementos de terras na conca do río sil.

Entre 1.800 e 1.200 anos o clima en Galicia foi algo máis frío e árido que no cálido Romano, 
pero rápidamente derivou cara a un novo quentamento centrado no inicio do último milenio, coin-
cidindo co período cálido medieval. Esta época foi tamén máis chuviosa e, como consecuencia da 
maior achega fluvial, as rías e a plataforma continental rexistraron unha maior influencia continental 
e un incremento da produtividade biolóxica (diz e cols., 2002; González-álvarez e cols., 2005; 
bernárdez e cols., 2007, 2008). o final deste período cálido e chuvioso comeza a rexistrarse hai 
aproximadamente 800 anos, cando a temperatura das augas superficiais tende a ser progresiva-
mente máis fría. o arrefriamento agudizouse ao redor de 600 anos, evento que marca o inicio da 
pequena idade do Xeo, a etapa máis fría que experimentou Europa en xeral e Galicia en particular 
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nos últimos milenios. na ría de muros estimamos que as augas foron case 1 ºc máis frías que na 
fase precedente (figura 11a), e na ría de vigo, cunha maior influencia das augas de orixe subtropical 
debido á súa posición máis meridional, o impacto do arrefriamento foi aínda maior, superando ata 
1,5 ºc (figura 10). É nesta última ría onde se observa que a pequena idade do Xeo comporta dúas 
pulsacións máis frías, a primeira delas máis intensa, que coinciden con dous momentos de menor 
actividade solar, os denominados mínimos de spörer e de maunder.

o último arrefriamento ao que acabamos de aludir finalizou hai uns 150 anos, cando o clima ex-
perimentou un quentamento que continúa nos nosos días e que en gran medida está asociado ás 
actividades humanas. os nosos rexistros carecen da resolución necesaria para estimar co suficiente 
detalle a evolución máis recente, que se trata de forma máis exhaustiva noutros capítulos desta obra.

En definitiva, a rexión estivo sometida a un clima cálido durante os últimos milenios, seguindo a 
tónica xeral do Holoceno visto no seu conxunto. non obstante, durante este período Galicia expe-
rimentou pulsacións máis frías e, en xeral, máis áridas, ao redor de 8.200, 5.800, 4.100, 2.500, 
1.500 e 500 anos. a recorrencia destas fases frías aparentemente non mostra unha clara regula-
ridade, pero a súa coincidencia temporal cos arrefriamentos rexistrados tanto en altas latitudes do 
atlántico norte como no atlántico subtropical induce a pensar nun mecanismo climático común a 
todos eles, posiblemente da mesma natureza que os que actuaron durante a última glaciación e que 
xeraron cambios climáticos abruptos. Esta cuestión aínda require dun coñecemento máis profundo 
do funcionamento do sistema climático e nela estriba o reto para o futuro próximo, xa que é crucial 
para predicir a evolución do clima nos próximos decenios.

conclusións

durante a última glaciación, Galicia, de forma análoga a outras rexións do atlántico norte, expe-
rimentou fases especialmente frías nas cales os icebergs desprendidos dos grandes glaciares que 
cubrían lauréntida e Fenoescandinavia chegaron ata as súas costas. isto aconteceu polo menos 
durante catro ocasións, hai aproximadamente 15.000, 21.000, 35.000 e 45.000 anos, momentos 
nos cales as augas mariñas superficiais foron uns 10 ºc máis frías que as actuais. aínda que as on-
dadas de icebergs foran máis puntuais, a influencia das augas de fusión de xeos foi máis duradeira 
e provocou que a superficie oceánica estivese uns 6 ºc máis fría que hoxe en día, e contribuíu ao 
arrefriamento do continente.

o final da glaciación provocou un quentamento e un ascenso do nivel do mar moi rápidos, de tal 
forma que as Rías baixas, ata entón emerxidas, foron invadidas polo mar hai aproximadamente 
8.500 anos. o clima cálido característico do Holoceno experimentou flutuacións entre períodos 
relativamente cálidos e máis chuviosos que alternaron con fases máis frías e menos chuviosas que 
a actual. a variación de temperatura da auga oceánica superficial entre un momento cálido e outro 
relativamente frío puido chegar a ser de ata 1,5 ºc nalgunhas zonas da rexión. os episodios fríos 
dos últimos milenios tiveron lugar ao redor de 8.200, 5.800, 4.100, 2.500, 1.500 e 500 anos 
aproximadamente e, deles, o primeiro e o último foron os máis intensos en Galicia. pola contra, os 
episodios cálidos ocorreron durante o Óptimo Holoceno (6.000-6.500 anos), a época romana (hai 
uns 2.000 anos) e durante o cálido medieval (1.000-1.200 ad). 

a variabilidade climática é unha característica natural do noso planeta, que durante os últimos tres 
millóns de anos alternou períodos cálidos, incluso máis que os actuais, e períodos moi fríos a dife-
rentes escalas temporais. a existencia de eventos climáticos abruptos suscita a cuestión de se nun 
futuro máis ou menos próximo pode ter lugar un cambio abrupto, máxime tendo en conta que nos 
últimos 150 anos algúns elementos que interveñen no sistema climático se modificaron a un ritmo 
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sen precedentes. os cambios abruptos máis recentes ocorreron durante a última glaciación, pero 
existen evidencias de que nos últimos períodos interglaciais, análogos do actual, tamén se produ-
ciron. os modelos climáticos que manexa o ipcc predín que a probabilidade dun cambio abrupto 
neste século é baixa; con todo, as incertezas respecto das causas e mecanismos que os provocan, 
a imperfección dos modelos e o ritmo ao que as actividades humanas están modificando algúns 
elementos do sistema climático, moi superior ao das causas naturais, tampouco permiten descartar 
a posibilidade dun cambio abrupto nos próximos decenios ou ignorar os seus riscos.
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rEsumo

neste capítulo analízanse as tendencias obtidas nas series máis longas dispoñibles de variables 
oceanográficas nas costas galegas. a temperatura superficial do mar e do aire sobre o mar obtivé-
ronse do proxecto icoads, que recompilou observacións feitas a bordo de barcos desde finais do 
século Xviii. a temperatura superficial do aire sobre o mar e a do mar aumentaron a unha taxa de 
arredor dunha décima de grao por década. o aumento resulta un pouco maior e máis significativo 
na temperatura do mar que na do aire, e é comparable ao obtido na temperatura media do globo. 
a variabilidade observada na temperatura está correlacionada coa variabilidade no forzamento at-
mosférico no atlántico descrita co patrón de teleconexión nao (North Atlantic Oscillation, oscilación 
do atlántico norte) e coa oscilación interdecadal descrita en todo o atlántico (patrón amo, oscila-
ción atlántica multidecadal). dado que os ciclos de afloramento-afundimento son fundamentais na 
dinámica da circulación costeira en Galicia, analizouse a tendencia nos ventos favorables ao aflo-
ramento. a serie de índice de afloramento calculada de ventos xeostróficos en 43º n 11º W mos-
tra unha tendencia de redución do afloramento nas últimas décadas (desde 1966), especialmente 
evidente nunha análise estacional. Esta tendencia tamén é apreciable nos ventos en superficie do 
mar obtidos do proxecto coads. construíse unha serie temporal de temperatura e salinidade nas 
augas subsuperficiais na costa adxacente a Galicia e analizáronse as augas da isopicna 27.1, preto 
da termoclina. non se observou unha tendencia lineal significativa, pero si variabilidade interanual 
e decadal, cunha alternancia de períodos de augas máis salinas e quentes con outros de augas 
menos salinas. se se toma como orixe na análise de tendencias a década dos oitenta, a conclusión 
sería que a temperatura e a salinidade destas augas aumentou, pero a inspección da serie completa 
revela que a variabilidade é máis complexa. o cambio de tendencia na década dos setenta nos pa-
tróns de circulación atmosférica e oceánica no atlántico debe ser tido en consideración en calquera 
análise de tendencias climáticas no atlántico e concretamente nas augas adxacentes a Galicia.

summarY

in this chapter, trends in the longest available series of oceanographic variables on the Galician 
coast are analysed. sea surface temperature and air temperature over the sea were obtained from 
the icoads project, which compiled observations on board opportunity ships from the end of the 
18th century. these temperatures increased at a rate of about a tenth of degree per decade. the 
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increase is larger and more significant in sea surface temperature than in air temperature over the 
sea and is comparable to the trend obtained in the average global temperature. variability observed 
in temperature is correlated with variability in the atmospheric forcing of the atlantic ocean described 
by the teleconnection index nao (north atlantic oscillation) and with the interdecadal oscillation 
that has been described in the entire atlantic ocean basin (amo, atlantic multidecadal oscillation 
pattern). since cycles of upwelling-downwelling are fundamental for the dynamics of coastal circulation 
in Galicia, the trend in upwelling-favourable winds was studied. the upwelling index series calculated 
from geostrophic winds at 43º n 11ºW shows a tendency of reduction of upwelling in the last 
decades (from 1966), especially evident in a seasonal analysis. this trend is also apparent in surface 
winds obtained from coads project. a time series of temperature and salinity of subsurface waters 
near the Galician coast was constructed and waters in the 27.1 isopycnal, close to the thermocline, 
were analysed. no significant linear trend was observed, but interannual and decadal variability were 
evident, with an alternation of periods of warmer and saltier waters with periods of less saline waters. 
taking the 80s as the origin for analysis of trends would lead to the conclusion that temperature and 
salinity of these waters have increased, but the inspection of the entire series reveals that variability is 
more complex. the change in trend in oceanic and atmospheric circulation patterns over the atlantic 
observed in the 70s needs to be taken into account in any analysis of climatic trends in the atlantic 
and especially in waters adjacent to Galicia.

introdución

nos últimos anos, a comunidade científica internacional avaliou as tendencias en datos oceánicos 
(bindoff e cols. trenberth e cols. 2007). a conclusión da análise das series de datos dispoñibles é que 
os océanos se están a quentar e que o nivel global do mar está a subir. Esta conclusión está susten-
tada a un nivel global, aínda que os efectos a nivel rexional non están suficientemente estudados. o 
océano varía a diferentes escalas temporais, que van desde a resposta a variacións meteorolóxicas 
de curto período, ás estacionais, ás interanuais e mesmo ás decadais. neste capítulo analizaranse 
as tendencias de temperatura do mar adxacente a Galicia a escalas climáticas. o coñecemento das 
variacións das propiedades do océano a escalas longas depende da dispoñibilidade de medicións. 
comparada coa meteoroloxía/climatoloxía, onde existe rexistro instrumental que sostén longas se-
ries temporais que se deseñaron e se mantiveron no tempo para permitir identificar tendencias a 
longo prazo, na oceanografía non existen series longas mantidas con ese obxectivo. Existen no noso 
contorno moi poucos sistemas de medida en continuo no medio mariño que se teñan mantido su-
ficientemente no tempo como para seren analizados nun contexto de cambio climático. polo tanto, 
a maioría dos experimentos que se fixeron no océano durante o século XX proveñen de mostraxes 
puntuais, non periódicas, e daquela non foron deseñados ad hoc para seren utilizados en estudos do 
cambio climático. as medicións máis antigas de que se dispón no océano son as observacións rea-
lizadas a bordo de barcos. nas súas bitácoras apuntábanse observacións das condicións meteoro-
lóxicas (ventos, choiva) e do estado do mar. desde mediados do século XiX disponse de observacións 
sistemáticas de meteoroloxía e temperatura do mar feitas a bordo de distintos buques. as medidas 
con termómetros da temperatura da auga izada a cuberta con cubos constitúen o inicio do rexistro 
instrumental nos océanos. o proxecto icoads (Worley e cols., 2005) recompilou as observacións 
meteorolóxicas de temperatura na superficie do mar desde finais do século XiX. nas últimas décadas 
o proxecto icoads recolle información dispoñible de boias e outras medidas de temperatura do mar 
diferentes dos barcos. actualmente, as variables físicas da auga de mar (sobre todo salinidade e tem-
peratura) obtéñense sistematicamente no interior do océano con instrumentos fiables. as primeiras 
determinacións usaban botellas para recoller mostras subsuperficiais, e a temperatura e salinidade 
eran medidas con termómetros e salinómetros. o desenvolvemento e xeneralización das sondas ctd 
(conductivity-temperature-depth) nos anos oitenta supuxo un grande avance na medida dos perfís de 
propiedades termohalinas do océano e proporcionou unhas precisións moi altas.
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Galicia está situada ao norte do sistema de afloramento costeiro de canarias, que abrangue des-
de o noroeste de áfrica ata o norte de Galicia, e está influída pola variabilidade estacional dos 
ventos. Entre abril e setembro, os ventos predominantes son favorables ao afloramento (Wooster 
e cols., 1976; bakun e nelson, 1991), e inducen á exportación de augas superficiais cara ao 
océano aberto e á renovación por augas profundas, usualmente máis frías e ricas en nutrientes. 
o proceso de afloramento é, pois, crucial na produtividade das augas de Galicia, polo que se 
analizarán as tendencias nos ventos favorables ao afloramento. bakun (1990) prognosticou que 
o quentamento global e o aumento de gases de efecto invernadoiro daría lugar a unha intensifi-
cación do afloramento nos sistemas de afloramento costeiros de canarias, california, benguela e 
perú. a hipótese baséase no feito de que o afloramento a primeira orde resulta do establecemento 
dun gradiente de presión entre a cela de baixa presión resultante do quentamento da terra e a 
zona de maior presión existente na superficie do océano, que quece máis devagar. o aumento 
do contido de gases de efecto invernadoiro inducirá unha redución do arrefriamento nocturno e 
un aumento do quentamento diúrno, o que resultará nun maior gradiente térmico entre as masas 
continentais e oceánicas e, polo tanto, nunha intensificación dos ventos favorables ao afloramen-
to. no mesmo traballo, bakun (1990) reporta unha intensificación do vento no período 1945 a 
1985 nos sistemas de afloramento costeiro de california, perú e canarias (marrocos e iberia). a 
análise dun testemuño de sedimentos extraído preto de cabo Ghir, na costa marroquí (mcGregor 
e cols., 2007), revela un arrefriamento das temperaturas superficiais durante o século XX, que se-
ría consistente cunha redución do afloramento no sistema de afloramento de canarias. contraria-
mente a este resultado, diversos estudos recentes de tendencias en ventos e temperaturas suxiren 
unha redución do afloramento (lemos e pires, 2004; lemos e sansó, 2006; álvarez e cols., 2008; 
álvarez-salgado e cols., 2008) na costa oeste ibérica (extremo norte do sistema de afloramento 
de canarias). neste capítulo discutiranse as tendencias en ventos e temperaturas na costa galega 
e relacionaranse coas tendencias observadas a escala do atlántico norte.

métodos

A base de datos COADS: temperatura superficial do mar e do aire

obtivéronse datos de temperatura superficial do mar e do aire da base de datos coads (com-
prehensive ocean-atmosphere data set) desde 1900 ata 2005. Esta base de datos foi construída 
recompilando datos de barcos de oportunidade en superficie do mar en cadrados 2º x 2º (existe 
outro produto en recadros 1º x 1º de 1960 a 2005) e mantense a través do proxecto internacional 
icoads (international comprehensive ocean-atmosphere dataset http://www.ncdc.noaa.gov/oa/
climate/coads). cómpre notar que o número de observacións variou no tempo, con gran redución 
das observacións nas dúas guerras mundiais. despois da segunda Guerra mundial, o número de 
observacións provenientes de barcos aumentou ata os anos 70 e diminuíu ata a actualidade, aínda 
que se incrementaron as observacións provenientes doutras fontes (boias, etc.). o número de ob-
servacións nas augas próximas a Galicia é grande en comparación con outras zonas, e as medias 
obtidas nestas celas teñen fiabilidade estatística. o proxecto icoads tamén distribúe un produto en 
cadrados 1º x 1º desde os anos 60, que será analizado no capítulo 14.

Temperatura e salinidade subsuperficiais nas costas galegas

conseguiuse unha serie de longa duración (1900-2005) de temperatura e salinidade nas costas 
galegas facendo uso de datos depositados en bases de datos internacionais como Wod05 (nodc 
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World ocean data base, v.2005, http://www.nodc.noaa.gov/oc5/Wod05/pr_wod05.html), icEs 
(http://www.ices.dk/ocean/), sismER (http://www.ifremer.fr/sismer/index_FR.htm), coriolis (http://
www.coriolis.eu.org/), Hydrobase (http://www.whoi.edu/science/po/hydrobase/), Radiais profundos 
do iEo (http://www.vaclan-ieo.es/index.html) e campañas de distintos proxectos de investigación. 
incluíronse perfís de sondas ctd, estacións hidrográficas con botellas, batitermógrafos expansibles 
mecánicos, Xbt e perfiladores aRGo.

a variedade e cantidade de datos recompilados fixo necesario establecer un protocolo de control 
de calidade. o primeiro control consistiu na eliminación de duplicados, entendendo como tales 
os realizados na mesma posición no mesmo día polo mesmo instrumento. unha análise que tivese 
en conta outros campos dispoñibles nas bases de datos para identificar, por exemplo, campañas 
oceanográficas revelouse moi complicada, posto que eses identificadores (centro orixinador, barco, 
estación, campaña, etc.) son en moitos casos incompatibles entre os diversos centros de datos. 
nun segundo paso elimínanse as estacións cuxa profundidade máxima exceda o valor dado pola 
topografía nese punto ± 10%. neste control retíranse as estacións que se encontran en terra ou 
nunha posición distinta á orixinal por erros na transcrición da posición na transferencia aos centros 
de datos. o terceiro paso consiste na aplicación de controis de rango e estatísticos para identificar 
e eliminar valores irreais ou erróneos que puidesen escapar aos controis anteriores. nunha primeira 
inspección, os perfís que superan claramente os valores de temperatura e salinidade para a zona 
son rexeitados. posteriormente, os perfís son representados de maneira gráfica en caixas de 5 x 5º 
para detectar visualmente os que se desvían do patrón xeral. por último, seguindo a lozier e cols. 
(1995), establécese un control por rangos isopicnos, isto é, de igual densidade. así, localízanse 
isopicnas entre as cales a relación t-s é aproximadamente lineal, e logo elimínanse os puntos que 
se desvían en exceso (máis de 2,8 desviacións estándar) da relación t-s. nos perfís sen valores de 
salinidade, nos que non se pode calcular a densidade, realizouse un control en rangos de igual 
profundidade.

consideráronse dúas caixas, unha ao oeste de Galicia delimitada polas coordenadas 41.5º-43.2ºn 
10º-9ºW e outra na costa norte en 43.5º-45ºn 9º-7.5ºW. na figura 6 represéntanse as observa-
cións recompiladas en cada unha das caixas. na distribución temporal das observacións é salien-
table a presenza de observacións no período de entreguerras e o seu incremento a partir dos anos 
cincuenta. tamén se observa un importante incremento no número de observacións coincidente coa 
posta en funcionamento do sistema de perfiladores aRGo a finais dos noventa. cómpre destacar a 
falta de observacións entre 1955-1963.

Transporte de Ekman en 43ºN 11ºW desde 1966 ata 2006

localmente, o vento que sopra na zona adxacente á costa ten unha importancia grande na circu-
lación costeira. Este vento é o responsable dos episodios de afloramento/afundimento costeiro, 
que condiciona o intercambio de auga e materiais entre o océano, a plataforma e as rías, o cal, á 
súa vez, condiciona as características físicas químicas e biolóxicas da auga e a estrutura e funcio-
namento dos ecosistemas mariños galegos. cando na plataforma continental fronte ás Rías baixas 
sopran ventos de compoñente norte, a camada superficial influída polo vento (camada de Ekman) 
desprázase cara ao océano aberto, producindo afloramento costeiro de augas máis profundas, 
usualmente máis frías e ricas en nutrientes. pola contra, ventos de compoñente sur producen o 
efecto contrario: a camada de Ekman desprázase cara á costa, producindo afundimento (Wooster 
e cols., 1976; bakun e nelson, 1991). o volume de auga desprazado, coñecido como índice de 
afloramento, pódese estimar a partir da velocidade e dirección do vento. Este índice é computado 
desde 1966 polo instituto Español de oceanografía de datos de ventos xeostróficos fornecidos polo 
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instituto nacional de meteoroloxía (agora axencia Estatal de meteoroloxía) nunha cela de 2º x 2º 
centrada en 43º n 11º W. a expresión que se aplica é

iw = - 1000
ρ

t
f

Q y
x -=

con yt a tensión da compoñente norte-sur (paralela á costa) do vento, f o factor de coriolis (9,946 
x 10-5 s-1 a latitude 43°n) e a ρ a densidade da auga do mar (~1025 kg m-3). Esta técnica segue o 
traballo de bakun (1973) e foi aplicada á costa galega desde o 1963 (lavin e cols., 1991, 2000). 
valores positivos de -QX indican afloramento costeiro, mentres que valores negativos indican afun-
dimento.

unha técnica de análise de series temporais de utilidade para series que presentan un sinal esta-
cional é o axuste a un ciclo estacional (cE). o procedemento consiste en axustar a serie de datos 
diarios de -QX a unha ecuación trigonométrica:
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onde se consideran os harmónicos de período anual (365 días) e semianual (365/2 días). a0 é o 
valor medio anual de -QX; a1 e a2 son as amplitudes dos harmónicos anual e semianual; 1ϕ  e 2ϕ  
son os desfases dos harmónicos anual e semianual; e t é o día xuliano (de 1 a 365/366).

os ventos xeostróficos están baseados na presión superficial, que está representada razoablemente 
nos modelos numéricos, polo menos para unha estimación da tendencia a longo prazo. os datos 
de ventos de coads teñen problemas metodolóxicos, maiores quizais que os de temperatura, que 
afectan á obtención dunha tendencia fiable nos datos. por exemplo, os datos do inicio da serie 
estiman o vento baseándose en observacións empíricas da escala beaufort, mentres que os datos 
recentes son medidas de anemómetros. así mesmo, os cambios na distribución espacial das obser-
vacións ou a redución das provenientes de barcos nos últimos anos deben ser tidos en conta. Estes 
problemas metodolóxicos van afectar ás tendencias estimadas nos datos, e unha análise detallada 
excedería o marco deste traballo.

rEsultados E discusión

na figura 1 móstrase a evolución da temperatura superficial do aire e do mar obtida a partir de 
datos de coads na mesma cuadrícula mediada anualmente e nos períodos de afloramento (abril-
setembro) e afundimento (outubro do ano anterior a marzo). atópase unha tendencia significativa 
de aumento de ambas as temperaturas. o aumento da temperatura superficial da auga é maior na 
media anual e na estación de afloramento. a taxa de aumento é ao redor dunha décima de grao 
por década e resulta un pouco maior e máis significativa na temperatura do mar que na do aire. 
no anexo técnico ao informe do ipcc na súa parte de cambio climático na superficie do mar e na 
atmosfera (trenberth e cols., 2007) faise un resumo das evidencias que conclúe que a temperatura 
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media global aumentou durante o último século (1906-2005) a unha taxa de 0,074 ºc ± 0,018 
ºc por década, aínda que hai variacións rexionais significativas. a taxa de quentamento nos últi-
mos 50 anos (0,13 ± 0 03 ºc por década) é case o dobre do que a tendencia nos últimos 100 
anos. os nosos resultados no océano adxacente a Galicia son compatibles con esta observación. 
comparando coa tendencia observada na temperatura anual do aire nas estacións galegas en terra 
(quentamento de 0,18 ºc por década no período 1961-2006, capítulo 1), resulta que no mar a 
tendencia é lixeiramente máis pequena, o que a un nivel rexional sería compatible coa conclusión 
global do ipcc de quentamento maior e máis rápido sobre a terra que sobre o mar. o incremento 
observado do gradiente térmico entre as masas continentais e oceánicas, de acordo con bakun 
(1990), á parte de lle afectar á intensidade do afloramento, podería ter efectos sobre as brisas 
costeiras, sobre a aparición de brumas e néboas, e mesmo inducir que as áreas de afloramento se 
tornen máis áridas. no capítulo 1 discútense os datos de precipitación en Galicia, coa conclusión de 
que non hai tendencias significativas. non se realizou ningún estudo da variación da incidencia de 
néboas que, por outra banda, non son tan frecuentes como no sistema de afloramento de california 
referido por bakun. 
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Figura 1: temperatura do mar e do aire na cela 2º x 2º do proxecto coads máis próxima a Galicia.

na mesma figura obsérvanse dous claros períodos de aumento da temperatura: entre 1910 e 
1945, e desde 1976 ata a actualidade. na estación de afloramento (abril-setembro) é notable 
unha diminución das temperaturas desde principios dos sesenta ata mediados dos setenta. as 
causas da variabilidade natural no océano a escalas decadais aínda non se coñecen en pro-
fundidade, pero, dado que a tendencia observada na serie é semellante á observada en todo o 
atlántico, esta variabilidade, e en concreto o quentamento recente, poderían estar asociados co 
ciclo natural de variabilidade multidecadal na circulación no atlántico, denominado oscilación 
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atlántica multidecadal (amo, pola súa sigla en inglés, ex: Enfield e cols., 2001). de todas formas, 
os ciclos multidecadais no océano non se comprenden en profundidade e a aceleración no quen-
tamento nas últimas décadas non se pode descartar que teña unha contribución antropoxénica, 
como suxiren os modelos climáticos a escala global (ipcc 2007, bindoff e cols., 2007; trenberth 
e cols., 2007). por outra banda, o quentamento observado, á parte de resultar dunha oscilación 
interdecadal a escala espacial maior, podería estar asociado a unha redución da intensidade dos 
ventos favorables ao afloramento, posto que inducirían unha diminución da entrada de augas 
subsuperficiais, que, como mencionamos anteriormente, son máis frías.

Índice de afloramento

na figura 2 preséntase a evolución do índice de afloramento mensual en 43ºn 11ºW, onde 
valores positivos indican afloramento. a figura suxire unha diminución da intensidade dos aflora-
mentos entre a década dos setenta e a última década. a tendencia estatística é de redución do 
índice a unha taxa de 5 m3 s-1 km-1 desde o comezo da serie. a tendencia por estacións mostra 
unha redución do índice de afloramento na primavera e no verán. Esta diminución está asociada 
cos valores altos de afloramento encontrados na década dos setenta e a redución nas últimas 
décadas. na década dos setenta o índice de afloramento anual resultou positivo (cabanas e 
cols., 2003) pola intensidade do afloramento na primavera (especialmente de 1972 a 1977) e no 
verán. no inverno a tendencia lineal é de aumento do índice de afloramento por intensificación 
do afloramento ou redución do afundimento. de todos os xeitos, o coeficiente de regresión non é 
moi alto. un axuste ao ciclo estacional proporciona información máis detallada desta tendencia 
(álvarez-salgado e cols., 2008). o ciclo estacional medio de -QX na plataforma continental fronte 
ás Rías baixas entre 1966 e 2006, calculado seguindo o método presentado na sección anterior, 
caracterizouse por un período favorable ao afloramento que se estendeu entre os días xulianos 
83 ± 25 (aprox. 24 de marzo) e 283 ± 22 (aprox. 10 de outubro), é dicir, 200 ± 33 días, e un 
período favorable ao afundimento o resto do ano, é dicir 165 ± 33 días (figura 1). cando a Ec. 
(2) se axusta por trienios solapados (1966-1968, 1967-1969 e 2004-2006), obsérvase unha 
grande variabilidade temporal en cE[-QX] (figura 3). a porcentaxe total da variabilidade explica-
da por estes ciclos estacionais trienais varía do 3,3% ao 16,3% da serie diaria de valores de -QX, 
do 6,8% ao 10,1% da serie semanal e do 33,7% ao 49,8% da serie quincenal. a variabilidade 
de cE[-QX] non é aleatoria. pola contra, obsérvanse tendencias no valor medio estacional de 
-QX (coeficiente a0 na Ec. (2); figura 4a), no inicio dos períodos favorables ao afloramento e ao 
afundimento (figura 4b), e nos valores medios de -Qx durante ambos os períodos (figura 4c). 
así, a0 diminúe (p < 0,001) nos últimos 40 anos (figura 4a), desde un valor medio favorable ao 
afloramento de 200 ± 30 m3 s–1 km–1 a principios da década de 1960 ata un valor lixeiramente 
favorable ao afundimento de -100 ± 80 m3 s–1 km–1 no principio da década de 2000. o descenso 
de a0 non é constante, e desde 1966 ata 1976 aumenta de xeito similar ao observado na tempe-
ratura. En 1976 hai unha redución brusca en a0 e os valores son máis baixos que ao comezo da 
serie, mesmo nos máximos relativos de principios dos noventa e de 2005-2006.

lemos e pires (2004) estudaron os ventos nas estacións meteorolóxicas máis costeiras mantidas 
polo instituto meteorolóxico portugués ao longo da costa portuguesa entre 37ºn e 41.1ºn: 
sagres (algarve), cabo carvoeiro, lisboa e porto. unha análise das tendencias entre 1940 e 
2000 cun robusto método de regresión lineal indica que os ventos favorables ao afloramento 
se reduciron desde os anos 40. a redución é significativa durante a estación de afloramento e, 
contrariamente ao obtido na análise estacional do índice de afloramento en 43ºn 11ºW, aparece 
un adiantamento da estación de afloramento.
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bakun (1990) obtivo unha intensificación do vento no período 1945 a 1985 nos sistemas de aflo-
ramento costeiro de california, perú e canarias (marrocos e iberia), tanto en datos tomados en 
barcos de oportunidade mediados en celas de 5ºx5º como en datos de índice de afloramento es-
timados de ventos xeostróficos proporcionados polo modelo do Fleet numerical meteorology and 
oceanography center (Fnmoc). na figura 5 represéntanse as compoñentes do vento na super-
ficie do mar na cela coads 2º x 2º máis próxima a Galicia entre 1900 e 2005. a compoñente 
u representa o vento dirixido cara á costa, mentres que a compoñente v é o vento ao longo da 
costa, polo tanto relacionado co afloramento. contrariamente ao índice de afloramento, ventos 
v negativos corresponden a afloramento. o máis salientable é a intensa variabilidade interanual 
da serie. centrándonos nas medias na estación de afloramento (abril-setembro), a serie revela 
tendencias variables no período considerado: así, encontramos diminucións como a observada 
entre 1917-1935 e aumentos como o observado entre o final da segunda Guerra mundial e 
finais dos setenta (compatible co observado por bakun). aínda que nos últimos anos temos al-
gúns dos anos con máis intensidade de afloramento, parece que a finais dos setenta se detén 
a tendencia de aumento. a tendencia de ventos cara ao norte no outono e no inverno mostra 
tamén unha anomalía na década dos setenta notada na sección anterior (e referida por cabanas 
e cols., 2003), na que os ventos son do norte en media, e a partir de finais dos setenta resultan 
predominantes do sur, salvo nos anos 1992 e 2000. nunha análise de ventos xeostróficos obtidos 
do pacific Environmental laboratory (pFEl) entre 1967 e 2006 nos recadros 1º x 1º máis próximos 
á costa e mediados ao longo da costa oeste ibérica, álvarez e cols. 2008 obteñen que as medias 
mensuais do índice de afloramento integrado na fachada ibérica atlántica presentan tendencia á 
redución do afloramento, aínda que nalgúns meses (febreiro, xuño, xullo) a tendencia é de au-
mento. debemos salientar que as análises de medias mensuais ou estacionais non teñen en conta 
a variabilidade no comezo e fin da estación de afloramento, o que si é considerado no axuste 
estacional. por outra banda, o ciclo estacional explica o 8% da variabilidade total da serie diaria 
de -Qx, o 16% da serie semanal (media corrida de 7 días) e o 23% da serie quincenal (media 
corrida de 15 días) (álvarez-salgado e cols., 2008). polo tanto, boa parte da variabilidade do 
sistema escapa tamén a unha análise estacional; de feito, o sistema mostra moita variabilidade 
a escalas de eventos (3-14 días, nogueira e cols., 1997). Resumindo, podemos concluír que hai 
evidencias de redución da intensidade do afloramento nas costas galegas desde finais dos 60, 
aínda que semella que hai variabilidade a escalas decadais, tanto nas temperaturas do océano 
adxacente como na intensidade dos ventos favorables ao afloramento. 

 

Figura 2. Evolución temporal do índice de afloramento mensual 

calculado en 43ºn 11ºW desde 1967 ata o 2006.



ecosis temas peláx icos mar iños cap 13

279

Figura 3. transporte de Ekman, -QX, na plataforma continen-
tal fronte ás Rías baixas: ciclo estacional medio 1966-2006 
(liña continua) e ciclos estacionais por trienios corridos (liñas 
de puntos).

 

Figura 4. Evolución temporal de (a) a0 (en m3 s–1 km–1); (b) día de 
inicio (puntos negros) e fin (puntos brancos) do período de aflo-
ramento (en días); (c) transporte de Ekman medio nos períodos 
de afloramento (puntos negros) e afundimento (puntos brancos) 
(en m2 s-1).
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Figura 5: vento cara ao leste (u)  e cara ao norte (v) 
na cela 2º x 2º do proxecto coads máis próxima a Galicia.

Variabilidade nas augas afloradas

as augas que afloran na costa galega son augas centrais do atlántico. Estas augas están situadas 
preto da termoclina permanente e resultan moi axeitadas para avaliar tendencias de longo prazo 
(pérez e cols., 1995, 2000). para o cálculo das variacións de auga central (nacW), na zona 
oceánica fronte a Galicia elixiuse unha franxa isopicna centrada en 27.1 (27.05-27.15). para 
os perfís que non inclúen salinidade calculouse a temperatura media no rango de profundidades 
150-300 m. as estacións consideradas están representadas na figura 6. a evolución temporal da 
temperatura e a salinidade nas dúas caixas están representadas na figura 7. non se observa unha 
tendencia a longo prazo. malia que especialmente desde os noventa hai datos dabondo para 
resolver a variabilidade estacional, esta non parece dominar a variabilidade, que resulta princi-
palmente da alternancia de períodos de temperatura e salinidade baixas con outros en que estas 
son máis altas. a principios dos setenta é apreciable unha etapa de salinidade alta acompañada 
de temperatura alta. o resto de episodios de salinidade alta son máis breves, como os de 1991, 
2001 e 2006 observados nas últimas décadas. con respecto á profundidade da camada de 
densidade 27,1, os anos en que a profundidade é menor están asociados á salinificación. desde 
principios dos noventa, semella haber unha tendencia á profundización deste nivel isopicno. a 
mesma tendencia foi encontrada por González-pola e cols. 2005 a distintas isopicnas na súa 
análise dos datos mensuais entre 1991 e 2003 no cantábrico fronte a santander. se tomarmos 
como orixe na análise de tendencias a década dos oitenta, chegariamos á conclusión de que a  
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Figura 6: distribución dos perfís empregados no estudo. En amarelo represéntanse as posicións dos perfís que 
inclúen temperatura e salinidade; en vermello, os que só inclúen temperatura.

temperatura e a salinidade destas augas aumentaron, pero a inspección da serie completa revela 
que a variabilidade é máis complexa. a variabilidade nas augas centrais do atlántico está rela-
cionada co forzamento atmosférico no inverno na área de formación da EnacW e na advección 
desde o oeste. a variabilidade no forzamento atmosférico no atlántico está relacionada co patrón 
de variabilidade atmosférica nao (oscilación do atlántico norte), que ten efectos significativos 
sobre a circulación oceánica. pérez e cols. (1995 e 2000) relacionan as baixas salinidades a 
principios dos oitenta con varios anos de nao baixa a finais dos setenta. unha nao baixa está 
relacionada con precipitacións altas no oeste da península ibérica e no golfo de biscaia, mentres 
que unha nao alta está asociada con precipitacións altas máis ao norte e salinificación fronte a 
Galicia. de todos os xeitos, a correlación co índice nao acumulado de pérez e cols. (2000) non  
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Figura 7: variabilidade interanual da temperatura, salinidade e profundidade das augas na isopicna 27.1 en 
dúas caixas ao oeste e ao norte de Galicia.

se confirma ao comparar a serie completa desde 1900 co índice nao de inverno (decembro a 
marzo, índice nao Hurrell, http://www.cgd.ucar.edu/cas/jhurrell/index.html) acumulado desde 
1900 (figura 8a), aínda que algúns picos de salinidade semellan estar relacionados con períodos 
de nao de inverno positiva. o máis salientable é que o índice nao acumulado diminúe na 
década dos sesenta asociado a invernos con nao predominantemente negativa e que aumenta 
entre finais dos setenta e mediados dos noventa asociado a invernos con nao predominante-
mente positiva. lembremos que a temperatura superficial durante a estación de afloramento se 
reduciu na década dos sesenta e aumentou entre finais dos setenta e mediados dos noventa e 
que o patrón de variabilidade descrito parece correlacionarse moi ben co índice nao. de feito, 
a correlación entre a temperatura superficial anual e o índice nao de 1950 a 2005 é dun 60%, 
e sobe ao 65% se tomamos a temperatura durante a estación de afloramento. lemos e sansó 
(2006), analizando temperaturas mensuais na costa oeste ibérica cun método de regresión que 
descompón a variabilidade en compoñentes non lineais a curto prazo e lineais a longo prazo, ob-
teñen que a variabilidade na temperatura resulta de dúas contribucións: unha a escala de conca 
atlántica e outra máis local de redución do afloramento. os ventos favorables ao afloramento 
tamén mostran correlación coa nao, o que non é sorprendente, posto que a nao é un patrón 
de variabilidade fundamental no forzamento atmosférico no atlántico. santos e cols. (2005) xa 
apuntaron á relación entre a intensidade do afloramento estimada de temperatura superficial me-
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dida por satélite e o índice nao. por outra banda, como se discutiu no capítulo 2, o índice nao 
non é o único que dá conta da variabilidade meteorolóxica en Galicia, e son necesarias análises 
máis exhaustivas para interpretar axeitadamente estes resultados considerando as distintas escalas 
de variabilidade temporal e espacial implicadas.

Figura 8: variabilidade interanual da salinidade na isopicna 27,1 na caixa oeste (arriba) e a temperatura su-
perficial do mar de coads (abaixo) e índice nao de Hurrell (decembro a marzo) acumulado desde 1900.

conclusións

neste capítulo examináronse as series de máis longa duración de variables oceanográficas dispoñi-
bles na costa galega. as principais conclusións son:

- a temperatura superficial do aire sobre o mar e a do mar aumentaron a unha taxa de 
arredor dunha décima de grao por década. o aumento resulta un pouco maior e máis 
significativo na temperatura do mar que na do aire. a tendencia observada resulta com-
parable á obtida na temperatura media do globo (ipcc 2007). por outra banda, a varia-
bilidade interdecadal observada fronte a Galicia segue o mesmo patrón que a observada 
no atlántico norte (denominada amo, atlantic multidecadal oscillation, oscilación atlántica 
multidecadal), e está correlacionada co índice nao. malia que as causas da variabili-
dade natural no océano a escalas decadais aínda non se coñecen en profundidade, o 
quentamento nos últimos anos podería estar asociado ao ciclo natural de variabilidade na 
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circulación no atlántico, aínda que son necesarios máis estudos para discernir a influencia 
antropoxénica no quentamento.

- dado que os ciclos de afloramento-afundimento son fundamentais na dinámica da circu-
lación costeira en Galicia, analizouse a tendencia nos ventos favorables ao afloramento 
baseándose na serie de índice de afloramento que é calculado diariamente en 43ºn 11ºW 
desde o ano 1966. obsérvase unha tendencia lineal de diminución dos ventos de aflora-
mento. o mesmo resultado é proporcionado por unha análise da compoñente estacional, 
que indica un atraso no comezo da estación de afloramento e un adiantamento do seu 
final. É interesante salientar que a finais dos setenta tanto a serie de temperaturas no mar 
e na terra (capítulo 1) como a de ventos da recompilación icoads mostran un cambio de 
tendencia, axustado ás variacións do índice nao, o que debe ser tido en conta na avalia-
ción das tendencias observadas.

- construíse unha serie temporal de temperatura e salinidade nas augas subsuperficiais na 
costa adxacente a Galicia. as augas analizadas neste capítulo son as que afloran en Ga-
licia. dado que están situadas preto da termoclina permanente, resultan moi axeitadas 
para avaliar tendencias de longo prazo. non se observou unha tendencia significativa 
e a variabilidade é interanual e decadal, cunha alternancia de períodos de augas máis 
salinas e quentes con outros de augas menos salinas. se tomarmos como orixe na análise 
de tendencias a década dos oitenta, chegariamos á conclusión de que a temperatura e 
a salinidade destas augas aumentaron, pero a inspección da serie completa revela que a 
variabilidade é máis complexa.

- como resumo, a pesar das evidencias encontradas, o cambio de tendencia na década 
dos setenta nos patróns de circulación atmosférica e oceánica no atlántico debe ser tido 
en consideración en calquera análise de tendencias climáticas no atlántico norte, e con-
cretamente nas augas adxacentes a Galicia, e cómpren análises máis detalladas para 
entender a variabilidade interdecadal e separar o efecto destas variacións a grande escala 
(oscilación na temperatura do atlántico, índice amo, e variacións no forzamento atmosfé-
rico a escala do atlántico norte, índice nao) das posibles variacións a escala local como 
os cambios na intensidade do afloramento na zona de Galicia. así mesmo, resulta crucial 
manter o fluxo de observacións para conseguirmos series temporais suficientemente longas 
que nos proporcionen unha perspectiva fiable para a análise de tendencias climáticas.
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rEsumo

Este estudo centrarase en determinar as variacións que ocorren a escalas multidecadais nas carac-
terísticas hidrográficas e hidrodinámicas das augas das rías e da plataforma fronte a Galicia. as 
masas de auga reciben a través das súas características termohalinas unha pegada das alteracións 
climáticas, principalmente a causa de cambios no balance hidrolóxico (precipitación, evaporación, 
achegas continentais), do intercambio de calor e da acción do vento. neste estudo analizaremos 
as evidencias de cambio nas características das masas de auga superficiais e subsuperficiais. nas 
primeiras detectouse quentamento de xeito significativo nos últimos 45 anos a unha taxa media de 
0,17 ºc por década, especialmente intenso desde hai 30 anos, 0,27 ºc por década. nas augas 
subsuperficiais a tendencia é a inversa, aínda que só se conta con datos dos últimos 15 anos. En 
canto á hidrodinámica, e pola súa forte implicación nos tempos de renovación da ría e, polo tanto, 
nos recursos mariños que viven nela, fíxose un estudo sobre os cambios na circulación estuárica das 
rías de vigo e arousa nas últimas décadas. os resultados amosan un descenso paulatino a longa 
escala temporal da circulación que causa un aumento dos tempos de renovación. por outra banda, 
achéganse evidencias indirectas dunha posible ralentización da corrente invernal cara ao polo (cip) 
causada por un descenso no gradiente meridional (n-s) de temperatura fronte ás costas ibéricas. 
non obstante, o descenso do gradiente meridional non está claro, pois induciuse só a partir de datos 
superficiais. ademais, a propia cip amosa estar intensificada pola maior intensidade dos ventos sur 
no outono e debilitada polo descenso dos ventos do sur no inverno, polo que o efecto global na cip 
é aínda incerto. por último, faise un estudo dos cambios do nivel do mar e da ondada nas costas 
galegas que amosa un aumento daquel (2-2,5 cm/década) e un descenso desta (3 cm/década), 
aínda que no caso da ondada os resultados non son concluíntes.

summarY

this study is focused on multidecadal-scale variations of the hydrographic and hydrodynamic features 
of Rías and shelf waters off Galicia. Water masses take, through their thermohaline characteristics, 
a footprint of the climatic variability, mainly caused by changes either in the hydrological budget 
(precipitation, evaporation, runoff), in heat exchange and wind stress. in this study we focus in the 
evidences of change in the surface and sub-surface water mass characteristics. Regarding surface 
water masses, a significant warming during the last 45 years has been noticed, at a rate of 0.17 ºc/
decade. this warming was especially intense from the 1970’s, 0.27 ºc/decade. the tendency is 
opposite in subsurface waters, but it only takes into account data from the last 15 years. Regarding 
hydrodynamics, because of its strong influence in the renewal time of the Rías and consequently in 
their living resources, a study of decadal changes in the estuarine circulation of the Rías de vigo 
and arousa has been made. Results showed a progressive decay in the estuarine circulation, which 
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causes an increase of renewal times. on the other hand, indirect evidence of a possible deceleration 
of the winter iberian poleward current (ipc) are reported. this slow down is partially caused by a 
decrease in the meridional (n-s) temperature gradient off the iberian coast. nevertheless, the fall of 
the meridional gradient is not clear because it has been inferred from surface waters. on the contrary, 
ipc seems to be intensified by the increasing southerly autumn winds, although it appears weakened 
by the decreasing southerly winter winds. thus, the overall effect of the cip is still uncertain. Finally, a 
study of sea level and wave changes on the Galician coast has been made. an increase of (2-2.5 cm/
decade) in the sea level as well as a decrease in the wave height (3 cm/decade) has been reported, 
but in this last topic results are not significant.

introdución

no capítulo anterior fíxose notar a limitación da disciplina oceanográfica para traballar con series 
longas de datos nun contexto de cambio climático. afortunadamente, esta tendencia estase a inver-
tir. agora, co desenvolvemento paulatino da oceanografía operacional en España, preténdese que 
esta liña de actuación cambie e se potencien os sistemas de medida en continuo que alimenten, 
entre outros, os modelos climáticos. o esforzo económico e humano de instalación e mantemento 
destes sistemas de medida en continuo (boias…) está sendo moi considerable (a situación requíreo); 
cómpre lembrar que os sistemas instalados no mar teñen unha degradación co tempo moi intensa. 
É xustamente por este motivo, por exemplo, polo que carecemos dunha base de datos de correntes 
nas rías e plataforma galegas, e imos ter que estimar a súa variabilidade de longa escala temporal 
por métodos indirectos ou semicuantitativos.

sirvan estas primeiras reflexións para lle advertir ao lector que os resultados e as conclusións aquí 
obtidos son dunha consistencia relativa e deben ser referendados (ou rexeitados) no futuro con ex-
perimentos e sistemas de medida deseñados especialmente para tal fin.

Feita esta observación, o principal obxectivo deste capítulo é identificar as evidencias de cambio 
climático no océano fronte ás costas galegas e nas rías a través da determinación de tendencias 
a longo prazo de variables oceanográficas físicas (temperatura, salinidade, correntes, ondada) e a 
súa relación con variables meteorolóxicas/climáticas (réxime de ventos remoto; réxime de precipi-
tación e evaporación, descarga dos ríos; radiación incidente…), sen facer referencia ao estudo da 
variabilidade interanual.

métodos

as variables físicas da auga de mar (fundamentalmente salinidade e temperatura) obtéñense siste-
maticamente por métodos perfectamente contrastados, ben sexa con salinómetros ou termómetros, 
ou ben, máis recentemente, coa sonda ctd (unEsco, 1986). para a salinidade e a temperatura, 
dado que as series temporais foron construídas con datos de diferentes campañas e sensores, só 
se tiveron en conta as campañas das que haxa constancia que os instrumentos de medida foron 
convenientemente calibrados. os datos hidrográficos recompilados centraranse fundamentalmente 
na capa superficial (0-100 m) e nos niveis superficiais das augas centrais (100-300 m). 

outra tecnoloxía para obter valiosas series temporais da temperatura do mar, aínda que soamente 
da superficie, e que ofrece unha excelente resolución temporal, son os sensores remotos instalados 
en satélites artificiais. o sistema de medida baséase nun sensor que detecta cuantitativamente a 
radiación infravermella que emiten os océanos. obtivéronse tamén datos de temperatura super-
ficial do mar a partir de sensores instalados en buques, da base de datos coads, desde 1960 
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ata 2005, das dez cuadrículas meridionais (1º x 1º) que van do 35º n 10º W ata o 45º n 10º W. 
Estes datos mantéñense a través do proxecto internacional icoads (international comprehensive 
ocean-atmosphere dataset http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/coads). 

ademais dos datos de temperatura proporcionados pola base de datos coads que se discutiron no 
capítulo 13 nun contexto rexional, disponse de datos de temperatura e salinidade que se tratarán nes-
te capítulo por pertenceren a un contexto máis local correspondente ao proxecto Radiais (valdés e col. 
2002) levado a cabo polo iEo. Este proxecto ten como obxectivo estudar series temporais de datos 
oceanográficos e comprende unha rede de 19 estacións de mostraxe distribuídas en 5 seccións ao 
n e o nW da costa de España. cada estación de mostraxe foi visitada mensualmente desde 1991.

para este estudo seleccionáronse datos hidrográficos das radiais da coruña e vigo. aplicóuselles 
unha análise harmónica ás series temporais de salinidade e temperatura para as profundidades 
de 5, 20 e 70 m na coruña e de 5, 20, 30, 50 e 81 m de profundidade en vigo. a selección das 
profundidades fíxose de acordo coa regularidade de mostraxe nesas profundidades.

a temperatura e a salinidade para unha determinada profundidade axustáronse segundo esta ecua-
ción trigonométrica:

� 

Z = A0 + A1 cos( 2π
365

t + A2) + A3 cos( 4π
365

t + A4 ) + A5 ⋅ t                                       (1)

onde Z é a temperatura ou salinidade a unha determinada profundidade; a0 é a media anual; a1 
e a2 son a amplitude e o desfase da compoñente anual; a3 e a4 son a amplitude e o desfase da 
compoñente semianual; t é o contador de tempo por ano en días; e a5 é a amplitude da compo-
ñente lineal. o parámetro saínte deste axuste que permitirá a identificación de tendencias nas series 
temporais e, polo tanto, o concernente ao cambio climático, é A5, polo que será este co que traba-
llaremos fundamentalmente, expresándoo, polo regular, en ºc/ano ou 0/00/ano.

a superficie do mar non permanece fixa, senón que experimenta variacións de nivel a distintas esca-
las espaciais e temporais. así, por exemplo, as mareas provocan nas nosas costas dúas oscilacións 
por día. os ventos locais e as variacións na presión atmosférica poden xerar tamén oscilacións do 
nivel do mar. a variabilidade climática pode inducir variacións no nivel do mar pola expansión/
compresión de volume debida á variación da temperatura dos océanos e polo desxeo polar, que 
fan aumentar a masa de auga. no ano 1943 o iEo instalou 12 mareógrafos nas costas españolas 
para obter as táboas de marea. dous destes mareógrafos equipados cun dispositivo mecánico de 
flotador instaláronse nos portos de vigo e da coruña, e proporcionan unha das series máis longas 
de variables oceanográficas de que dispoñemos en Galicia.

o conxunto de datos de ondada está formado por series temporais de altura significativa espectral 
Hmo procedente de simulacións numéricas feitas pola área do medio Físico de portos del Estado 
cunha cadencia de tres horas. son, daquela, datos simulados por ordenador e non proceden de 
medidas directas da natureza. a serie temporal empregada abarca un total de 49 anos, desde 1958 
ata 2007. Esta duración da serie fai que sexa idónea para o cálculo da climatoloxía da ondada e 
a súa evolución temporal. os datos de vento necesarios para xerar a ondada obtivéronse mediante 
un modelo atmosférico rexional (REmo) forzado por datos da reanálise global ncEp (no período 
1958-2001) e polo modelo atmosférico HiRlam (2002-2007). a reanálise asimila tanto datos ins-
trumentais como de satélite.

os campos de ondada xeráronse co modelo espectral de ondada Wam. para Galicia empregouse 
unha malla aniñada de 2,5’ de resolución. Fíxose descomposición de mar de vento e un ou dous 
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mares de fondo cruzados. neste informe estudarase a serie temporal do nodo 1042072, localiza-
do nas coordenadas 9,500º W 43,000º n a 191 m de profundidade. os datos de ondada deben 
interpretarse sempre como datos en augas abertas a profundidades indefinidas.

rEsultados E discusión 

Evidencias de quentamento superficial e de ralentización da corrente ibérica cara ao Polo (CIP)

no océano aberto, a corrente de portugal ou ibérica (cp ou ci) transporta acnaEsp (auga central 
noratlántica do leste de orixe subpolar) cara ao sur (pérez e col., 2001; peliz e col., 2005), mentres 
que na marxe continental ibérica ao norte de 40 ºn a iberian poleward current (en diante cip) trans-
porta acnaEst (auga central noratlántica do leste de orixe subtropical) cara ao norte na fachada 
atlántica (pingree e le cann, 1989; Frouin e col., 1990) e cara ao leste na fachada cantábrica 
(pingree e le cann, 1990). Fronte ás costas galegas, esta corrente detéctase na superficie princi-
palmente ao final do outono e nos meses do inverno, aínda que o fluxo subsuperficial está presente 
todo o ano. un esquema simple da circulación media pode verse na figura 1.

 

Figura 1. principais características oceanográficas da zona do nordeste do atlántico. os acrónimos e siglas que 
aparecen na figura correspóndense coas seguintes correntes e masas de auga: corrente do atlántico norte 
(can), corrente das azores (ca), que derivan da corrente do Golfo. corrente ibérica (ci), derivada da can. 
corrente ibérica cara ao polo (cip). auga central do atlántico nordeste de orixe subpolar (acnaEsp), auga 
central do atlántico nordeste de orixe subtropical (acnaEst). auga central do Golfo de biscaia (acGb).

desde un punto de vista xeral, podemos dicir que este tipo de circulación cara ao polo é habitual na 
marxe oriental dos grandes océanos (pingree, 1994; Frouin e col., 1990). trátase dun mecanismo 
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climático que ten o océano para transportar cara aos polos o exceso da enerxía solar que reciben 
as rexións tropicais e ecuatoriais e equilibrar as carencias enerxéticas daqueles. adoita estar forzada 
por gradientes xeopotenciais de longa escala (> 1.000 km) e tamén pola batimetría, constituíndo 
un mecanismo de compensación da circulación xeral cara ao Ecuador. con todo, Frouin e col. 
(1990) puntualizaron que este fluxo dirixido cara ao norte se debe principalmente á compensación 
xeopotencial (ou forzamento baroclino), que inflúe cun 80%, pero tamén ao vento local (forzamento 
barotrópico), que inflúe cun 20%.

En canto a este último, o forzamento do vento, a cip verase intensificada con ventos do sur (índice 
de afloramento negativo) e debilitada con ventos do norte (índice positivo). vimos no capítulo 13 
que a pendente da regresión lineal do índice de afloramento para o período de afundimento é -3,6 
m3/s/km/ano (figura 4c). se facemos a mesma análise pero restrinxida só aos meses do outono 
(ond) ou do inverno (EFm), esas pendentes dan -9,65 m3/s/km/ano e +5,75 m3/s/km/ano res-
pectivamente, amosando que nos últimos 40 anos no outono se intensificou o afundimento, mentres 
que no inverno se debilitou. segundo estes resultados, o efecto na variabilidade interanual da com-
poñente barotrópica da cip é que no outono tende a intensificarse, mentres que no inverno tende 
a debilitarse. por outra banda, cabanas (2000) calcula, a partir de datos de vento, un índice que 
tenta cuantificar o que contribúe o vento na formación da cip durante os meses do outono (ond) 
previos ao desenvolvemento desa corrente. Este índice, como se observa na figura 2, non ten unha 
tendencia temporal significativa clara ao longo dos últimos 50 anos, de maneira que, dependendo 
da lonxitude da serie que se escolla, a tendencia obtida pode ser positiva ou negativa. polo tanto, 
e tamén pola súa relativamente menor influencia sobre a cip, é difícil precisar se este índice afecta 
nos cambios interdecadais da cip.

Figura 2. variabilidade temporal do índice outonal (ond) que cuantifica a influencia do vento na cip.

En canto á compensación xeopotencial, significa que o nivel do mar é máis alto no sur (fronte ao 
cabo san vicente) que no norte (fronte ao cabo Fisterra). a razón desta diferenza de niveis é debida 
fundamentalmente a que no sur a columna de auga é menos densa que no norte. En consecuencia, 
a cip tende a compensar estas diferenzas de altura (e de temperatura) fluíndo cara ao norte. por 
iso, a cip considérase unha resposta climática do sistema oceánico e flúe cara ao norte para com-
pensar o gradiente de temperatura s-n, feito que, dito sexa de paso, nunca acadará porque sempre 
seguirá habendo desequilibrios latitudinais na temperatura debido á maior insolación no sur. canto 
maior sexa o gradiente de temperatura n-s, con maior intensidade ten que fluír a cip para intentar 
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compensalo. neste senso, podemos dicir que ese gradiente de temperatura é o leitmotiv da cip. se 
non existise ese gradiente, a cip non tería razón de ser e pararía.

na figura 3 amósase como ao longo dos últimos 45 anos hai unha tendencia significativa a aumen-
tar a temperatura media anual da superficie do océano. Este feito xa foi evidenciado no capítulo 
13 para 42º n, a latitude de Galicia. o feito que nos interesa salientar agora é que o aumento da 
temperatura superficial é máis significativo a maiores latitudes. véxase como as isotermas amosan 
unha inclinación media maior entre as latitudes de 41º n e 45º n, chegando mesmo a desaparecer 
a isoterma de 15 ºc.

collendo como referencia as latitudes inicial e final da figura 3 (35º e 45º), vemos que en ambas 
existe quentamento neto ao longo dos últimos 45 anos. pero o feito de que o quentamento sexa 
maior a latitudes máis altas ten unha repercusión inmediata no gradiente de temperaturas latitudi-
nal, que está a diminuír na faixa que vai desde o 35º n ata 45º n (figura 4). de acordo co axuste, a 
diminución do gradiente de temperatura entre o 35º n 10º W e o 45º n 10º W é de 0,09 ºc cada 
década (nivel de confianza ao 90%). 

ao dispoñer só da serie temporal de gradiente de temperatura superficial entre 35º n e 45º n, non 
coñecemos cuantitativamente a influencia da compoñente xeopotencial que dá lugar á cip; é dicir, 
a compoñente desta corrente orixinada polo gradiente baroclino latitudinal da densidade (Frouin e 
col., 1990). por outra banda, os datos de coads son superficiais, mentres que o gradiente meri-
dional depende de toda a columna de auga ata a termoclina permanente. polo tanto, non podemos 
afirmar rotundamente que a diminución do gradiente superficial se manteña en toda a columna 
de auga; de feito, máis adiante veremos que, nas radiais do iEo a temperatura diminúe en augas 
subsuperficiais (polo menos en vigo).

Figura 3. Evolución temporal das medias mensuais da temperatura superficial do océano desde 1960 ata o 
2005 das dez cuadrículas (1º x 1º), que van do 35º n, 10º W ata a de 45º n, 10º W. Fonte: base de datos 
do coads.

cómpre sinalar tamén que o gradiente de salinidade superficial podería contrarrestar o efecto da di-
minución do gradiente de temperatura ao influír entre ambos os dous na densidade. polo tanto, esta 
relación causa-efecto é unha aproximación cuestionable e hai que tomala con cautela. non obs-
tante, a maioría dos estudos realizados sinalan que a niveis das augas centrais os cambios decadais 
de temperatura e salinidade adoitan ir axustados (pérez e col., 2000). En concreto, González-pola 
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e col. (2005) observan entre 200 e 300 m un descenso da salinidade (-0,002 ± 0,002 0/00/ano) co 
aumento da temperatura (0,032 ± 0,008 ºc/ano) e, polo tanto, un descenso neto da densidade. 

Figura 4. Evolución temporal da diferenza de temperaturas medias anuais da superficie do océano entre o 
punto 35º n 10º W e o 45º n 10º W. Fonte: base de datos do coads.

a continuación amósanse (táboas 1 e 2) os resultados de todas as regresións múltiples das estacións 
hidrográficas das radiais da coruña e vigo respectivamente, xunto cos seus graos de significación. 
se analizamos a amplitude da compoñente lineal (a5 ± σ) de todas as regresións, vemos que so-
amente é significativa (ao 93%) a regresión correspondente á temperatura superficial (5 m) da radial 
da coruña, que indica un aumento de 0,026 ± 0,014 ºc/ano que na serie completa de 16 anos 
supón un aumento de 0,4 ± 0,2 ºc. no mesmo período (1991-2006) a serie do coads 1º x 1º 
en 42º n, 10º W amosa un quentamento ostensiblemente maior (0,042 ± 0,020 ºc/ano).

En canto á radial de vigo, as augas superficiais non evidencian quentamento, senón máis ben un 
leve arrefriamento, pouco significativo. Este feito contrasta co quentamento atopado na serie de 
coads para o mesmo período (1988-2006, figura 4) 0,021 ± 0,010 ºc/ano. son significativos 
os termos lineais correspondentes á temperatura a 50 m (-0,027 ± 0,014 ºc/ano, significativo ao 
93%) e a 81 m (-0,031 ± 0,030 ºc/ano, significativo ao 97%), e a salinidade a 5 m (0,029 ± 
0,015 psu/ano, significativo ao 94%). se atendemos á temperatura, ambos os dous casos indican 
unha diminución da temperatura media das augas de fondo a 50 e 81 m durante os últimos 19 
anos de 0,5 ± 0,3 ºc e de 0,6 ± 0,3 ºc, respectivamente. no caso da salinidade, a tendencia 
lineal implica un aumento da salinidade superficial de 0,5 ± 0,3 nos últimos 19 anos. 

cómpre sinalar que, contrariamente ao sinalado por González-pola e col. (2005) en radiais simila-
res feitas durante 1991-2003 polo iEo no golfo de biscaia, os cambios de salinidade e temperatura 
nas masas de auga en ambas as series non semellan estar axustados en xeral. así, onde hai ten-
dencia significativa dunha variable non se observa na outra ou ben non se axusta á ecuación (1). o 
resto dos resultados obtidos son marxinalmente significativos (< 90%), por estaren suxeitos a unha 
frecuencia de mostraxe irregular, a unha extensión temporal de mostraxe que non é suficientemente 
longa (desde 1991) á hora de evidenciar os efectos do quentamento/desalinización do océano, 
como si acontece na serie temporal na rexión oceánica próxima do coads (capítulo 13). ademais, 
a frecuencia de mostraxe (mensual) é moi inferior á propia frecuencia dos pulsos de afloramento ou 
afundimento; polo tanto, as series non poden captar esa variabilidade, que explica un 37% do ciclo 
anual (álvarez-salgado e col., 2002). a isto hai que lle engadir as diferenzas rexionais existentes 
entre a coruña e vigo.
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táboa 1. parámetro lineal a5 (en ºc/ano ou 0/00/ano) das regresións múltiples para as series temporais por 
profundidades da estación situada na boca da ría da coruña. a serie temporal corresponde ao período 
1991-2006 e a frecuencia de mostraxe é aproximadamente mensual. En negra amósanse as regresións máis 
significativas (> 90%).

pRoF(m) a5(t) ± σ R n p < a5(s) ± σ R n p <

5 0,026 ± 0,014 0,83 180 0,070 -0,003 ± 0,011 0,21 180 0,759

20 0,007 ± 0,015 0,68 180 0,661 -0,002 ± 0,008 0,22 180 0,787

70 0,000 ± 0,013 0,51 180 0,990 non se axusta

táboa 2. parámetro lineal a5 (en ºc/ano ou 0/00/ano) das regresións múltiples para as series temporais por pro-
fundidades da estación situada a carón da boca sur da ría de vigo. a serie temporal corresponde ao período 
1988-2006 e a frecuencia de mostraxe é aproximadamente mensual. nota: ao período 1991-2006 sumáron-
se os datos do período 1988-1991 correspondentes á mesma estación hidrográfica. En negra amósanse as 
regresións máis significativas (> 90%).

pRoF(m) a5(t) ± σ R n p < a5(s) ± σ R n p <

5 -0,005 ± 0,019 0,70 135 0,782 0,029 ± 0,015 0,41 135 0,061

20 -0,023 ± 0,019 0,42 135 0,232 -0,004 ± 0,005 0,29 135 0,468

30 0,000 ± 0,000 0,41 135 0,136 -0,006 ± 0,005 0,23 135 0,225

50 -0,027 ± 0,014 0,50 135 0,064 -0,007 ± 0,005 0,20 135 0,109

81 -0,031 ± 0,030 0,45 135 0,014 non se axusta

Evidencias de intensificación das correntes nas Rías Baixas.

todas as Rías baixas teñen un patrón de circulación estuárica similar e dependente de dous factores: 
o ciclo afloramento/afundimento e o río. as correntes nas rías son saíntes por superficie e entrantes 
por fondo (circulación estuárica positiva). Esta situación é tanto máis intensa canto maior sexa o 
afloramento e o caudal do río. a situación invértese (entrada por superficie e saída por fondo, cir-
culación estuárica negativa) en períodos de afundimento (Rosón e col., 2008), producíndose unha 
converxencia superficial das augas oceánicas entrantes coas que veñen do río e formándose unha 
fronte superficial cuxa posición depende da intensidade de ambos os dous caudais opostos. En 
concreto, piedracoba e col. (2005) obteñen o seguinte axuste empírico para un punto central da ría 
de vigo (na sección entre cabo de mar e punta borneira):

Qs = (13±4) · QR + (2,2 ± 0,2) · QX r = 0,92, n = 27, p < 0,0001                                        (2)

onde Qs (m
3/s) é o caudal superficial, que pode ser saínte durante a circulación positiva (> 0) ou 

entrante durante a negativa (< 0). QR (m
3/s) representa a achega continental na cunca de drenaxe 

da ría de vigo; estimouse a partir da precipitación medida na estación meteorolóxica do aeroporto 
de peinador (inm), considerando a choiva dos 365 días anteriores a cada data e un coeficiente de 
retención de 0,75 (Ríos e col., 1992). -QX é o transporte de Ekman diario (en m3 s-1 km-1, lavín e col, 
1991, 2000) cuxa serie se amosa no capítulo 13. o Qs obtido axustouse, da mesma maneira que 
se fixo coa temperatura e a salinidade, á ecuación trigonométrica (1), onde agora Z = Qs (m

3/s) é 
o caudal diario. 

os resultados obtidos amósanse na táboa 3. o caudal medio superficial foi saínte e diminuíu a 
unha taxa de 8 m3/s/ano, é dicir, en 40 anos supuxo unha diminución do caudal neto saínte de 
320 m3/s. 
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táboa 3. parámetros a5 da ecuación (1) aplicada ao Qs empírico na ría de vigo. 

variable serie a0 ± σ a5 ± σ R n p <

Qs 1967-2006 972,1 ± 88,4 -8,1 ± 0,0 0,25 13870 0,000

unha análise similar pódese facer na ría de arousa. neste caso, Rosón e col. (1997) atoparon que 
practicamente un 50% da variabilidade dos intercambios de auga na sección entre punta cabío e a 
illa de arousa (Qs) é causada polo transporte de Ekman (-Qx) segundo a relación:

Qs = (2,5 ± 0,2) · (-QX) (n = 90, r2 = 0,47)                                                                            (3)

Esta ría é máis extensa que a de vigo e o río ten menos influencia no caudal, polo que non aparece 
na ecuación empírica (3). con este resultado é posible estimar que unha diminución de -QX co tem-
po fai diminuír tamén o caudal na ría de arousa e, polo tanto, aumentar o seu tempo de renovación, 
desde 10 días en nos anos 1970-1975 ata 20 días nos últimos anos (figura 5). a relación empírica 
obtida neste caso é a seguinte:

t = (20 ± 1) + (0,17 ± 0,05) · (t - 2000) r2 = 0,25                                                                 (4)

onde t é o tempo de renovación (en días) e t é o ano considerado. Este aumento progresivo dos 
tempos de renovación das rías de vigo e arousa pódese extrapolar ao resto das Rías baixas, xa 
que, pola súa similar orientación, estarán todas suxeitas en similar magnitude aos fenómenos de 
afloramento/afundimento. por outra banda, a diminución das taxas de renovación das rías terá, 
entre outras, dúas consecuencias: a) un aumento das taxas de reciclaxe de nutrientes utilizados na 
produción primaria neses ecosistemas, como se verá no capítulo 15; e b) un aumento dos días de 
peche da explotación de bateas ao seren máis frecuentes os episodios de mareas vermellas, como 
se sinala no capítulo 19.
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Figura 5. tempos de renovación (en días) na ría de arousa obtidos coa ecuación (3) e recta de axuste (ecuación (4)).

Evidencias de cambios no nivel do mar

os niveis do mar medidos nos portos de vigo e a coruña (figura 6) desde 1943 aumentaron a unha 
taxa de 2,68 cm e 1,39 cm por década respectivamente, valores similares aos obtidos por cabanas 
et al. (2003) e marcos et al. (2005). Estes autores, despois dunha análise de consistencia dos dis-
tintos mareógrafos existentes nos portos da coruña e vigo, suxiren a posibilidade de que durante os 
anos sesenta ocorrese un salto de 4 cm no nivel de referencia do mareógrafo da coruña. de usar 
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esta corrección, a tendencia na serie corrixida é de 2,25 cm por década, semellante á obtida no 
porto de vigo. non obstante, non hai rexistro documental da existencia dun cambio no nivel, aínda 
que podemos especular que a construción do dique de abrigo barrié de la maza (1965) puido estar 
asociada a algún cambio no nivel. Estes valores deben ser corrixidos polo efecto de rebote posgla-
cial resultante do axuste que o nivel da terra está experimentando á redución de xeo desde a última 
glaciación, que se estima en 0,22 e 0,13 cm/década para vigo e a coruña respectivamente. unha 
revisión da literatura científica ao respecto do cambio do nivel do mar nos mareógrafos de todo o 
mundo pódese encontrar no último informe do ipcc na súa parte de cambios no clima oceánico 
e no nivel do mar (bindoff et al. 2007). como resumo, cómpre sinalar que as observacións xeo-
lóxicas, os rexistros instrumentais máis longos e o estudo das tendencias no nivel do mar no século 
XX indican claramente que a taxa de aumento do nivel do mar se incrementou nun momento entre 
mediados do século XiX e mediados do século XX. nas últimas décadas, as estimacións publicadas 
da subida do nivel do mar están no rango 1-2 cm/década. os rexistros do nivel do mar en Galicia 
concordan coa observación de aumento do nivel do mar. como sinalan marcos et al. (2005), a 
taxa de aumento observada é maior que a obtida en mareógrafos próximos nos que se dispón de 
medicións desde as primeiras décadas do século XX: 1,04 cm/década en brest (bretaña francesa), 
1,45 cm/década en newlyn (Gran bretaña), 1,89 cm/década en cascais (portugal) e 1,70 cm/
década en lagos (algarve, portugal). isto pode ser interpretado como unha aceleración da taxa de 
aumento durante a segunda metade do século XX. por outra banda, nin en vigo nin na coruña se 
detectaron variacións significativas da presión atmosférica a longo prazo que poidan xustificar as 
variacións observadas do nivel do mar. neste senso, Gomis et al. (2008) analizaron os cambios da 
presión atmosférica e do vento no litoral español e en particular nas costas atlánticas. para o pe-
ríodo 1958-2001, o efecto parcial da presión e do vento foi baixar o nivel do mar 0,4 cm/década, 
mentres que para o período 1993-2001 o efecto parcial foi subilo 1 cm/década. ou sexa, estamos 
a falar dunha contribución atmosférica da orde do 20% respecto ás tendencias totais.
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Figura 6. variación do nivel do mar nos mareógrafos da coruña e vigo.
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Evidencias de cambios na ondada

o chamado réxime de ondada anual consiste en determinar e modelar a distribución de probabi-
lidade de non excedencia nun ano calquera da altura significativa Hm0 con respecto a unha altura 
arbitraria h, nos diferentes estados do mar que se poden atopar nun conxunto de datos anuais 
P(Hm0 < h). a utilidade do réxime de ondada anual é coñecer o tempo que a altura significante da 
ondada Hm0 non supera un determinado valor h (ou, no caso contrario, o tempo que si supera ese 
valor) nun ano concreto.

o seu cálculo require, en primeiro lugar, calcular a distribución P(Hm0 < h) con h a intervalos de 
0,5 m. co fin de obter unha expresión compacta para esta distribución, martín e martínez (1989) e 
tucker e pitt (2001) suxiren que os datos de altura anuais se axustan a unha distribución de Fisher-
tippett de tipo 1 (Ft-1) que ten como expresión

 

                                                                      (5)

Esta expresión pode ser facilmente linealizada na forma y a bh= +  tomando logaritmos neperia-
nos dobres a ambos os lados:

 
                                                                 (6)

e polo tanto realizando, para cada ano, un axuste por mínimos cadrados de 

 fronte a h poderemos determinar a pendente b = 1/b e a 
ordenada na orixe a = -a/b da recta. a modo de exemplo, na figura 7 pódese ver o axuste realiza-
do á distribución de probabilidade do ano 1978.
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Figura 7. Réxime da ondada do ano 1978, tomado como exemplo. os asteriscos representan os valores de 
p(Hm0 < h) e a liña azul o axuste a unha distribución Fisher-tippet tipo i.
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os altos valores de r2 dos axustes a unha distribución Fisher-tippet tipo i para os 49 anos indican un 
bo axuste en todo ese intervalo de tempo: o valor medio de r2 das regresións anuais foi de 0,984 e 
nunca foi menor de 0,93.

o seguinte paso consistiu en fixar arbitrariamente unha probabilidade de non excedencia o sufi-
cientemente alta para englobar a maioría das ondas e calcular, para cada ano, o valor da altura 
significativa máxima que corresponde con esa probabilidade. a probabilidade de non excedencia 
en cuestión foi fixada no 90%. para ese valor da probabilidade de non excedencia, o valor da 
parte esquerda da ecuación (6) é de 2,250 para calquera ano. polo tanto, utilizando esa ecuación 
é posible calcular, para cada ano, a altura significativa da ondada correspondente á mencionada 
probabilidade. na figura 7 amósase que a altura correspondente a esa probabilidade foi duns 5 m 
para 1978, ano exemplo. isto significa que o 90% das ondas daquel ano foron menores de 5 m.
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Figura 8. Evolución temporal da altura significativa máxima do 90% das ondas (azul); en vermello amósase a 
tendencia da serie temporal.

o último paso foi axustar a altura obtida fronte ao tempo para avaliar a súa tendencia a longo 
prazo. o resultado do axuste foi:

h = (4,5 ± 0,2) - (0,0033 ± 0,0081) · (t-1958) r2 = 0,014                                                     (7)

con h en metros e t en anos. a pendente da ecuación (7) indícanos que existe un descenso de 3,3 
cm por década na altura significativa de polo menos o 90% das ondas máis baixas. Este descenso 
debérase corresponder cun descenso da intensidade dos ventos que xeran esa ondada, en particular 
os xerados polas borrascas no atlántico cos que se alimentou o modelo da ondada. o axuste non 
amosou unha tendencia significativa, en particular debido á forte variabilidade interanual que se 
amosa na figura 8, probablemente relacionada con ciclos da nao. polo tanto, este resultado debe 
ser tomado con cautela. aínda así, este resultado non se debe interpretar como un cambio neto do 
nivel do mar, xa que a altura da ondada está referida a un nivel fixo. 

En materia de variación interdecadal da ondada, a altura significativa é importante, pero tamén os 
extremais (ou sucesos extremos, que coñecemos comunmente como temporais). o coñecemento de 
canto teñen variado en frecuencia e intensidade eses eventos extremos (por exemplo, para temas de 
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erosión costeira ou transporte de sedimentos) é tanto ou máis importante que as propiedades me-
dias. para estudar a variación en frecuencia, computouse o número de eventos extremos para cada 
ano (definidos arbitrariamente como H0 > 5 m, é dicir, que superen o 90% da distribución de Fisher-
tippet por estar no 10% dan ondas máis altas, véxase a figura 7). tomouse un número mínimo de 
cinco días entre picos de ondada (período típico dos temporais), co gallo de non computar dúas 
veces o mesmo temporal. o número medio destes eventos extremos no período 1958-2006 é de 
14 ± 4, oscilando entre 7 (en 1973) e 24 (en 1994), e non amosando unha tendencia significativa, 
como se pode ver na figura 9. cómpre sinalar que se obteñen resultados similares se se definen 
como eventos extremos H0 > 6 m (8 ± 3 eventos) e H0 > 7 m (5 ± 2 eventos). polo tanto, non se 
observa unha variabilidade ao longo prazo na frecuencia dos temporais.

para estudar a variación en intensidade, calculouse a media da altura significativa deses temporais 
de H0 > 5 m e representouse na figura 10. observase unha redución non significativa, de 1,7 cm/
década, na intensidade dos temporais, xusto a metade do que descende a ondada media. polo 
tanto, non se observa unha variabilidade ao longo prazo na intensidade dos temporais.
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Figura 9. Evolución temporal do número de eventos extremos da ondada (temporais) anuais e da intensidade 
deses eventos (media anual) fóra da costa galega.

conclusións

a compoñente barotrópica (20% do total) da corrente ibérica cara ao polo (cip) amosa estar intensi-
ficada no outono e debilitada no inverno ao longo dos últimos 40 anos. se consideramos o período 
completo de afundimento (outono + inverno), esa compoñente parece estar intensificada.
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o gradiente de temperatura fronte ás costas ibéricas (10º W) diminuíu case 0,1 ºc por década nos 
últimos 45 anos, o que, indirectamente se podería asociar cunha desaceleración da compoñente 
baroclina (80% do total) da cip. non obstante, esta relación causa-efecto non é completa, porque 
non contén nin a salinidade nin tampouco os gradientes nas augas subsuperficiais.

a temperatura superficial do mar fronte á ría da coruña aumentou a un ritmo medio de 0,4 ºc/
década, sendo este dato significativo nun 93%. Fronte á ría de vigo non se atopa un incremento 
equivalente significativo, probablemente porque a maior influencia do afloramento, con presenza 
de augas frías na superficie, enmascara o quentamento.

como consecuencia da redución do afloramento, os tempos de renovación das Rías baixas dupli-
cáronse nos últimos 40 anos.

o nivel do mar aumentou en vigo e na coruña (entre 2,68 e 2,25 cm/década respectivamente), 
significadamente máis que ao resultante do rebote posglacial.

a altura media anual da ondada amosa un descenso non significativo de 16 cm nos últimos 50 
anos. tanto a frecuencia como a intensidade de eventos extremos non amosan tendencias signifi-
cativas.
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rEsumo

neste capítulo avaliamos as evidencias bioxeoquímicas do cambio climático de acordo coa compi-
lación das distintas observacións oceanográficas levadas a cabo fronte ás costas galegas. o estudo 
das series temporais das estacións oceanográficas situadas fronte á coruña, no interior da ría de 
vigo e na plataforma adxacente fronte a ría de vigo mostra que só a concentración de silicato, tanto 
en superficie como en fondo fronte a coruña, e a concentración de nitrato en fondo na plataforma 
adxacente fronte a ría de vigo, mostran unha tendencia lineal de longo termo. no océano adxa-
cente, a análise conxunta dos datos recompilados nas distintas campañas oceanográficas realizadas 
na zona tampouco mostra unha tendencia de longo termo na concentración de nutrientes da auga 
central do atlántico nordeste (acnaE), malia que se observa un descenso de pH de 0.052 por 
década. así mesmo, de acordo coa relación entre temperatura e concentración de nitrato da acnaE 
na capa de mestura invernal, parece existir unha diminución dos niveis de nitrato no momento de 
formación da masa de auga, tendo en conta os mínimos de temperatura invernal fornecido polo 
programa international comprehensive ocean-atmosphere data set (icoads). por outro lado, o 
descenso dos ventos de compoñente norte, aínda que provocan un descenso do nutriente que aflora 
na plataforma, tamén incrementan o tempo de residencia da auga aflorada no interior das rías, de 
tal xeito que a produción neta destas non diminúe tanto como cabería esperar só por concentración 
de nutriente aflorado.

summarY

in this chapter, we asses the biogeochemical evidences of climate change based on the compilation 
of different oceanographic data sets sampled off the Galician coast. the time series of the stations 
off a coruña, the central zone and the adjacent continental shelf of the Ría de vigo only reveal a 
long term trend for silicate concentrations - surface and bottom- at the station off a coruña and for 
the bottom nitrate for the station off the Ría de vigo. the joint analysis of the data collected from 
different campaigns in Galicia’s adjacent ocean did not show any long term trend on EnacW nu-
trient levels either. We only observed a clear decrease in pH levels of 0.052 per decade. based on 
the relationship between nitrate and temperature for the winter mixed layers and vernal minimum 
temperatures from the international comprehensive ocean-atmosphere data set (icoads), it seems 
to be a diminishing on nutrient concentration at the water mass formation time. on the other hand, 
the diminishing of northerly winds, although they caused a decrease in upwelled nutrient over the 
shelf, also increases the upwelled water residence time in such a way that the total effect on the net 
ecosystem production is not as strong as expected only for upwelled nutrient.
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introdución

a pesar de que as marxes costeiras ocupan < 10% da superficie oceánica global e < 0.5% do 
seu volume total, dominan en canto a interese socioeconómico. dada a súa grande importancia a 
escala global, as marxes costeiras son zonas especialmente susceptibles ao cambio climático. Gran 
parte da investigación sobre o cambio climático centrouse no impacto directo da temperatura á 
hora de explicar as variacións dos ecosistemas. non obstante, estudos recentes mostran que a rela-
ción entre os cambios abióticos e as respostas dos ecosistemas é substancialmente máis complexa. 
por exemplo, cambios de natureza química poden repercutir en maior medida que a temperatura 
á resposta dun determinado ecosistema ao cambio climático. neste contexto, o que se pretende 
neste capítulo é realizar unha revisión do coñecemento existente sobre a resposta bioxeoquímica ao 
cambio climático nas augas das rías e océano adxacente. 

co fin de abordar este obxectivo, o ideal sería dispoñer dunha serie temporal de observacións ocea-
nográficas de longo termo en lugares estratéxicos. de feito, os estudos bioxeoquímicos de longo 
termo en oceanografía baséanse na simple idea de que certos procesos, tales como cambios na 
estrutura da comunidade e na produtividade derivados por cambios climáticos, e cambios naturais 
e/ou antrópicos nas achegas de nutrientes, son procesos de longo termo e como tales deben ser 
estudados (strayer e outros, 1986). de aí que proxectos internacionais como o Joint Global ocean 
Flux study (JGoFs), cuxos obxectivos son determinar e entender a escala global os procesos que 
regulan os fluxos de carbono e elementos bioxénicos asociados nos océanos, e avaliar os intercam-
bios destes elementos coa atmosfera, o fondo mariño e os límites continentais (scoR, 1990), defina 
como unha das súas actuacións prioritarias o establecemento de estacións oceanográficas para o 
seguimento de series temporais de longo termo.

no caso das costas galegas, existe desde finais da década de 1980 unha serie temporal na pla-
taforma costeira, fronte á coruña e outras na parte central da ría de vigo e plataforma adxacente 
(figura 1). o obxecto das devanditas estacións observacionais é axudar a comprender a resposta 
do ecosistema peláxico diante das diversas fontes de variabilidade temporal, tanto nas súas carac-
terísticas oceanográficas como no que a poboacións planctónicas se refire (valdés e cols., 1991; 
casas e cols., 1997; nogueira e Figueiras, 2005). non obstante, no caso do océano adxacente ás 
costas galegas non existe ningún estudo bioxeoquímico de longo termo, e as observacións oceano-
gráficas limítanse a unha serie de campañas puntuais realizadas en distintos períodos e que abarcan 
diferentes zonas fronte ás costas galegas. por isto, e como se indicou no capítulo 14, co fin de ter 
unha idea da variabilidade bioxeoquímica temporal no océano adxacente, tivemos que recorrer á 
construción dunha serie temporal “artificial”, agrupando datos obtidos en distintas campañas ocea-
nográficas puntuais realizadas na mesma rexión. así pois, este capítulo ten que ser entendido como 
un resumo das posibles tendencias ou respostas bioxeoquímicas (ecolóxicas) ao cambio climático 
que se poden extraer baseándose no conxunto de observacións oceanográficas realizadas ata o 
momento nas costas galegas.

comezaremos describindo as series de datos oceanográficos de rexistro temporal máis longo lo-
calizadas fronte á coruña e na ría de vigo. despois centrarémonos no estudo da variabilidade 
temporal do contido en sales nutrientes da auga subsuperficial aflorada: auga central do atlántico 
nordeste (acnaE). para iso, estudaremos as posibles variacións que, en función das condicións 
invernais, poden sufrir as propiedades químicas da acnaE no momento de formación. así mesmo, 
analizaremos a variación temporal das variables bioxeoquímicas da acnaE no océano adxacente, 
de acordo cos datos das campañas oceanográficas realizadas na zona de estudo. tendo en conta 
que a produtividade das rías depende da cantidade de sales nutrientes que entran nelas durante os 
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eventos de afloramento, avaliaremos como a variabilidade do réxime de afloramento inflúe sobre a 
fertilización das rías e, polo tanto, na súa produción primaria. Finalmente, describiremos a variación 
do grao de acidificación das augas no océano adxacente á plataforma galega no contexto dun 
incremento de acidificación a escala global (caldeira e Wickett, 2003).

Figura 1. posición das estacións estudadas na costa galega: estación fixa na ría de vigo (EF_Rv), estación 3 da 
radial de vigo (E3_Ravi) e estación 2 da radial da coruña (E2_Raco).

métodos

Series temporais de longo termo

as series temporais situadas na plataforma continental fronte á coruña (estación E2, 43º25.3´ n 
e 8º26.3´o; E2_Raco) e vigo (estación E3, 42° 8.5´ n e 9° 7.5´ o; E3_Ravi; figura 1) comen-
zaron a súa andaina a principios de 1989 e 1994 respectivamente, cunha frecuencia de mostraxe 
mensual. o mantemento das devanditas series enmárcase no programa de series temporais a longo 
termo RadialEs, levado a cabo polo instituto Español de oceanografía (iEo) [http://www.series-
temporales-ieo.net/]. En cada visita ás estacións realízase a toma de mostras a sete profundidades 
distintas desde superficie ata 70 m por medio de botellas niskin. os nutrientes inorgánicos deter-
mínanse seguindo técnicas estándar por medio de análise de fluxo segmentado cun autoanalizador 
technicon (strickland e parsons, 1972). neste traballo as devanditas series analizaronse ata decem-
bro de 2006.

a estación de longo termo mostrexada na canle central de ría de vigo (EF_Rvi) está localizada na 
posición 42°14.5’n 8°45.8’W (figura 1). no período comprendido entre 1987 e 1993 mostrexouse 
cunha frecuencia de dúas veces por semana polo Grupo de oceanoloxía do instituto de investiga-
cións mariñas (iim, csic). a partir de 1994 e ata a actualidade, o iEo mantén esta estación cunha 
frecuencia de mostraxe mensual no marco do programa RadialEs. unha descripción detallada 
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dos métodos de mostraxe e análise, similares para todas as devanditas series, pode atoparse en 
nogueira e cols. (1997).

as series temporais sometéronse ao método de análise harmónica coa finalidade de identificar os 
principais modos de variación. posteriormente, as series foron modeladas mediante a aproximación 
box-Jenkins (box e Jenkins 1976). Esta aproximación xa foi aplicada con anterioridade á serie tem-
poral EF_Rvi (nogueira, 1998 e nogueira e cols., 1998). a compoñente estacional (cE) definiuse 
como combinación do primeiro e segundo harmónicos do período anual:

     (1)

onde, A12 e A6 son as amplitudes do primeiro (período, T = 12 meses) e segundo (T = 6 meses) 
harmónicos do período anual respectivamente, e F12 e F6, as respectivas fases en radiáns. Estes 
parámetros foron extraídos mediante análise de Fourier (poularikas e seely 1991). a variabilidade 
a longo termo foi parametrizada como a pendente da tendencia lineal. consideráronse tamén as 
compoñentes cíclicas a longo termo que contabilizasen máis do 2.5% da variabilidade das series. 
a compoñente estocástica das series, é dicir, os residuos unha vez filtradas as compoñentes esta-
cionais e de variabilidade a longo termo, parametrizáronse mediante un modelo autorregresivo, o 
que implica a descrición dos residuos en termos dunha suma ponderada dos valores pasados da 
propia serie:

        (2)

onde, fi son as compoñentes autorregresivas e at representan os residuos prebranqueados, é dicir, 
unha serie temporal de flutuacións aleatorias independentes e cunha distribución normal de media 
cero e varianza constante. a orde do proceso autorregresivo definiuse mediante as funcións de auto-
correlación e autocorrelación parcial (acf e pacf, respectivamente) e os parámetros autorregresivos 
estimáronse mediante as ecuacións Yule-Walker (Wei, 1989).

Establecemento da capa de mestura invernal 

para o establecemento da profundidade da capa de mestura invernal no océano adxacente ás cos-
tas galegas, empregouse como criterio un cambio na anomalía de densidade de 0.05 kg m-3 nun 
intervalo de 5 metros (mitchell e Holm-Hansen, 1991).

as series temporais de longo termo para a temperatura superficial oceánica do mes de marzo en 
dúas cuadrículas de (1º x 1º) centradas en 42º n 45º n ao longo de 10º W obtivéronse da base de 
datos do proxecto icoads (international comprehensive ocean-atmosphere dataset, http://www.
ncdc.noaa.gov/oa/climate/coads). no marco deste proxecto internacional recompiláronse datos de 
barcos de oportunidade na superficie do mar en cadrados de (1º x 1º) para o período entre 1960 
a 2005.
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Análise da variabilidade temporal da concentración de nutrientes na ACNAE

para a análise da variabilidade temporal de concentración de nutrientes na acnaE, recompiláronse 
os datos de todas as campañas oceanográficas realizadas na área entre 42° e 43° n e entre 11° 
W e a lonxitude dá isóbata de 1000 m, e nas que ademais das variables termohalinas se obtiveron 
datos de variables químicas (sales nutrientes, oxíxeno, pH, alcalinidade...). na táboa 1 especifícan-
se, ademais das campañas, as referencias onde se pode atopar unha descrición da metodoloxía 
empregada en cada caso.

táboa 1. nome, datas e variables analizadas nas campañas empregadas para a construción da serie temporal 
da acnaE ao nivel isopícnico de 27.1

campaña referencia período
variables

temp sal no3 sio4 po4 o2

Galicia iv Manríquez e cols. (1978) 7-28 outubro 1977 x x x x x x

Galicia v Teira e cols. (en prensa) 10-19 novembro 1982 x x x - x x

Galicia vi pérez e cols. (1985) 1-12 decembro 1983 x x x x x x

Galicia vii Fraga e cols. (1985) 18 febreiro - 7 marzo 1984 x x x x x x

Galicia viii mouriño e cols. (1985) 13-24 xullo 1984 x x x x x x

Galicia iX Fraga e cols. (1987) 4-27 setembro 1986 x x x x x x

ana Ríos e cols. (1992) 17-26 novembro 1988 x x x x - x

Galicia Xi castro e cols. (1994) 10-14 maio 1991 x x x x x x

Galicia Xii castro (1997) 10-18 setembro 1991 x x x x x x

morena i pérez e cols. (1995) 10-26 maio 1993 x x x x x x

cd105b álvarez-salgado e cols. (2002) 12 - 20 xuño 1997 x x x x x -

bE9714 álvarez-salgado e cols. (2002) 19 - 29 xuño 1997 x x x x x x

cd110pol álvarez-salgado e cols. (2002) 6 - 16 xaneiro 1998 x x x x x x

bE9815 álvarez-salgado e cols. (2002) 26 xuño - 7 xullo 1998 x x x x x x

st0898 omEX project 3-10 agosto 1998 x x x x x x

m43_2 omEX project 28 decembro - 14 xaneiro 1998 x x x - x x

bG9919b omEX project 4-11 setembro 1999 x x x x x x

dybaga castro e cols. (2006) 15 maio 2001- 24 abril 2002 x x x x x x

Zotracos teira e cols. (en prensa) 9-14 febreiro 2005 x x x x x x

Reconstrución da utilización neta de sales nutrientes no sistema rías-plataforma nos últimos 40 anos.

aínda que non dispoñemos de series históricas de datos de utilización neta de sales nutrientes, ou 
produción neta de materia orgánica (pn), no sistema rías-plataforma é posible facer unha recons-
trución desta baseándose nas relacións paramétricas que pérez e cols. (2000) e álvarez-salgado e 
cols. (2002) obtiveron entre os pulsos de tensión e relaxación dos ventos do nordeste e a pn das 
Rías baixas e da plataforma continental adxacente, respectivamente.
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pérez e cols. (2000) atoparon que o 70% da variabilidade da pn da ría de arousa a escala semanal 
durante o período favorable ao afloramento do ano 1989 (en mg c·m-2·d-1) se pode explicar usan-
do a seguinte ecuación empírica:

pn = 574(±144) × ( -Qx-1) - 287(±115) × ( -Qx0) + 3(±1) × (H0 + H-1) -1637(±287) × bv0

R2 = 0.70, n = 46, p < 0.001

onde -Qx0 e -Qx-1 son os transportes de Ekman medios na semana en que se calcula a pn e na 
semana anterior, respectivamente. o transporte de Ekman é unha estimación do volume de auga 
que aflora sobre a plataforma (en m3·s-1·km-1 de costa) directamente proporcional ao cadrado da 
intensidade dos ventos do nordeste (véxase o capítulo 13); H0 e H-1 son o intercambio de calor coa 
atmosfera na semana que se calcula a pn e na semana anterior, respectivamente (en cal·m2·d-1); 
e bv0 é a estabilidade da columna de auga na semana en que se calcula a pn (en min-1). polo 
tanto, o 70% da variabilidade da pn a escala semanal pódese explicar por medio dunha simple 
combinación lineal de tres variables físicas. a ecuación indícanos que a intensidade do aflora-
mento na semana anterior é a variable que máis fai incrementar a pn. pola contra, o afloramento 
durante a propia semana reduce a pn porque activa a circulación da ría, diminuíndo o tempo de 
residencia do fitoplancto que crece na capa superficial da ría a expensas dos sales nutrientes que 
a fertilizaron na semana anterior. a combinación lineal de -Qx0 e -Qx-1 é responsable do 43% da 
variabilidade explicada pola ecuación. o intercambio de calor coa atmosfera contribúe positiva-
mente ao incremento da pn de dúas maneiras. H-1 incrementa a estabilidade térmica da columna 
durante a semana previa, paliando parcialmente a negativa influencia de -Qx0. por outra banda, 
H0 afecta positivamente á pn porque é proporcional á intensidade de luz dispoñible para a foto-
síntese. a inclusión do termo H0+H-1 na ecuación incrementa a porcentaxe de varianza explicada 
ata un 80%. Finalmente, o restante 20% explícase ao considerar a estabilidade media da columna 
de auga durante o período estudado, que reduce a pn ao desfavorecer o transporte vertical de nu-
trientes, tanto por convección como por difusión turbulenta. malia que se introduciron as achegas 
continentais como posible variable explicativa dos cambios de pn, a súa influencia non resultou ser 
estatisticamente significativa. alimentado a ecuación de pérez e cols. (2000) co transporte de Ekman 
calculado diariamente en 43º n 11º W a partir dos mapas sinópticos de presión atmosférica ao 
nivel do mar producidos pola axencia Estatal de meteoroloxía (véxase o capítulo 13) e asumindo 
que non houbo cambios significativos en H e bv, podemos reconstruír a pn media da ría de arousa 
no período de afloramento de 1966 a 2006.

por outra banda, álvarez-salgado e cols. (2002) atoparon que o 83% da variabilidade da pn do 
sistema rías-plataforma a escala quincenal durante o período favorable ao afloramento entre os 
anos 1987 e 1999 (en mg c·m-2·d-1) se pode explicar usando a seguinte ecuación empírica:

pn (±197) = [1.1(±0.1) + 5(±1)·10-4 × (-Qx0)] × (-Qx0) + 0.15(±0.04) × (-Qx-1)

R2 = 0.83, n = 144, p < 0.001

onde -Qx0 e -Qx-1 (en m3·s-1·km-1 de costa) son o transporte de Ekman medio na quincena en que 
se calcula a pn e na quincena anterior, respectivamente. polo tanto, segundo esta ecuación, a pn é 
unha función cuadrática -Qx0, porque o transporte de Ekman inflúe tanto no volume de auga aflora-
da como na súa calidade: canto maior é -Qx0, maior é a profundidade desde a que aflora a auga, 
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menor a súa temperatura e, consecuentemente, maior o seu contido en sales nutrientes. nótese 
que pn tamén depende positivamente do transporte de Ekman medio da quincena anterior, porque 
-Qx-1 tamén afecta á temperatura da auga de fondo da plataforma e, polo tanto, indirectamente á 
concentración de sales nutrientes da auga aflorada. novamente, alimentado a ecuación de álvarez-
salgado e cols. (2002) co transporte de Ekman calculado en 43º n 11º W, podemos reconstruír a 
pn media do sistema rías-plataforma no período de afloramento de 1966 a 2006.

Avaliación da acidificación no océano adxacente ás costas galegas

para a avaliación do grao de acidificación no océano adxacente ás costas galegas, empregaremos 
unha serie de campañas en que se levaron a cabo análises das variables do carbónico; pH, alcali-
nidade total e/ou carbónico inorgánico total disolto. na táboa 2 móstranse as campañas xunto coas 
referencias correspondentes, onde se describen con detalle as analíticas utilizadas.

a determinación do co2 antrópico (cant) que contén unha mostra de auga determínase des-
contándolles aos valores medidos do contido total co2 aqueles debidos á disolución de caco3, 
á descomposición da materia orgánica na columna de auga e ao contido total co2 cando se 
formaron as masas de auga na época preindustrial (vázquez-Rodríguez e cols., 2008, enviado). 
unha vez coñecidos os valores de cant para cada capa de auga nas distintas campañas (táboa 2), 
determínase a contribución en pH debido ao incremento de cant como valores medios da varia-
ción do pH desde a era preindustrial (ΔpH) en distintas capas oceánicas para a área xeográfica que 
abarca desde a península ibérica ao meridiano 20º W, e desde 36º n a 43º n (Ríos e cols., 2001) 
normalizados a unha posición media (42º n,15º W).

táboa 2. táboa coas campañas empregadas para establecer a evolución temporal 
da variación do pH desde a era preindustrial (ΔpH) debido á captura de CANT.

ano mes campaña referencia

1977 outubro Galicia iv manríquez e cols. (1978)

1981 novembro tto tto nas (1981)

1982 novembro Galicia v mouriño e cols. (1984)

1983 decembro Galicia vi pérez e cols. (1985)

1984 Febreiro Galicia vii Fraga e cols. (1985)

1984 Xullo Galicia viii mouriño e cols. (1985)

1986 setembro Galicia iX Fraga e cols. (1987)

1989 maio bordest 3 arhan e cols. (1991)

1991 abril-maio vivaldi pollard e cols. (1991)

1993 maio morena i pérez e cols. (1995)

1993 Xullo oacEs castle e cols. (1998)

1997 agosto Fourex álvarez e cols. (2003)

2002 Xuño ovidE02 lherminier e cols. (2007)

2004 Xuño ovidE04 lherminier e cols. (2007)

2006 Xuño ovidE06 lherminier e cols. (2007)
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rEsultados E discusión

Series temporais na costa galega

desde un punto de vista oceanográfico, a costa no da península ibérica constitúe a rexión de aflo-
ramento máis importante de Europa. as rexións de afloramento localizadas nos bordos occidentais 
dos continentes (perú, california, chile, sudáfrica e noroeste de áfrica como rexións máis importan-
tes) son zonas de máxima riqueza mariña, comparables pola súa produtividade cos prados fertiliza-
dos en sistemas terrestres. así, a pesar de ocuparen só o 0.1% da superficie do océano, sosteñen 
o 50% da produción pesqueira a escala global (Fao Fisheries, 1997). consecuencia directa deste 
afloramento costeiro é o feito de que as Rías baixas sexa a rexión europea coa maior produción de 
mexillón (~250 x 106 kg ano-1; labarta, 2000) e unha das máis importantes do mundo.

agora ben, na rexión de afloramento das costas galegas distínguense dous subréximes de aflora-
mento, localizados ao norte e sur do cabo Fisterra. Estas dúas subrexións non só se diferencian polo 
réxime de ventos favorables ao afloramento, senón tamén pola natureza da auga aflorada (castro e 
cols., 2000) e os patróns de remineralización da materia orgánica sobre a plataforma (álvarez-sal-
gado e cols., 1997). as estacións oceanográficas de series temporais de longo termo consideradas 
neste traballo están estratexicamente situadas nos dous subréximes descritos: unha na plataforma 
continental da coruña (E2_Raco) e as outras dúas no segmento medio da ría de vigo (EF_Rvi) e na 
plataforma adxacente (E3_Ravi) (figura 1). para ilustrar a evolución dos nutrientes no ecosistema, 
considérase aquí a evolución temporal do nitrato, como nutriente que limita a produción do fito-
plancto e responsable da produción nova, e do silicato, pola súa importancia no metabolismo das 
diatomeas, grupo de fitoplancto dominante nos sistemas de afloramento (figuras 2-4).

Figura 2. Evolución temporal de temperatura (a), nitrato (b), e silicato (c) para a estación E2 fronte á coruña 
do ano 1990 ata 2007. temperatura en °c e nutrientes en μmol kg-1.
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Serie temporal na plataforma fronte á Coruña

a serie temporal na plataforma continental da coruña é a máis antiga do sistema de afloramento 
do noroeste de áfrica; o ano que vén cumpriranse 20 anos do inicio do programa. os datos re-
collidos mensualmente entre maio de 1989 e decembro de 2006 dannos unha idea da evolución 
temporal dos nutrientes inorgánicos a unha longa escala temporal (figura 2). a compoñente de 
variación máis importante é a compoñente de variación estacional, que supón entre o 65% da 
varianza no caso do nitrato de superficie e o 23% no caso do silicato de fondo (táboa 3, figura 5). 

En superficie, o rango de valores para os nutrientes estudados é de 0.0-9.8 e 0.0-8.4 µmol∙kg-1 
para o nitrato e o silicato, respectivamente. os mínimos valores de nutrientes superficiais obsér-
vanse asociados con períodos de máxima estratificación, ao seren consumidos polos organismos 
fotosintéticos (capítulo 16), mentres que os máximos superficiais se dan no mes de xaneiro debido 
á mestura invernal, con valores medios de 5.2 e 3.4 µmol∙kg-1 para nitrato e silicato respectiva-
mente. 

durante o período invernal, nesta rexión a luz limita a produción de fitoplancto, tanto polo núme-
ro de horas de luz como pola pouca penetración desta no mar debido ao ángulo de incidencia 
ou albedo (valdés e cols., 1991). ademais desta limitación, debemos ter en conta as achegas 
continentais das augas doces con elevados niveis de nitrato e silicato, sobre todo deste último 
debido á natureza silícea do solo galego (Gago e cols., 2005), aínda que é de destacar que esta 
estación ten unha salinidade maior de 35 no nivel de 5 m durante todos os períodos analizados, 
polo que a influencia das achegas continentais é reducida. En canto ás capas profundas (70 m), 
o patrón de comportamento estacional é case especular do observado en superficie (figura 5), 
con altas concentracións de nutrientes no período entre xuño e setembro con valores maiores 
de 6 e 4 µmol∙kg-1 para nitrato e silicato, respectivamente. isto débese tanto ao afloramento da 
auga subsuperficial como á remineralización do material bioxénico sedimentado desde a capa 
fótica. como se aprecia nas series temporais (figura 2), os pulsos subsuperficiais de elevadas 
concentracións de nutrientes están asociados con baixas temperaturas (< 13 °c), o que indica a 
procedencia subsuperficial desta auga.

todas as series temporais consideradas, excepto a de nitrato en superficie, presentan compo-
ñentes de variación cíclica a longo termo, mais só o silicato, tanto en superficie como no fondo, 
presentou ademais unha tendencia lineal significativa ascendente, de 0.056 µmol∙kg-1∙ano-1 no 
primeiro caso e de 0.085 µmol∙kg-1∙ano-1 no segundo, que supoñen respectivamente o 5% e o 
10% da variabilidade das series. no caso das compoñentes cíclicas, estas teñen unha periodici-
dade de 3.5, 4.5 ou 9 anos (táboa 3) que supoñen en conxunto entre o 5% (silicato de superficie) 
e o 8% (silicato de fondo) da variabilidade das series. Estes ciclos determinan que os períodos con 
valores máis elevados de nutrientes sexan 2002-2005 para o silicato de superficie, 1994-1995 e 
2004-2005 para o nitrato no fondo e 2004-2005 para o silicato de fondo (figuras 3-4).

Finalmente, o grao de dependencia entre observacións só é significativo para as series de superficie, 
se ben este compoñente é marxinalmente significativo (táboa 3). considerando todas as compo-
ñentes de variación, os modelos univariantes explican entre o 64% (nitrato de superficie) e o 36% 
(silicato de fondo) da variabilidade das series.



ecosis temas peláx icos mar iños

312

cap 15

tá
bo

a 
3.

 v
al

or
es

 d
os

 p
ar

ám
et

ro
s 

da
s 

di
st

in
ta

s 
co

m
po

ñe
nt

es
 d

os
 m

od
el

os
 u

ni
va

ria
nt

es
 d

a 
co

nc
en

tra
ci

ón
 d

e 
ni

tra
to

 e
 s

ili
ca

to
 n

as
 e

st
ac

ió
ns

 o
ce

an
og

rá
fic

as
: f

ix
as

 
da

 rí
a 

de
 v

ig
o 

(E
F_

Rv
), 

E3
 d

a 
ra

di
al

 d
e 

vi
go

 (R
a_

vi
) e

 E
2 

da
 ra

di
al

 d
a 

c
or

uñ
a 

(R
a_

c
o)

, n
a 

su
pe

rfi
ci

e 
(5

 m
) e

 n
o 

fo
nd

o 
da

 c
ol

um
na

 d
a 

au
ga

 (4
0 

m
 n

a 
EF

_R
vi

 e
 

70
 m

 n
a 

E3
 d

e 
Ra

_v
i e

 E
2 

do
 R

a_
c

o)
. a

s 
co

m
po

ñe
nt

es
 d

o 
m

od
el

o 
ad

iti
vo

 u
ni

va
ria

nt
e 

so
n:

 t
, t

en
de

nc
ia

 li
ne

al
; 

c
E,

 c
ic

lo
 e

st
ac

io
na

l; 
c

c
, c

om
po

ñe
nt

es
 c

íc
lic

os
 

de
 lo

ng
o 

te
rm

o;
 a

R,
 c

om
po

ñe
nt

e 
au

to
rr

eg
re

si
va

. o
s 

pa
rá

m
et

ro
s 

da
s 

di
fe

re
nt

es
 c

om
po

ñe
nt

es
 s

on
: 

, m
ed

ia
 a

rit
m

ét
ic

a 
da

 s
er

ie
; b

, p
en

de
nt

e 
da

 c
om

po
ñe

nt
e 

de
 

te
nd

en
ci

a 
lin

ea
l (

ta
xa

 d
e 

ca
m

bi
o 

an
ua

l, 
an

o-1
); 

a i e
 F

i, 
am

pl
itu

de
 e

 fa
se

 r
es

pe
ct

iv
am

en
te

 d
as

 c
om

po
ñe

nt
es

 c
íc

lic
as

 c
E 

(p
rim

ei
ro

 e
 s

eg
un

do
 h

ar
m

ón
ic

o 
do

 c
ic

lo
 

an
ua

l, 
i =

 1
2 

e 
6 

m
es

es
 re

sp
ec

tiv
am

en
te

) e
 c

c
 (n

es
te

 c
as

o 
i =

 t
, p

er
ío

do
 d

o 
ci

cl
o 

a 
la

rg
o 

te
rm

o)
; f

i, 
pa

rá
m

et
ro

s 
da

 c
om

po
ñe

nt
e 

au
to

rr
eg

re
si

va
 e

 o
 s

eu
 d

es
fa

se
 

co
rr

es
po

nd
en

te
 (k

); 
%

vE
, p

or
ce

nt
ax

e 
da

 v
ar

ia
nz

a 
ex

pl
ic

ad
a 

po
r 

ca
da

 c
om

po
ñe

nt
e 

(re
sp

ec
to

 á
 s

er
ie

 te
m

po
ra

l c
om

pl
et

a 
-i.

 e
. u

nh
a 

ve
z 

co
m

pl
et

ad
os

 o
s 

oc
os

 n
a 

se
rie

) e
 p

ol
o 

m
od

el
o 

un
iv

ar
ia

nt
e 

(re
sp

ec
to

 a
os

 n
 d

at
os

 r
ea

is
 d

a 
se

rie
).

m
od

el
o 

un
iv

ar
ia

nt
e

n
o

3
 (

su
pe

rf
ic

ia
l)

si
o

2
 (

su
pe

rf
ic

ia
l)

n
o

3
 (

fo
nd

o)
si

o
2
 (

fo
nd

o)

rv
ra

_v
i

ra
_c

o
rv

ra
_v

i
ra

_c
o

rv
ra

_v
i

ra
_c

o
rv

ra
_v

i
ra

_c
o

EF
E3

E2
EF

E3
E2

EF
E3

E2
EF

E3
E2

3.
07

2.
38

2.
33

4.
67

2.
02

1.
63

5.
62

7.
95

6.
25

6.
60

4.
11

2.
95

t
b

-
-

-
-

-
0.

05
6

-
0.

17
0

-
-

0.
08

5
%

v
E

-
-

-
-

-
4.

7
-

4.
8

-
-

9.
9

c
E

a
1

2
3.

41
2.

40
2.

27
3.

88
1.

20
1.

10
1.

51
2.

47
1.

96
1.

99
1.

35
0.

87
F 1

2
5.

96
6.

15
5.

91
6.

12
6.

19
6.

09
2.

14
2.

16
1.

94
1.

49
1.

77
1.

61
%

v
E

53
.9

41
.9

59
.9

49
.0

30
.6

35
.1

28
.4

38
.1

30
.5

48
.7

17
.4

21
.0

a
6

1.
11

0.
88

0.
74

1.
31

0.
42

0.
34

0.
59

0.
62

0.
60

0.
34

0.
59

0.
28

F 6
5.

30
6.

07
5.

46
5.

57
0.

20
6.

05
4.

01
3.

88
4.

53
5.

22
2.

77
0.

11
%

v
E

5.
7

5.
6

6.
3

5.
6

3.
8

3.
4

4.
3

2.
4

2.
9

1.
40

3.
3

2.
2

c
c

t
-

-
-

-
78

43
10

8
52

54
10

8
78

54
a

-
-

-
-

0.
48

0.
41

0.
68

1.
10

0.
66

0.
69

1.
20

0.
37

F
-

-
-

-
3.

39
4.

38
1.

88
4.

97
2.

93
0.

87
3.

68
4.

40
%

v
E

-
-

-
-

4.
9

 4
.8

5.
8

7.
5

3.
5

5.
8

13
.8

3.
7

t
-

-
-

-
52

-
40

-
10

8
-

52
43

a
-

-
-

-
0.

40
-

0.
76

-
0.

57
-

1.
34

0.
37

F
-

-
-

-
4.

55
-

3.
86

-
1.

18
-

4.
65

4.
80

%
v

E
-

-
-

-
3.

4
-

7.
2

-
2.

6
-

17
.1

3.
9

a
r

f(
k)

0.
26

 (1
)

-0
.3

3 
(3

)
0.

15
 (1

)
0.

21
 (1

)
0.

27
 (1

)
0.

21
 (1

)
0.

25
 (1

)
-

-
0.

20
 (1

)
0.

42
 (1

)
-

f(
k)

-
-

-
-

0.
27

 (2
)

0.
17

 (2
)

-
-

-
-

-
-

m
od

el
o

%
v

E
(n

)
61 (1
07

)
32 (1
19

)
64 (1
78

)
56 (1
07

)
34 (1
11

)
37 (1
52

)
49 (1
06

)
45 (1
23

)
36 (1
77

)
59 (1
07

)
62 (1
15

)
36 (1
51

)



ecosis temas peláx icos mar iños cap 15

313

Figura 3. series temporais e modelos (tá-
boa 3) de nitrato e silicato en superficie. 
nitrato en superficie nas estacións fixa 
(EF_Rvi; vermello) e E3 (E3_Ravi; azul) 
da ría de vigo (a) e na estación E2 fronte 
á coruña (E2_Raco; negro) (b). silicato 
en superficie nas estacións fixa (EF_Rvi; 
vermello) e E3 (E3_Ravi; azul) da ría de 
vigo (c) e na estación E2 fronte á coruña 
(E2_Raco; negro) (d).

Figura 4. series temporais e modelos 
(táboa 3) de nitrato e silicato no fondo. 
nitrato en superficie nas estacións fixa a 
40m (EF_Rvi; vermello) e E3 a 70m (E3_
Ravi; azul) da ría de vigo (a) e na estación 
E2 fronte a coruña a 70m (E2_Raco; 
negro) (b). silicato en superficie nas esta-
cións fixa a 40m (EF_Rvi; vermello) e E3 
a 70m (E3_Ravi; azul) da ría de vigo (c) 
e na estación E2 fronte a coruña a 70m 
(E2_Raco; negro) (d).
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Series temporais na ría de Vigo e na plataforma adxacente

no 1987, auspiciado polo profesor Fernando Fraga, do instituto de investigacións mariñas de vigo 
(csic), estableceuse unha estación de mostraxe na parte central da ría de vigo (EF_Rvi, figura 1) co 
obxecto de seguir a evolución dunha serie de variables de interese oceanográfico: variables termo-
halinas, químicas (sales nutrientes) e biolóxicas (concentración de clorofila).

debido á súa posición no interior da ría de vigo (i.e. maior influencia das achegas continentais e 
maior produción biolóxica), a variabilidade estacional nesta estación difire nalgúns aspectos da 
atopada nas estacións situadas sobre as plataformas continentais da coruña e vigo (figura 5). así, 
por exemplo, as amplitudes dos harmónicos do ciclo anual de nitrato e especialmente do silicato en 
superficie son maiores na estación da ría de vigo que nas estacións de plataforma. por outra banda, 
dado que as fases dos ditos harmónicos son similares, coa excepción do segundo harmónico do si-
licato de superficie na estación de plataforma fronte a vigo, o aspecto dos ciclos anuais aseméllase 
(táboa 3). os valores máis elevados de nutrientes rexístranse no inverno, coincidindo cos maiores 
valores de escorredura e nivel de mestura coas capas subsuperficiais e mínimos anuais de produ-
ción do fitoplancto. a partir do principio da primavera, cando o consumo por parte do fitoplancto 
se incrementa, a escorredura decrece e a estratificación progresa, ten lugar un acusado descenso 
da concentración media de nitrato e silicato. Respecto aos ciclos anuais destes nutrientes en fondo, 
a amplitude e o nivel medio de nitrato é superior nas estacións de plataforma que na estación da 
ría de vigo, debido a unha maior influencia do afloramento nestas estacións, mentres que para o 
silicato a situación é á inversa, debido á maior influencia das achegas continentais no interior das 
rías que na plataforma adxacente. as fases son similares e, polo tanto, tamén o aspecto dos ciclos 
anuais, que rexistran os valores máis elevados durante os meses do verán, cando o afloramento é 
máis intenso, e principios do outono, cando é máis notable a influencia da mineralización da mate-
ria orgánica e, no caso da estación situada no interior da ría pola remoción dos fondos asociados á 
actividade marisqueira. os ciclos estacionais na estación da ría de vigo supoñen en calquera caso 
unha porcentaxe maioritaria da variabilidade, e superior que no caso das series de plataforma, que 
oscila entre o 60% para o nitrato de superficie e o 33% no caso do nitrato de fondo.

Figura 5. ciclos estacionais de nitrato e 
silicato nas estacións fixas (EF_Rvi) e E3 
(E3_Ravi) da ría de vigo e na estación E2 
(E2_Raco) fronte á coruña. nitrato en su-
perficie (a) silicato en superficie (b), nitrato 
en fondo (c) e silicato en fondo (d). nu-
trientes en µmol∙kg-1.
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nogueira e cols. (1997) analizaron as tendencias lineais de longo termo para o período 1987-1992 
na estación da ría de vigo mediante o estimador non parámetrico de tendencia t estacional de 
Kendal (van belle e Hughes, 1984). na táboa 4 amósase a taxa de cambio anual para as distintas 
variables oceanográficas. as propiedades termohalinas presentaron tendencias significativas tanto 
para as series de superficie como de fondo. a salinidade mostrou unha tendencia ascendente en 
superficie e fondo. non obstante, en temperatura a tendencia resultou de signo contrario (-0.08 °c 
ano-1 e -0.12 °c ano-1 en superficie e fondo, respectivamente) para o período estudado. no que se 
refire aos sales nutrientes, nogueira e cols. (1997) non atoparon evidencias de eutrofización, aínda 
que os niveis de nitróxeno inorgánico disolto en superficie e os niveis de fosfato en fondo aumenta-
ron lixeiramente. a reanálise da variabilidade a longo termo das series non contradín os devanditos 
resultados, xa que hai que ter en conta que o período considerado na reanálise e diferente (i.e. 
1987-1996; 6 fronte a 9 anos) (táboa 3): só o nitrato e o silicato de fondo presentaron variabilidade 
significativa a longo termo. no caso do nitrato, esta variabilidade exprésase en compoñentes cícli-
cas de 9 (a extensión da serie) e 3.3 anos, que contabilizan o 13%, mentres que no caso de silicato 
se expresa nunha compoñente cíclica de 9 anos, que supón o 6% da variabilidade.

na estación de plataforma, a variabilidade a longo termo de silicato retén porcentaxes significativas 
de variabilidade, un 8% en superficie e un 30% en fondo, en compoñentes cíclicas de 6.5 e 4.3 
anos. por outra banda, o nitrato no fondo presenta unha tendencia lineal ascendente significativa 
(5% da variabilidade) de 0.17 µmol∙kg-1∙ano-1, e unha compoñente cíclica de 4.3 anos (5% da 
variabilidade).

a compoñente de variabilidade a curto termo (i.e. autorregresivo) na estación da ría de vigo é máis 
importante que no caso da estación de plataforma fronte á coruña (táboa 3), o que indica unha 
maior inercia do sistema. tamén é así no caso da plataforma fronte a vigo, excepto para o nitrato 
de fondo. os modelos univariantes explican entre o 60% (nitrato de superficie na estación da ría e 
silicato de fondo na de plataforma) e o 32% (nitrato de superficie en plataforma) da variabilidade 
das series.

Variabilidade da capa de mestura invernal

o elevado contido en nutrientes inorgánicos que presenta a auga subsuperficial aflorada, acnaE, 
depende principalmente do contido en nutrientes no momento de formación e dos posteriores pro-
cesos de remineralización da materia orgánica. o coñecemento dos niveis de nutrientes durante 
o momento de formación da acnaE dános unha idea da capacidade de fertilización da auga 
subsuperficial e, polo tanto, establece un límite da posible produción nova do sistema; é dicir, da 
produción debida á achega de nutrientes desde fóra da capa fótica. canto maior sexa a concen-
tración de nutrientes no momento de formación, maior será a capacidade de fertilización da auga 
subsuperficial, o que favorecerá un incremento da produción primaria do sistema sempre que se 
dean as condicións de iluminación e estabilidade apropiadas para o fitoplancto. 

as costas galegas están localizadas na rexión de formación de acnaE. as augas subsuperficiais 
orixínanse durante a época invernal, momento en que, dado o arrefriamento atmosférico, se 
produce unha perda de calor e a auga superficial é máis densa que a inmediatamente inferior (si-
tuación inestable), orixinándose a mestura destas. ao longo do bordo oriental do atlántico norte, 
ao leste da dorsal mesoatlántica, existe un gradiente meridional en profundidade de capa de mes-
tura. as capas de mestura máis profundas atópanse localizadas cara ao norte, debido a unhas 
condicións invernais máis drásticas. Estudos previos (castro, 1997; pérez e cols., 2001) mostran 
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que, canto máis profunda sexa a capa de mestura invernal, maior é o contido de nutrientes de 
acnaE formada recentemente. a convección invernal profunda introduce concentracións altas 
de nutrientes na capa superficial que, posteriormente, quedarán illadas pola formación da ter-
moclina estacional. a campaña Galicia vii realizouse en febreiro-marzo de 1984, momento da 
mestura invernal. as capas de mestura máis profundas localízanse en latitudes máis setentrionais, 
cun acusado gradiente no 43° n (figura 6). Estas capas de mestura profundas están asociadas 
coa acnaE de menor temperatura, mentres que as capas de mestura de menor profundidade (< 
200 m) corresponden con augas de temperaturas > 13 °c. a distribución da concentración de 
nutrientes na capa de mestura responde a unha pauta similar á da temperatura, existindo unha 
alta correlación entre elas (R2 = 0.91 e 0.82 para nitrato fronte a temperatura e silicato fronte a 
temperatura, respectivamente). a medida que aumenta o grosor da capa de mestura e diminúe a 
temperatura, os niveis de nutrientes medran. nas posicións máis meridionais atopamos os meno-
res niveis de nutrientes (1.20 μmol·kg-1 de nitrato, 1.40 μmol·kg-1 de silicato), mentres que os va-
lores máis altos (9.50 μmol·kg-1 de nitrato, 3.49 μmol·kg-1 de silicato) se localizan a 47° n, onde 
se acada o máximo en profundidade de capa de mestura, ~500 m con temperatura ~10.6 °c. 

Figura 6. distribución espacial da profundidade (a), temperatura (b), concentración de nitrato (c) e concentra-
ción de silicato (d) na capa de mestura observada na campaña Galicia vii (febreiro de 1984). profundidade 
en m, temperatura en °c e sales nutrientes en μmol·kg-1.
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lamentablemente, como veremos con máis detalle no punto seguinte, o número de campañas 
oceanográficas con medición simultánea das variables termohalinas e químicas (nutrientes, osíxe-
no, pH, alcalinidade) é moi limitado, máxime se nos restrinximos á época invernal. polos datos de 
icoads para o mes de marzo, período en que se acada o mínimo de temperatura atmosférica e, 
polo tanto, período de mestura oceánica invernal, sabemos que a temperatura mínima en marzo 
aumentou en 0.6 ±0.2 °c e 0.9 ±0.2 °c en 42° n e 45° n respectivamente, durante os últimos 
40 anos (figura 7). tendo en conta este aumento e considerando que a variación de nitrato coa 
temperatura no momento da mestura invernal é de 2.9 μmol·kg-1 °c-1, estimamos que a tendencia 
é cara unha diminución do nitrato no momento de formación de aproximadamente 44% e 31% en 
42° n e 45° n, respectivamente. 

Figura 7. temperaturas superficiais medias para o mes de marzo usando datos do icoads.

Variabilidade temporal da concentración de nutrientes na ACNAE

no capítulo 13 realizouse un estudo da variabilidade temporal das propiedades termohalinas na 
acnaE ao nivel isopícnico de 27.1 segundo datos recollidos entre 1900 e 2006. o estudo desta 
serie temporal non amosou ningunha tendencia linear significativa. trátase agora de saber como é 
a variabilidade nas propiedades químicas da acnaE que se localiza no océano adxacente ás costas 
galegas. É importante destacar que nos centramos só na variabilidade temporal das propiedades 
químicas de acnaE no dominio oceánico, non considerando o dominio costeiro, onde a acnaE 
sofre intensos procesos de oxidación da materia orgánica na súa caída desde os primeiros metros 
da columna de auga. 

a base de datos recompilada para esta análise está composta por 19 campañas oceanográficas 
que abarcan un período de aproximadamente 27 anos, entre outubro de 1977 ata febreiro de 2005 
(táboa 1). das 19 campañas, 6 foron realizadas entre 1997 e 1998 dentro do proxecto europeo 
omEX-ii (ocean margin Exchange processes), o cal pon de manifesto que só co esforzo colectivo 
dun gran número de organismos é posible levar a cabo este tipo de investigacións. Estacionalmente 
un 60% das observacións foron realizadas durante a época de afloramento, entre os meses de abril 
a setembro.
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a análise integral dos datos mostra que ao nivel isopícnico de 27.1, as concentracións de nutrientes 
de acnaE seguen unha variación temporal similar á das propiedades termohalinas (figura 8). de 
feito, atopamos unha correlación significativa entre as series temporais dos nutrientes e as propie-
dades termohalinas (R2 = 0.37; 0.37 e 0.29 para nitrato, fosfato e silicato respectivamente). os 
valores máis altos de nutrientes acadáronse nos períodos entre 1984-1988 e a partir de 1998, 
asociados con mínimos de temperatura e salinidade. as concentracións máis baixas, entre os anos 
1991-1993, corresponden con valores máximos nas propiedades termohalinas. aínda que para 
ou período 1977-2005 atopamos unha tendencia significativa ao quentamento/salinización da 
acnaE para o nivel isopícnico de 27.1, no que respecta ás concentracións de nutrientes non hai 
evidencia dun incremento destas para o período estudado.

Figura 8. Evolución temporal das variables termohalinas e químicas para acnaE ao nivel isopícnico de 27.1.

Fertilización: efectos na produción do sistema

de marzo-abril a setembro-outubro, cando en Galicia predominan os ventos do nordeste (véxase 
o capítulo 13), o afloramento da acnaE, fría e cargada de sales nutrientes, constitúe o principal 
mecanismo de fertilización do sistema formado polas rías e a plataforma continental adxacente (ál-
varez-salgado e cols., 2002; arístegui e cols., 2006). no caso particular das Rías baixas, o 99.4% 
da auga que circula por elas durante o período favorable ao afloramento é a acnaE transportada 
pola corrente de fondo, que se dirixe desde a plataforma ao interior das rías (véxase o capítulo 14). 
o 97.3% dos sales nutrientes que fertilizan as Rías baixas entran con esa corrente de fondo (álvarez-
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salgado e cols., 2008); un 60% dos sales nutrientes consómense netamente para producir materia 
orgánica e o 40% restante expórtase na corrente superficial de saída cara á plataforma (pérez e 
cols., 2000), onde son completamente consumidas para producir máis materia orgánica (arístegui e 
cols., 2006; álvarez-salgado e cols., 2008). aproximadamente 1/3 da materia orgánica producida 
nas rías expórtase na corrente superficial de saída en forma de partículas susceptibles de sedimentar 
e descompoñerse na columna de auga e nos sedimentos da plataforma para producir novamente 
sales nutrientes. de feito, a metade dos sales nutrientes que transporta a acnaE que entra nas rías 
durante o período favorable ao afloramento procede dos procesos de descomposición de materia 
orgánica que ocorren na plataforma. polo tanto, parte dos sales nutrientes que fertilizan as rías ve-
ñen da descomposición da materia orgánica que se exporta desde as propias rías, de xeito que se 
consegue unha grande eficacia na utilización deses sales no sistema formado polas rías e a platafor-
ma: arístegui e cols. (2006) estimaron que cada átomo de nitróxeno que entra desde o océano no 
sistema formado polas rías e a plataforma reutilízase ata cinco veces para producir materia orgánica 
antes de retornar de novo cara ao océano. En comparación, noutros sistemas de afloramento, nos 
que non hai rías, cada átomo de nitróxeno só se emprega dúas veces. no contexto do cambio cli-
mático, o descenso significativo que se observou tanto na extensión do período no que predominan 
os ventos do nordeste como na súa intensidade media nos últimos 40 anos (véxase capítulo 13), ten 
un efecto directo sobre a fertilización do sistema formado polas rías e a plataforma, mais afectando 
de forma distinta a súa produtividade, dado que as rías reciben máis sales nutrientes dos que poden 
procesar mentres que na plataforma se observa limitación. 

Figura 9. Evolución temporal da produción neta do ecosistema (pnE) da ría de arousa (círculos ne-
gros) e da plataforma continental adxacente (círculos brancos) mediado sobre o período favorable 
ó afloramento entre 1966 e 2006.

tendo en conta a evolución temporal da produción neta (pn) para o período de ventos favorables 
ao afloramento, a pn media (±1 desviación estándar) da ría de arousa foi de 618±47 mg c·m-2·d-1 
fronte aos 512±176 mg c·m-2·d-1 atopados na plataforma (figura 9). tanto na ría como na platafor-
ma adxacente obsérvase un descenso moi significativo (p < 0.0001) da pn, dun 13% no caso da ría 
e un 52% no caso da plataforma entre 1966 e 2006. a notable diferenza de comportamento entre 
as rías e a plataforma adxacente débese ao feito de que: i) a acnaE que entra nas rías ten o dobre 
de concentración de sales nutrientes que a acnaE que se atopa no océano adxacente debido aos in-
tensos procesos de rexeneración que ocorren na plataforma (arístegui e cols., 2006; álvarez-salgado 
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e cols., 2008); e ii) as rías só consomen parte dos sales nutrientes que reciben (pérez e cols., 2000). 
consecuentemente, mentres as rías sigan a recibir máis sales nutrientes dos que son capaces de pro-
cesar, a pn non caerá de xeito drástico. o progresivo descenso da intensidade dos ventos favorables 
ao afloramento, ao tempo que reduce a entrada de sales nutrientes nas rías, está a incrementar o 
tempo de renovación destes ecosistemas (capítulo 14) de xeito que o fitoplancto dispón de máis tem-
po para utilizar máis eficientemente eses sales nutrientes. pola contra, cando se considera o conxunto 
rías-plataforma, a entrada de sales nutrientes desde o océano é menor que nas rías e a auga reside 
suficiente tempo na plataforma como para que eses sales nutrientes se esgoten.

Acidificación

o uso global de combustibles fósiles está cambiando rapidamente a composición de gases traza na 
atmosfera. Estes gases de efecto invernadoiro xogan un papel crítico controlando o clima terrestre 
porque incrementan a opacidade infravermella do oceano causando o quentamento da superficie pla-
netaria. o dióxido de carbono (co2) é o gas invernadoiro máis importante, contribuíndo aproxima-
damente co 60% do cambio total do forzamento radiativo debido á perturbación antrópica. ao inicio 
da década actual, o co2 liberado á atmosfera pola queima de combustibles fósiles e a fabricación de 
cemento medrara por riba de 7 pg c por ano (1pg = 1015g = 1 mil millóns de toneladas) (marland 
e cols., 2005). desta cantidade, aproximadamente 3 pg c do chamado co2 antrópico (cant) acu-
múlase na atmosfera. as restantes 4 pg c son secuestradas pola biosfera terrestre e o océano global. 
onde e como estes importantes sumidoiros (océano e biosfera terrestre) varían a súa captura de cant 
ano tras ano é o obxectivo de moitas das investigacións científicas en marcha (prentice, 2001). É crítico 
comprender este repartimento, xa que o océano se considera como un sumidoiro de cant de longo 
termo mentres que o sumidoiro terrestre é máis inconstante.

desde a era preindustrial ata a actualidade, a concentración de co2 na atmosfera foise incrementan-
do de 274 a 378 ppm. o fluxo de intercambio de co2 entre a atmosfera e o océano reduciu a acu-
mulación de co2 atmosférico desde unha concentración total de 453 ppm ao valor real de 378 ppm. 
de feito, o océano acumulou arredor do 31% de cant. doutra banda, o océano ten a capacidade 
de amortecer os cambios climáticos pola súa grande capacidade de acumular e transportar calor. nos 
tres metros superficiais do océano acumúlase o mesmo contido térmico que en toda a atmosfera, e 
todo o co2 atmosférico equivale ao co2 contido no océano nunha capa de tres metros profundida-
de. o océano xoga, polo tanto, un dobre papel no complexo sistema climático ao amortecer e disipar 
o efecto do cant. 

Estes feitos teñen importantes efectos secundarios. primeiro, a capacidade de continuar capturando 
cant diminúe cando a concentración de cant aumenta. segundo, o cant gañado polo océano 
fai que o equilibrio ácido-base se desprace a condicións máis ácidas. actualmente o pH da capa 
superficial da atmosfera descendeu arredor de 0.1 unidades, e espérase un descenso de ata 0.5 en 
2100. Esta acidificación do océano diminúe a saturación de caco3 e ameaza os organismos mariños 
(Gazeau e cols., 2007). Estes autores rexistraron en experimentos de laboratorio descensos na calci-
ficación do mexillón (Mytilus edulis) de ata un 25% cando este organismo se somete a niveis de co2 
atmosférico de 750 ppm que son as previstas para 2100 polo intergovernmental panel on climate 
change (escenario is92a; ipcc 2008) 

o descenso de pH debido ao incremento de cant na capa de 100-700 metros progresa moi próxi-
mo ao esperado na capa superficial do océano, que evoluciona seguindo en equilibrio coa atmosfera 
(figura 10). isto indica que a captación nos primeiros 700 metros de columna de auga acumula niveis 
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de cant para cada ano moi similares aos esperados tendo en conta a taxa de captación de co2 
anual en superficie, asumindo equilibrio de co2 entre a capa de mestura e a atmosfera. porén, en 
capas máis profundas, os ritmos de acidificación son moito máis lentos debido ao longo tempo trans-
corrido desde a formación da masa de auga, e consecuentemente contén valores de cant adquirido 
en décadas pasadas. 

os descensos actuais de pH na capa superficial indican un aumento da solubilidade de caco3 dun 
16% respecto ás condicións existentes na época preindustrial. deste aumento da solubilidade, case a 
metade (7%) foi producido desde 1977 ata 2006. o incremento de temperatura tamén afecta á solu-
bilidade caco3, pero os aumentos de temperatura previstos van ter moi pouco impacto. outro dos 
factores que tamén debe ser considerado é o posible descenso de pH por un aumento da eutrofización 
dos ecosistemas costeiros que aínda non foi posible avaliar. convén destacar que a variabilidade de 
pH nas rías é de 0.25 unidades de pH (Gago, 2000). 

Figura 10. Evolución temporal dos valores medios da variación do pH (ΔpH) debido á captura de CANT en 
distintas capas oceánicas para a área xeográfica que abarca desde a península ibérica ao meridiano 20º W, 
e desde 36º n a 43º n.

táboa 4. taxa de cambio anual da tendencia estimada mediante o estimador non parámetrico estacional 
de Kendall. móstranse só os datos con tendencia significativa (p < 0.05). sup: superficie; Fon: fondo. nid: 
nitróxeno inorgánico disolto.

variable 1987 - 1992

salinidade
sup. +0.20
Fon. +0.05

temperatura
sup. -0.08
Fon. -0.12

nitrato
sup. -
Fon. -

nid
sup. 0.38
Fon. 0.04

Fosfato
sup. 0.04
Fon. 0.03

silicato
sup. -0.16
Fon. -0.19
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conclusións

o estudo das series temporais das estacións oceanográficas situadas fronte á coruña, no interior 
da ría de vigo e na plataforma adxacente fronte a ría de vigo mostra que só a concentración de 
silicato, tanto en superficie como en fondo fronte a coruña, e a concentración de nitrato en fondo 
na plataforma adxacente fronte a ría de vigo, mostran unha tendencia lineal de longo termo.

así mesmo, a partir da serie temporal baseada nas campañas oceanográficas realizadas no océano 
adxacente ás costas galegas entre 1977 e 2005, tampouco atopamos unha tendencia de variabili-
dade temporal nas concentracións de nutrientes inorgánicos para o nivel isopícnico de 27.1 kg m-3. 
porén, a análise da serie temporal de temperatura superficial para o mes de marzo da base de datos 
icoads indica unha diminución da capa de mestura invernal que se traduce nunha diminución da 
concentración dos niveis de nitrato de 1.8 μmol·kg-1 para o período entre os anos 1977 e 2005. a 
avaliación conxunta destes resultados apunta un incremento nas taxas de remineralización oceáni-
ca. un incremento dos niveis de nutriente rexenerado no océano adxacente amortecería o posible 
descenso asociado á diminución da capa de mestura invernal, non observándose variabilidade 
temporal na concentración de nutrientes no océano adxacente. 

a partir das relacións paramétricas obtidas por pérez e cols. (2000) e álvarez-salgado e cols. (2002) 
entre o transporte de Ekman e a produción neta de materia orgánica para o período de afloramen-
to, fixemos a reconstrución da utilización neta de sales nutrientes no sistema rias-plataforma nos úl-
timos 40 anos. a análise destes resultados amosa que tanto nas rías como na plataforma adxacente 
estaríase a producir unha diminución da produción neta, dun 52% na plataforma mentres que nas 
ría diminuiría só o 13%. o menor descenso nas rías que na plataforma é debido a que o descenso 
dos ventos de compoñente norte, aínda que ocasiona un descenso do nutriente que aflora na plata-
forma, por outra banda, aumenta o tempo de renovación das rías de xeito que o fitoplancto dispón 
de máis tempo para utilizar máis eficientemente os sales nutrientes. 

só tendo en conta a captura de co2 antrópico na área de estudo se pode observar unha diminu-
ción do pH en toda a columna de auga. nos primeiros 700 metros da columna de auga é onde o 
descenso de pH é maior e dentro do rango esperado, tendo en conta a taxa de captación anual de 
co2 na superficie oceánica. 
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rEsumo

co obxecto de coñecer a variabilidade espacial e as tendencias interanuais do fitoplancto galego, 
estudáronse as series de datos históricos dispoñibles para Galicia, abarcando desde a zona oce-
ánica ata as zonas máis costeiras das rías e a plataforma continental. En xeral, observouse unha 
diminución significativa das diatomeas, especialmente na zona oceánica. tamén hai indicios dun 
incremento, aínda que non significativo, dos dinoflaxelados. o descenso das diatomeas foi debido 
á caída das abundancias de especies propias de floracións, tanto primaverais como estivais aso-
ciadas ao afloramento. así mesmo, aumentaron as especies de diatomeas propias de afloramentos 
febles ou estratificación. malia que non todas as tendencias foron significativas, os resultados son 
coherentes cunha diminución da intensidade do afloramento nos últimos 40 anos e un cambio nas 
condicións climáticas desde a década de 1980. os resultados indican que os efectos dos cambios 
climáticos sobre o fitoplancto se poden manifestar con varios anos de retardo. con todo, a alta va-
riabilidade oceanográfica da zona, especialmente de alta frecuencia, e mais a falta de continuidade 
de moitas series de datos dificultan o establecemento de relacións claras entre cambios ambientais 
e o fitoplancto.

summarY

the available information on phytoplankton biomass and species composition in Galician waters was 
studied to find out their spatial variability as well as the annual trends. the areas covered included 
the oceanic zone, the shelf and the inner part of the Rías. in general a significant drop in diatoms 
was observed. the series also indicated an increase in dinoflagellates, although it was not statistically 
significant. the diatom species related to blooms in the area declined, whereas those indicative of 
weak upwelling or stratificacion showed an increase. Even though not all trends were significant, 
the available data are consistent with the decrease in upwelling intensity over the last 40 years. the 
results also suggest that effects of climate changes on phytoplankton may be delayed for several 
years. in any case, the large oceanographic variability of the region, along with the lack of continuity 
of some of the series, makes it difficult to find clear relationships between environmental changes and 
phytoplankton.

introdución

o ciclo oceanográfico nas costas galegas é o propio dos mares tépedos, e caracterízase pola exis-
tencia dunha mestura vertical das augas no inverno, seguida dunha estratificación no verán (Figueiras 
e niell, 1987; varela e cols., 2001), con floracións fitoplanctónicas nas fases de transición mestura-
estratificación (floración da primavera) e estratificación-mestura (floración do outono). Este ciclo típico 
dunha zona tépeda en Galicia rompe no verán pola emerxencia de augas frías profundas ricas en 
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nutrientes (afloramentos, Fraga, 1981), que favorecen o desenvolvemento de floracións estivais de fito-
plancto (bode e cols., 2007). polo tanto, desde a primavera ata o outono a produción é alta, grazas 
á existencia destas augas de orixe atlántica (acna, auga central nort-atlántica).

aínda que o fitoplancto mariño está constituído por especies que pertencen a practicamente todas 
as categorías taxonómicas (Graham e Wilcox 2000), diatomeas e dinoflaxelados son os grupos 
máis representativos da biomasa do fitoplancto nas costas galegas (Figueiras e niell, 1987; casas 
e cols., 1997; varela e cols., 2005). por outra banda, estes grupos teñen un certo carácter indicador 
de condicións oceanográficas opostas. mentres os dinoflaxelados presentan abundancias relativas 
máis elevadas nas épocas de estratificación térmica (augas quentes e pobres en nutrientes), as 
diatomeas son claramente dominantes nas situacións de floración, tanto de primavera como nos 
afloramentos estivais, e nas floracións de outono, todas elas ligadas a augas frías e ricas en nutrien-
tes (casas e cols., 1997). É dicir, ambos os dous grupos son indicadores de situacións ambientais 
ben diferentes e serven de referencia para detectar posibles cambios nas condicións dos océanos. 

o obxectivo do estudo é determinar os patróns de variabilidade tanto espacial como temporal do 
fitoplancto, especialmente a baixas frecuencias, e as tendencias interanuais en relación coa varia-
bilidade oceanográfica e climática.

Figura 1. localización dos puntos de mostraxe das series temporais de datos de fitoplancto.

métodos

as series temporais empregadas neste estudo comprenden tanto as observacións do fitoplancto no 
océano como na costa, diferenciando entre a plataforma continental e a zona máis interna, dentro 
das rías (figura 1). no primeiro caso utilizáronse os datos da serie correspondente á área F4 do 
continuous plankton recorder (cpR), incluíndo datos mensuais de biomasa (estimada como cor do 
fitoplancto) e abundancia de especies no período 1958-2006. as características das variables do 
cpR e a súa metodoloxía analítica detállanse en Richardson e cols. (2006). para a zona costeira da 
plataforma analizáronse os datos mensuais de biomasa (estimada como concentración de cloro-
fila) e abundancia de especies nas estacións E3 fronte á ría de vigo (neste caso só hai dispoñibles 
datos de clorofila) e E2 fronte á ría da coruña no período 1989-2006. Esas estacións pertencen 
ao programa RadialEs do instituto Español de oceanografía (valdés e cols., 2007). co obxecti-
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vo de analizar os cambios no tamaño das especies dominantes, calculáronse as relacións entre o 
tamaño celular (valor medio para cada especie) e a abundancia de especies (espectro de tamaño-
abundancia). Estas relacións exprésanse mediante a pendente da liña de regresión entre tamaño e 
o logaritmo da abundancia celular para cada data de mostraxe (cermeño e cols., 2005). aínda que 
todos os valores da pendente do espectro de tamaños resultan ser de signo negativo, os maiores 
valores absolutos indican a dominancia relativa de especies de tamaño pequeno (e á inversa, os 
menores valores absolutos indican a dominancia de especies de tamaño grande) na comunidade 
de fitoplancto. Finalmente, a variabilidade do fitoplancto no interior das rías analizouse mediante a 
serie de medidas da clorofila con frecuencia bisemanal (mediada quincenalmente) nunha estación 
da ría de vigo para o período 1987-1995 (nogueira e cols., 1997) e noutra estación no porto da 
coruña con frecuencia diaria (mediada semanalmente) para o período 1996-2006. 

Figura 2. variabilidade da concentración de fitoplancto no océano e na costa a escala estacional (a) e nos 
valores medios anuais (b). nas estacións costeiras a clorofila exprésase como integral na columna de auga 
(ata os 50 m de profundidade en vigo e ata 70 m na coruña). as áreas en branco indican períodos sen datos. 
a significación das tendencias dáse na táboa 1. os puntos baleiros indican valores medios obtidos a partir de 
menos de oito valores mensuais e que non foron empregados no cómputo das tendencias. 
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as variables do fitoplancto foron correlacionadas co índice de afloramento para o punto 43º n, 
11º o (lavin e cols., 1991) e mais co índice climático nao (Hurrell, 1995). o período mediado 
foi abril-setembro, no caso do índice de afloramento, e decembro-marzo, no caso do índice nao. 
o cálculo destes índices descríbese no capítulo 13. previamente á análise de correlación, a varia-
bilidade das series foi descomposta secuencialmente en tendencia, compoñentes periódicos e máis 
autocorrelacións (nogueira e cols., 1997), de xeito que só a variabilidade residual de cada serie 
(ruído branco) foi finalmente correlacionada cos índices ambientais tratados da mesma maneira. 
para asegurar a continuidade das series, consideráronse separadamente os períodos con datos vá-
lidos en todos os anos. ningunha das series presentou compoñentes periódicos significativos e só o 
índice nao presentou autocorrelación (cun desfase de 5 anos). as análises estatísticas fixéronse co 
programa matlab (Component Run Time versión 7.7).

rEsultados E discusión

as zonas estudadas permiten abordar a posible variabilidade espacial dos patróns de fitoplancto 
entre as diferentes zonas da costa galega (figura 1). as costas norte e sur de Galicia presentan di-
ferenzas determinadas pola intensidade do afloramento (bode e cols., 1996), máis intenso no sur. 
doutra banda, a zona costeira está máis afectada por achegas continentais (varela e cols., 2005) 
e a plataforma continental máis influenciada polo afloramento (varela e cols., 2001). Finalmente, 
na zona oceánica, ten escasa influencia este último e os fenómenos de mestura vertical no inverno 
constitúen a fonte primordial de nutrientes (prego e cols., 1999).

Variabilidade espacial e tendencias da biomasa do fitoplancto

tanto a cor do fitoplancto do cpR como os datos de clorofila na plataforma de vigo e a coruña 
amosan claramente as floracións primaverais. non obstante, a influencia do afloramento estival é só 
evidente nas zonas de plataforma, que presentaron claras floracións estivais (figura 2). así mesmo, a 
variabilidade espacial entre as zonas norte e sur da plataforma galega resulta evidente. os valores 
de clorofila son máis elevados na plataforma da coruña, malia que, en xeral, os afloramentos son 
máis intensos no sur. Respecto á variabilidade interanual nas diferentes zonas, non se observan ten-
dencias claras na clorofila en ningunha das series estudadas correspondentes á zona oceánica e á 
plataforma tanto en vigo como na coruña (figura 2). os elevados valores de biomasa producidos 
nas proliferacións nas décadas de 1960 e 1970 xa non se atopan nos últimos anos; no entanto, nin 
as tendencias de toda a serie (táboa 1) nin as dos períodos 1958-1986 ou 1997-2006 resultaron 
significativas.

na zona costeira (figura 3) vense ben as floracións estivais do afloramento, sendo máis claras, non 
obstante, as da primavera, en contraste coas zonas oceánicas e de plataforma. obsérvase unha 
tendencia á diminución das concentracións de clorofila na ría de vigo (figura 3a). posiblemente isto 
é debido a que a serie é bastante curta. cando se compara co mesmo período na plataforma da 
coruña (figura 2b), vese unha tendencia semellante. ata 1995 a clorofila na coruña tamén parece 
baixar, pero logo repunta e a tendencia final de toda a serie non resulta significativa (táboa 1). 
tampouco hai un patrón de variabilidade temporal claro nos datos de clorofila do porto da coruña 
(figura 3b).

os cambios na biomasa de fitoplancto causados polo clima non son doados de detectar, por unha 
banda debido á dificultade para fixar liñas de base ou de referencia e, por outra, polos efectos 
doutras alteracións externas (por exemplo, eutrofización antropoxénica). isto evidénciase no caso 
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de Galicia pola falta de tendencias claras na biomasa, nin na costa nin no océano, nos últimos 
40 anos. tampouco outros estudos que estimaron a biomasa de fitoplancto en varias rexións do 
atlántico a partir dos satélites atoparon variacións significativas nas proximidades de Galicia (Gregg 
e cols., 2005). Emporiso, noutras zonas máis ao norte detectáronse incrementos de biomasa de 
fitoplancto que foran relacionadas coa variabilidade da nao (leterme e cols., 2005).

táboa 1. variables analizadas e tendencias anuais nos valores medios. b: tendencia (pendente da regresión 
lineal); r2: coeficiente de determinación. p: significación. n: número de datos. 

variable abreviatura unidades Zona período b r2 p n

Índice nao nao --- --- 1958-2006 0.056 0.133 0.010 49

Índice de afloramento ui m3 s-1 km-1 43º n, 11ºW 1968-2006 -7.647 0.308 0.000 39

cor do fitoplancto pci --- F4 1958-2006 0.005 0.033 0.266 39

clorofila cla mg m-2 E2 1989-2006 -1.110 0.010 0.697 18

clorofila cla mg m-2 E3 1994-2006 -0.267 0.002 0.911 10

diatomeas diat n m-3 F4 1958-2006 -2096.290 0.163 0.011 39

diatomeas diat n x106 m-2 E2 1989-2005 -947.311 0.224 0.055 17

dinoflaxelados dino n m-3 F4 1958-2006 195.787 0.018 0.421 39

dinoflaxelados dino n x106 m-2 E2 1989-2005 78.599 0.155 0.118 17

Chaetoceros spp, - n m-3 F4 1958-2006 -155.009 0.165 0.007 39

Chaetoceros socialis - n x106 m-2 E2 1989-2005 -772.649 0.185 0.085 17

Lauderia annulata - n m-3 F4 1958-2006 -13.410 0.136 0.015 39

Lauderia annulata - n x106 m-2 E2 1989-2005 -13.514 0.365 0.010 17

Leptocylindrus danicus - n m-3 F4 1958-2006 -0.757 0.007 0.589 39

Leptocylindrus danicus - n x106 m-2 E2 1989-2005 -185.550 0.021 0.581 17

Thalassionema nitzschioides - n m-3 F4 1958-2006 -128.009 0.113 0.028 39

Thalassionema nitzschioides - n x106 m-2 E2 1989-2005 3.916 0.063 0.331 17

Pseudonitzschia pungens - n x106 m-2 E2 1989-2005 -61.265 0.116 0.181 17

Scripsiella spp. - n m-3 F4 1958-2006 6.588 0.308 0.000 39

Scripsiella trochoidea - n x106 m-2 E2 1989-2005 -4.902 0.073 0.295 17

Cachonina halli - n x106 m-2 E2 1989-2005 18.215 0.226 0.054 17

Gyrodinium glaucum - n x106 m-2 E2 1989-2005 -0.100 0.007 0.756 17

Pendente espectro tamaños - --- E2 1991-2002 0.018 0.299 0.102 11

Variabilidade espacial e tendencias dos grupos e especies de fitoplancto

tanto na plataforma como na zona oceánica as diatomeas son dominantes respecto aos dinoflaxela-
dos, malia que estes presentan máximos relativos nos meses do verán cando se dan as condicións fa-
vorables á estratificación. a importancia relativa dos dinoflaxelados é maior no océano aberto que na 
costa debido a que nesta última a influencia dos afloramentos impide que se dean condicións claras 
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de estratificación durante o verán (varela e cols., 2001) e, polo tanto, sempre se ven superados polas 
diatomeas. o contrario ocorre nas zonas costeiras tépedas non sometidas a afloramentos durante o 
verán, nas cales os dinoflaxelados dominan a comunidade fitoplanctónica (Holligan, 1987).

Figura 3. variabilidade da concentración de clorofila no interior das rías de vigo e a coruña a escala estacio-
nal (a) e nos valores medios anuais (b). só se dan os parámetros da regresión lineal significativa. os puntos 
baleiros indican valores medios obtidos a partir de menos de oito valores mensuais e que non foron emprega-
dos no cómputo das tendencias.

no océano aberto (figura 4) e na plataforma continental (figura 5) pódese ver unha clara diminución 
das diatomeas durante o período de estudo e un incremento paralelo dos dinoflaxelados, aínda que 
este último non é significativo (táboa 1). a diminución das diatomeas (moi significativa no caso do 
océano e case significativa no caso da costa da coruña) débese ao descenso nas abundancias das 
especies responsables das floracións, sobre todo ás do xénero Chaetoceros, aínda que a tendencia 
só é significativa no océano. no entanto, a diatomea Lauderia annulata, característica das flora-
cións de primavera, presenta un descenso significativo tanto na costa como no océano (táboa 1).
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Figura 4. variabilidade das diatomeas e dinoflaxelados no océano a escala estacional (a) e nos valores medios 
anuais (b). a significación das tendencias dáse na táboa 1. 

a maior parte das especies en ambas as dúas zonas non presentan tendencias claras (táboa 1), 
malia que case todas as diatomeas descenden e algúns dos dinoflaxelados máis abundantes au-
mentan. considerando o conxunto de todos os datos de fitoplancto, vese que, en xeral, as especies 
de diatomeas asociadas a afloramentos diminúen e varias especies de dinoflaxelados relacionados 
coas situacións de estratificación aumentan, pese a que a tendencia para o conxunto dos dinoflaxe-
lados non sexa significativa. os cambios na composición do fitoplancto poden explicar o recente 
incremento nos períodos de peche das extraccións de mexillón por mor dos episodios de toxicidade 
causada por microalgas (capítulo 19). deste xeito, o incremento do tempo de residencia da auga 
mariña no interior das rías como consecuencia da diminución no afloramento (capítulo 14) favore-
cería os dinoflaxelados, entre os cales están varias especies causantes de toxicidade. 

o tamaño medio das especies de fitoplancto dominante, expresado pola pendente do espectro de 
tamaños-abundancia, variou tanto estacional como anualmente (figura 6). durante as prolifera-
cións da primavera, do verán e do outono os valores da pendente tenderon a ser menos negativos, 
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indicando a característica dominancia de fitoplancto de tamaño relativamente grande nestas situa-
cións (bode e cols., 1994). así, pódese producir un incremento relativo do tamaño celular dentro 
da comunidade de diatomeas ao diminuír a abundancia de Chaetoceros, xénero constituído na 
plataforma galega por especies de pequeno tamaño. nos anos 1995 e 1996 observáronse valores 
moi negativos da pendente en todas as épocas, o que se corresponde con máximos na abundancia 
de especies como Chaetoceros. non obstante, considerando toda a serie de 10 anos, a tendencia 
non resultou significativa (figura 6b). 

Figura 5. variabilidade das diatomeas e dinoflaxelados na costa da coruña a escala estacional (x109 cel. m-2, 
a) e nos valores medios anuais (x103 cel. m-2, b). a significación das tendencias interanuais dáse na táboa 1.

Variables fitoplanctónicas e índices climatolóxicos

despois de suprimir as compoñentes de tendencia, periódicas e de autocorrelación, as correlacións 
cruzadas entre os índices ambientais e as variables do fitoplancto no océano non foran significati-
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vas, malia que estas son as series máis longas. pola contra, atopáronse correlacións significativas 
entre o índice nao e de afloramento do verán e diversas variables da serie costeira, agás que con 
retardos de varios anos e con signo negativo (táboa 2). dunha banda, os valores medios anuais da 
clorofila e a abundancia de dinoflaxelados diminúen significativamente co índice nao observado 
cinco anos antes. parece que os valores negativos do índice nao (invernos máis fríos, maior capa 
de mestura, capítulo 2) favorecerían a magnitude das proliferacións de fitoplancto. máis difícil de 
explicar é a relación negativa entre o índice nao e os dinoflaxelados, xa que estas especies se 
desenvolven mellor nas augas estratificadas. non obstante, nun estudo do fitoplancto do programa 
cpR en zonas boreais do atlántico notouse un incremento similar da biomasa de fitoplancto e dos 
dinoflaxelados, pois o quentamento das normalmente frías augas provocou un aumento na estratifi-
cación que favoreceu as proliferacións destas especies (leterme e cols., 2005). por outra banda, no 
caso do índice de afloramento, a correlación coa clorofila na costa da coruña é tamén negativa, 
agás que cun retardo de só 1 a 2 anos (táboa 2). En principio este resultado non parece correspon-
derse coa hipótese de que o afloramento é a principal causa da elevada produtividade do fitoplanc-
to na costa galega. porén, hai que sinalar que o principal efecto do afloramento sobre o fitoplancto 
se manifesta a altas frecuencias (días, semanas), mentres que o efecto a longo prazo é máis difícil 
de precisar, como foi observado noutros estudos en Galicia (nogueira e cols., 1997) e noutras zo-
nas de afloramento (Gregg e cols., 2005). En contraste, comparando as series de clorofila na costa 
desde a década de 1990, valdés e cols. (2007) observaron unha clara diminución da biomasa de 
fitoplancto no mar cantábrico que foi atribuída a unha intensificación significativa da estratificación 
superficial, que non se dá en Galicia debido a que o afloramento aínda ten intensidade suficiente. 

Figura 6. variabilidade da pendente do espectro de tamaños-abundancia do fitoplancto na costa da coruña a 
escala estacional (a) e nos valores medios anuais (b). a significación da tendencia interanual dáse na táboa 1.
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a pesar de que non se pode descartar unha correlación espuria entre as variables, é interesante no-
tar que o longo período de retardo necesario para a correlación implica que as consecuencias dun 
cambio climático se poden manifestar moito despois na comunidade planctónica. Existen exemplos de 
ciclos de longo período relacionados coa dinámica solar no fitoplancto mariño (Russell e cols., 1971) 
e tamén no lacustre (bondarenko e Evstayev, 2006). no caso de Galicia, unha análise dos valores 
mediados cada 10 anos no índice nao revela que existe unha clara descontinuidade arredor do ano 
1980, na que o índice pasa de ter valores medios negativos a positivos (figura 7a). tamén o índice de 
afloramento mostra unha clara tendencia decrecente desde entón, agás unha lixeira recuperación na 
primeira metade da década de 1990. os valores medios da serie máis longa, a oceánica, nos perío-
dos anterior e posterior á descontinuidade de 1980 non resultaron significativos no caso da biomasa 
(cor do fitoplancto) nin no dos dinoflaxelados; emporiso, as diatomeas son significativamente menos 
abundantes nos últimos 20 anos (figura 7b), como xa indicara a tendencia xeral (figura 4, táboa 1). 

Figura 7. variabilidade do índice nao e do índice de afloramento (ui) mediados cada 10 anos (a) e valores me-
dios (+ erro estándar) da cor do fitoplancto (pci), abundancia de diatomeas e mais de dinoflaxelados na área F4 
antes e despois de 1980 (b). a significación das diferenzas entre os valores medios dáse en cada un dos paneis b. 

de calquera xeito, outros estudos da variabilidade interanual do fitoplancto no atlántico conclúen 
que os cambios nas diferentes rexións non mostran unha relación simple co clima ou co quentamen-
to das augas superficiais (dickson e cols., 1988; beaugrand e cols., 2000; leterme e cols., 2005; 
ueyama e monger, 2005). a costa galega é unha zona fronteira cunha topoloxía complexa e unha 
dinámica oceanográfica intensa, particularmente a alta frecuencia (capítulo 3). isto sen dúbida é a 
causa da alta variabilidade interanual que pode enmascarar calquera posible efecto da variación 
ambiental sobre o fitoplancto, sobre todo se este é de escasa entidade, como ata agora.
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táboa 2. tendencias lineais significativas entre os índices ambientais (X, variables independentes) e as variables 
do fitoplancto (Y, variables dependentes) a diferentes retardos (en anos) e períodos. a: intercepción na orixe, 
b: tendencia, r2: coeficiente de determinación, p: significación. antes de seren correlacionadas as variables, 
elimináronselles as tendencias e mais as compoñentes periódicas e de autocorrelación. nomes de variables 
explicados na táboa 1. 

período X Y Zona Retardo r2 a b p

1989-2005
nao cla E2 +5 0.412 -6.338 -19.673 0.024

nao dino E2 +5 0.596 322.570 -373.800 0.002

1990-2006
ui cla E2 +1 0.279 1.945 -0.224 0.036

ui cla E2 +2 0.258 2.396 -0.215 0.053

conclusións

nos últimos 40 anos obsérvase unha diminución significativa das abundancias de diatomeas (espe-
cies indicadoras de augas frías e alta produción). non obstante, o incremento dos dinoflaxelados 
(indicadores de augas quentes, estratificadas e con baixa produción) non é estatisticamente signifi-
cativo. a maior parte das especies dun ou doutro grupo non presentan tendencias claras.

malia que as variables ambientais examinadas noutros estudos deste informe presentan variacións 
claras ao longo das series analizadas (incremento de temperatura ou diminución da intensidade do 
afloramento), non parece que se alcanzasen aínda os valores mínimos para afectar de forma clara 
ao fitoplancto da zona. a alta variabilidade interanual nesta rexión do atlántico enmascara calquera 
posible efecto dun cambio ambiental, aínda que si parece haber unha diminución de especies de 
diatomeas propias de períodos altamente produtivos e un incremento daquelas especies indicadoras 
de estratificación ou afloramentos febles, asociadas a períodos de baixa produción, particularmente 
desde 1980, cando o índice nao indica un cambio claro nas condicións climáticas.

non todos os cambios observados parecen estar relacionados con variacións do afloramento. a 
diminución de especies propias da primavera parece indicar que a floración primaveral se ve tamén 
alterada debido a cambios ambientais que poden ter efecto sobre o fitoplancto ata varios anos 
despois de se produciren. a pesar de existir información sobre o fitoplancto galego desde a década 
de 1960, a falta de continuidade das series dificulta a interpretación dos efectos dos cambios am-
bientais a escalas temporais longas, o que aconsella seguir con estes estudos no futuro próximo.
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rEsumo 

a análise das series temporais de observacións da abundancia, biomasa e composición do zo-
oplancto nas augas próximas a Galicia amosa respostas diferentes destes organismos segundo 
a súa localización. no océano observouse unha diminución nos copépodos desde 1958. na 
costa a abundancia e biomasa de zooplancto incrementáronse de forma xeral desde a década 
de 1990. Estes incrementos foron significativos na serie de vigo e non na serie da coruña. tanto 
Calanus helgolandicus, unha especie típica das augas oceánicas, como Acartia clausi, típica das 
augas costeiras, aumentaron notablemente en vigo, en especial no verán. non obstante, unha 
especie de augas cálidas como Temora stylifera, que con anterioridade a 1982 non fora reco-
ñecida nas augas ibéricas, é cada vez máis frecuente en todas as series, especialmente na costa. 
as tendencias observadas teñen unha relación significativa coa diminución na intensidade do 
afloramento e coas variacións no índice climático nao, aínda que a resposta do zooplancto 
pode atrasarse varios anos. o efecto principal do afloramento parece ser máis directo (trans-
porte) que indirecto (fertilización). así, unha redución moderada da intensidade do afloramento 
reduciría a exportación do zooplancto ao océano, favorecendo a súa acumulación na costa. 

summarY

the analysis of time-series on zooplankton abundance, biomass and species composition in 
marine waters near Galicia showed different responses according to geographical location. 
copepod abundance decreased in the ocean since 1958, while both zooplankton abundance 
and biomass increased near the coast since 1990. significant increasing trends over time were 
found in vigo but not in a coruña. Calanus helgolandicus, a typical oceanic species, and Acartia 
clausi, a coastal species, displayed large increments in vigo, mainly in summer. Temora stylifera, 
a warm water species not present before 1982 in iberian waters, became increasingly frequent 
in all series but particularly near the coast. the trends observed were significantly related to a 
reduction in the intensity of upwelling and variations in the nao climatic index. the response of 
zooplankton, however, may be delayed for several years. direct effects of upwelling (transport) 
may be more determining than indirect effects (fertilization) on zooplankton. in this way, a 
moderate reduction in upwelling intensity will reduce zooplankton export to the ocean, thus 
favouring its accumulation near the coast.

introdución

a diversidade, a biomasa e a produción do zooplancto veñen determinadas principalmente po-
las condicións oceanográficas e a dinámica dos seus predadores. na maior parte do océano a 
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dependencia do ambiente é maior que a presión dos organismos consumidores de zooplancto, polo 
xeral peixes pero tamén aves e mamíferos mariños. Esta dependencia suxire que o rexistro temporal 
da composición e abundancia do zooplancto nunha rexión determinada pode amosar a influencia 
directa de cambios ambientais marcados, como as flutuacións climáticas. así, coñécese a existencia 
de ciclos decadais na composición e abundancia de zooplancto que se relacionan con cambios nas 
correntes mariñas (frías ou cálidas) causados polo clima (Russell e cols., 1971).

Estudos recentes no atlántico norte indican que nos últimos 50 anos se incrementaron as especies 
de zooplancto típicas de augas cálidas, mentres que as especies típicas de augas frías diminuíron 
(beaugrand, 2003; Richardson e schoeman, 2004). Estes cambios producíronse a grandes escalas 
espaciais, aínda que con diferenzas rexionais e non só como consecuencia directa do quentamento 
(valdés e cols., 2007). detectouse tamén un adianto xeral da época de reprodución dalgunhas 
especies, sobre todo en rexión boreais (Edwards e Richardson, 2004; icEs, 2006). o feito de que 
estes cambios se producisen cun incremento relativamente pequeno da temperatura do océano (< 
1 ºc) confirma que o zooplancto é un bo indicador do efecto do clima nos ecosistemas mariños.

En Galicia a influencia do afloramento estacional condiciona a composición e abundancia do zo-
oplancto (bode e cols., 2007). as especies dominantes están adaptadas aos frecuentes episodios 
de emerxencia de augas frías e a reproducirse co sustento proporcionado polas proliferacións de 
fitoplancto. isto dá orixe a dous períodos de máxima abundancia: un na primavera e outro a finais 
do verán. polo tanto, calquera cambio na frecuencia ou intensidade do afloramento pode afectar á 
comunidade zooplanctónica.

o obxectivo deste estudo é determinar os patróns de variabilidade e as tendencias interanuais do 
zooplancto en relación coa variabilidade oceanográfica e climática en Galicia. 

Figura 1. localización dos puntos de mostraxe das series temporais de datos de zooplancto.

métodos 

debido á importancia dos factores rexionais e locais, o estudo ten en conta, por unha banda, o 
zooplancto na rexión ibérica atlántica e, por outra, o da costa en dous puntos ao norte e ao sur do 
cabo Fisterra, respectivamente (figura 1). no primeiro caso, utilizáronse os datos da serie correspon-
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dente a área F4 do continuous plankton Recorder (cpR), incluíndo datos mensuais de abundancia 
de especies de copépodos do período 1958-2004. as características das variables do cpR e a súa 
metodoloxía analítica detállanse en Richardson e cols. (2006). para a zona costeira, analizáronse os 
datos mensuais de biomasa (estimada como peso seco) e abundancia de especies de copépodos na 
estación E3, fronte á ría de vigo, e na estación E2, fronte á ría da coruña, no período 1989-2006. 
Esas estacións pertencen ao programa RadialEs do instituto Español de oceanografía (valdés e 
cols., 2007). 

Figura 2. variabilidade estacional e interanual da abundancia e biomasa de zooplancto no océano e na 
costa (a) e tendencias nos valores medios anuais (b). copépodos: abundancia de copépodos. ps: peso seco 
do zooplancto. as áreas en branco indican períodos sen datos. no cálculo da tendencia interanual (táboa 1) 
empregáronse só os puntos recheos. 

as tendencias interanuais estimáronse mediante regresión lineal dos valores medios anuais das va-
riables e o ano de observación. neste cálculo unicamente se empregaron os anos con polo menos 
oito meses con datos. ademais, foi determinada a significación das correlacións entre as variables 
do zooplancto e o índice de afloramento para o punto 43º n, 11º o (lavin e cols., 1991) e mais 
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o índice climático nao (Hurrell, 1995). o período mediado foi abril-setembro, no caso do índice 
de afloramento, e decembro-marzo, no caso do índice nao. o cálculo destes índices descríbese 
no capítulo 13. previamente á análise de correlación, a variabilidade das series foi descomposta se-
cuencialmente en tendencia, compoñentes periódicos e autocorrelacións (nogueira e cols., 1997), 
de xeito que só a variabilidade residual de cada serie (ruído branco) foi finalmente correlacionada 
cos índices ambientais tratados da mesma maneira. para asegurar a continuidade das series, con-
sideráronse separadamente os períodos con datos válidos en todos os anos. ningunha das series 
presentou compoñentes periódicos significativos e só o índice nao presentou autocorrelación (cun 
desfase de 5 anos) e mais a abundancia do copépodo Temora stylifera na estación da coruña (neste 
caso cun desfase de 1 ano). as análises estatísticas fixéronse co programa matlab (component Run 
time versión 7.7).

rEsultados E discusión

Variabilidade na abundancia e biomasa

a maioría do zooplancto está constituído por copépodos, que se achegan ao 90% da abundancia 
total de individuos (bode e cols., 2007). polo tanto, as variacións nos copépodos son representa-
tivas dos cambios que ocorren en toda a comunidade zooplanctónica. unha análise da serie da 
abundancia de copépodos no océano próximo a Galicia revela en primeiro lugar a diminución 
progresiva dos valores máximos de abundancia desde 1958, especialmente na primavera (figura 
2a). os maiores valores observáronse no período 1960-1970, diminuíndo claramente desde entón. 
a pesar das flutuacións, a tendencia interanual é significativa (táboa 1), de tal xeito que, de media, 
os valores de abundancia observados desde 1997 representan só o 40% dos observados antes de 
1990 (figura 2b).

na costa a variabilidade só se puido analizar nun período máis recente pola falta de series longas 
de datos. neste caso estudouse a evolución da biomasa, correlacionada coa abundancia total e a 
de copépodos, xa que era fácil de determinar e dispoñíase dun período de datos maior. as series 
costeiras revelan diferenzas significativas coas do océano no período 1989-2006; é dicir, as series 
non están correlacionadas (p > 0,05) e indican, xa que logo, diferenzas nas comunidades de zo-
oplancto respectivas. ademais existen diferenzas notables entre as de vigo e as da coruña (figura 
2a), con maiores taxas de cambio nas primeiras (táboa 1). En vigo obsérvase un incremento nota-
ble na biomasa zooplanctónica nos últimos anos. Este incremento non é continuo, xa que houbo 
algún período cunha diminución relativa (por exemplo, 1994-2000), pero en conxunto a tendencia 
é significativa e a biomasa media do período 2001-2006 supera nun 45% á media entre 1988 e 
2000 (figura 2b). os principais causantes destas flutuacións son os máximos observados no verán e 
no outono, mentres que os de primavera son menos acusados. na coruña os valores de biomasa 
son menores que en vigo, o patrón de dous máximos anuais repítese con maior regularidade e, 
ademais, o valor da tendencia media de variación interanual, aínda que significativa, é máis baixa 
que a de vigo (táboa 1). os máximos de biomasa observados nalgúns anos (por exemplo, 1994-
1995, 2002) non presentan un patrón estacional claro, podéndose observar ben en primavera, 
ben no verán-outono. En todo caso, ningunha das series costeiras revela un adianto ou atraso nos 
máximos anuais, o que reflectiría modificacións nas épocas de reprodución, tal e como foi descrito 
no zooplancto do mar cantábrico (valdés e cols., 2007) e no mar do norte (icEs, 2006).

os resultados obtidos para a zona oceánica próxima a Galicia manteñen as tendencias descritas 
para o zooplancto do atlántico norte (Richardson e schoeman, 2004; icEs, 2006). con todo, a 
diminución de copépodos é menor que en zonas máis setentrionais, onde os máximos de abundan-
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cia na primavera son moito máis acusados. Este estudo revela que os efectos locais son de grande 
importancia na zona costeira, como indica o aumento de biomasa en vigo. 

táboa 1. variables analizadas e tendencias anuais nos valores medios. b: tendencia (pendente da regresión 
lineal); r2: coeficiente de determinación. p: significación. n: número de datos.

variable abreviatura unidades Zona período b r2 p n

Índice nao nao --- --- 1958-2006 0,056 0,133 0,010 49

Índice de afloramento ui m3 s-1 km-1 43º n, 11ºW 1968-2006 -7,647 0,308 0,000 39

abundancia 
de copépodos

cop n x103 m-3 F4 1958-2006 -12,870 0,283 0,000 39

abundancia 
de copépodos

cop n x103 m-3 E2 1990-2006 0,098 0,421 0,004 18

abundancia 
de copépodos

cop n x103 m-3 E3 1994-2006 0,552 0,457 0,011 13

biomasa de zooplancto ps mg m-3 E2 1989-2006 0,559 0,243 0,032 19

biomasa de zooplancto ps mg m-3 E3 1987-2006 0,985 0,235 0,030 20

Acartia clausii aca n x103 m-3 F4 1958-2006 -6,009 0,256 0,001 39

Acartia clausii aca n x103 m-3 E2 1994-2006 0,011 0,080 0,349 13

Acartia clausii aca n x103 m-3 E3 1994-2006 0,043 0,202 0,123 13

Calanus helgolandicus cHEl n x103 m-3 F4 1958-2006 -0,058 0,028 0,313 39

Calanus helgolandicus cHEl n x103 m-3 E2 1994-2006 0,004 0,050 0,462 13

Calanus helgolandicus cHEl n x103 m-3 E3 1994-2006 0,054 0,556 0,003 13

Temora stylifera tstY n x103 m-3 F4 1958-2006 0,041 0,307 0,007 35

Temora stylifera tstY n x103 m-3 E2 1994-2006 0,276 0,009 0,708 18

Temora stylifera tstY n x103 m-3 E3 1994-2006 0,000 0,014 0,699 13

Variabilidade nas especies de zooplancto

tanto no océano como na costa, as series temporais analizadas non revelan grandes cambios 
na biodiversidade de zooplancto. non obstante, atopáronse variacións na abundancia dalgunhas 
especies características. a modo de exemplo analizamos as variacións na abundancia de tres espe-
cies de copépodos: Calanus helgolandicus, unha especie de tamaño relativamente grande e máis 
abundante en augas oceánicas (beaugrand e cols., 2000); Acartia clausi, unha especie de pequeno 
tamaño típica das zonas costeiras e de afloramento (alcaraz, 1979); e Temora stylifera, unha espe-
cie característica de augas cálidas (valdés e cols., 2007). 

a serie de C. helgolandicus no océano amosa unha diminución xeral, polo menos nos valores 
máximos, desde a década de 1960 (figura 3a). os maiores valores obsérvanse na primavera, espe-
cialmente entre 1965-1975, con máximos secundarios moito menores no outono, desaparecendo 
practicamente nos últimos anos. na costa a situación é claramente diferente, cun grande incremen-
to na abundancia desta especie desde o ano 2000 en vigo, mentres que na coruña os valores de 
abundancia son moito mais baixos e non presentan unha tendencia interanual significativa (figura 
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3b). En vigo os maiores incrementos de abundancia obsérvanse a finais do verán e no outono, 
ao contrario que no océano. outros estudos mostraron unha expansión de C. helgolandicus cara 
ao norte de Europa en anos recentes, co centro da súa distribución próximo a 55º n (beaugrand, 
2003), desprazando especies típicas de augas máis frías, como C. finmarchicus. Ese desprazamento 
tivo importantes consecuencias ecolóxicas e económicas, por canto C. finmarchicus, mais non C. 
helgolandicus, é unha das principais presas do bacallau, e interpretouse como resultado non só do 
quentamento das augas, senón tamén debido á advección de diferentes masas de auga no norte de 
Europa (beaugrand, 2003; pershing e cols., 2004). En Galicia non hai rexistros de C. finmarchicus 
e mesmo C. helgolandicus incrementou significativamente a súa abundancia nos últimos anos (por 
exemplo, en vigo), o que suxire que a substitución destas dúas especies non é probable que ocorra 
mentres continúe o quentamento das augas.

Figura 3. variabilidade estacional e interanual da abundancia de Calanus helgolandicus no océano e na costa 
(a) e tendencias nos valores medios anuais (b). as áreas en branco indican períodos sen datos. no cálculo da 
tendencia interanual (táboa 1) empregáronse só os puntos recheos. 
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a abundancia de Acartia spp. no océano (non se rexistra a especie A. clausi na serie do cpR) amo-
sa un patrón similar ao da abundancia total de copépodos, cunha diminución clara nos valores 
máximos do outono e os anuais (figura 4a). na década de 1960 observáronse os maiores valores, 
mentres que o valor de abundancia medio no período 1997-2006 foi equivalente ao 25% do me-
dido anteriormente. a tendencia interanual á diminución de abundancia desta especie no océano 
resultou significativa (figura 4b). porén, as tendencias observadas na costa non foron significativas 
(táboa 1). neste caso as series costeiras da abundancia de A. clausi presentan un patrón semellante 
entre si, cunha diminución entre 1994 e 1998 e un aumento posterior. En vigo os máximos dos 
períodos estivais desde o ano 2000 foran crecendo progresivamente (figura 4a), aínda que a ten-
dencia interanual non resulta significativa debido á elevada variabilidade e á diminución do valor 
medio anual no ano 2006 (figura 4b). as oscilacións da abundancia desta especie na coruña foron 
máis reducidas.

Figura 4. variabilidade estacional e interanual da abundancia de Acartia clausi no océano e na costa (a) e ten-
dencias significativas nos valores medios anuais (b). as áreas en branco indican períodos sen datos. no cálculo 
da tendencia interanual (táboa 1) empregáronse só os puntos recheos. 
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contrariamente ao que sucedeu coas especies anteriores T. stylifera, comezou a aparecer na serie 
oceánica en 1977, incrementando o seu número ata acadar un máximo no ano 2000 (figura 5a). 
Esta especie aparece fundamentalmente a finais do verán e no outono, aínda que nos últimos 
anos tamén se rexistraron individuos na primavera. a tendencia interanual no océano resulta signi-
ficativa, debido probablemente a que esta especie aparece con baixos valores na capa superficial 
do océano (figura 5b, táboa 1). non obstante, os valores de abundancia son moito maiores nas 
estacións costeiras, tendo unha presenza habitual en vigo desde 1996 e moito máis destacable 
na coruña. os máximos de abundancia estacionais en vigo apareceron tanto na primavera como 
no verán e outono, mentres que na coruña se concentraron sobre todo no outono. En ambas as 
localidades a abundancia desta especie de augas cálidas presentou períodos con valores medios 
anuais de abundancia elevados (> 20 indiv. m-3), especialmente na coruña entre os anos 1996 e 
2000 (figura 5a). debido a estes períodos de máxima abundancia, as tendencias interanuais das 
series costeiras de T. stylifera non resultan significativas no período estudado; no entanto, non hai 
que esquecer que esta especie non se citara en Galicia ata moi recentemente. con anterioridade 
a 1982 esta especie atopárase só nunha localidade do mar cantábrico, mentres que desde entón 
se vén rexistrando de forma habitual na totalidade da costa norte da península ibérica, coas maio-
res abundancias cara ao norte e ao leste (valdés e cols., 2007). o incremento na abundancia 
desta especie, que se expande por todo o atlántico norte xunto con outras especies de copépodos 
termófilas e oportunistas (beaugrand, 2003), atribúeselle a unha maior estratificación das augas 
reforzada polo quentamento da superficie (lindley e daykin, 2005). 

Relacións co clima e o afloramento

na serie oceánica, e despois de eliminar as tendencias e a autocorrelación, só os valores medios 
anuais de abundancia de copépodos se correlacionan significativamente cos índices ambientais 
no período 1958-1986 (táboa 2). así e todo, a tendencia da correlación entre a abundancia e 
valores do mesmo ano do índice nao é negativa, mentres que a tendencia é de signo positivo 
se comparamos os valores de abundancia cos do índice nao cun desfase de catro anos. no pri-
meiro caso, a correlación negativa débese ao incremento do índice nao durante gran parte do 
século pasado (capítulo 2), e que no atlántico nororiental se relacionou co incremento do vento 
de compoñente norte e unha maior fertilización das augas por efecto do afloramento (beaugrand, 
2003), pero tamén cunha maior temperatura das augas no inverno e maior turbulencia na capa 
superficial (beaugrand e cols., 2000). Estes factores poden provocar un incremento nos custos 
metabólicos do zooplancto e, polo tanto, reducir a súa capacidade reprodutiva, o que se traduci-
ría nunha diminución da abundancia nos anos con valores de nao positiva. na rexión oceánica 
próxima a Galicia o incremento nos últimos 48 anos na biomasa de fitoplancto (un indicador da 
produción primaria) non é significativo (capítulo 16), mentres que o valor do índice de aflora-
mento descendeu significativamente (capítulo 14). a diminución da abundancia de copépodos 
na zona oceánica pode estar relacionada co aumento da temperatura superficial que inflúe na 
profundidade máxima de mestura invernal das augas (capítulo 14) e na achega de nutrientes para 
o crecemento do plancto na primavera (capítulo 15). Estes resultados contrastan cos atopados 
no mediterráneo occidental, onde a composición do zooplancto se relaciona máis directamente 
cos valores da nao (molinero e cols., 2005). non debemos esquecer que o índice nao reflicte 
as condicións climáticas seguindo un eixe norte-sur de influencia atmosférica en Europa, mentres 
que Galicia está situada nunha zona de transición oceanográfica entre a influencia do sistema 
de afloramento do noroeste de áfrica e as condicións máis tépedas do golfo de biscaia. neste 
último, estudos anteriores atoparon relacións débiles ou pouco significativas entre as condicións 
oceanográficas e o índice nao (planque e cols., 2003), o que suxire unha maior influencia de 
factores locais e das correntes costeiras. 
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máis difícil de explicar é a correlación positiva atopada cun desfase de catro anos entre os valores 
da nao e de abundancia. tamén a correlación entre a abundancia de copépodos e o índice 
de afloramento é significativa, aínda que cunha tendencia de signo negativo, se temos en conta 
un desfase de catro anos. neste caso non se obtivo correlación significativa entre os valores de 
abundancia e de afloramento medidos no mesmo ano. unha diminución do afloramento como 
a observada en Galicia nos últimos 40 anos (capítulo 13) é coincidente coa diminución xeral da 
abundancia de zooplancto, polo menos na rexión oceánica inmediata. sen dúbida, a falta de 
continuidade desta serie constitúe unha limitación importante para encontrar relacións estatísticas 
claras entre os copépodos e os índices ambientais, especialmente nos últimos anos. non obs-
tante, as correlacións significativas considerando desfases de varios anos suxiren que a resposta 
do zooplancto ás variación de grande escala nas condicións ambientais pode ser demorada por 
varias xeracións. os retardos entre a resposta do plancto fronte a cambios ambientais son ben 
coñecidos no plancto mariño (por exemplo, duarte, 1990). Estes retardos ocorren tanto a escala 
dos procesos fisiolóxicos como do crecemento individual e das poboacións, e amplifícanse na 
rede trófica. deste xeito, os cambios no ambiente, ademais de lles afectaren directamente aos 
organismos presentes no momento do cambio, pódense transmitir progresivamente desde os 
produtores primarios aos consumidores, como no caso do zooplancto. o feito de que non haxa 
correlacións significativas entre ningunha das especies de copépodos analizadas neste estudo e 
os índices ambientais, considerando a serie oceánica, suxire tamén que os principais cambios no 
zooplancto se producen máis na abundancia total da comunidade (e probablemente tamén na 
biomasa) que nas especies individuais. 

na costa, pola contra, a maior parte das correlacións significativas entre as variables do zoo-
plancto e os índices ambientais obtívose co índice de afloramento (táboa 2). só T. stylifera en vigo 
está correlacionada co índice nao, con tendencia negativa e cun desfase dun ano. ademais, a 
abundancia de copépodos na coruña desde 1990 presenta unha correlación positiva co índice 
a afloramento do ano anterior, como ocorre tamén con T. stylifera en ambas as dúas localidades 
costeiras con desfases de un a dous anos. Estes resultados contrastan coa correlación negativa 
obtida no caso de C. helgolandicus en vigo, cun desfase de cinco anos nos valores do índice 
de afloramento. a diferenza da zona oceánica, onde o efecto do afloramento se traduce nun 
incremento de produtividade, na zona costeira un afloramento intenso produce a exportación do 
plancto cara ao océano, de maneira que a abundancia e a biomasa medida na costa pode ser 
mesmo menor que a presente en condicións de afloramento débil. así, ao reducirse a intensidade 
do afloramento desde a década de 1960, o incremento de zooplancto na costa explicaríase por 
unha menor exportación. tamén a presenza das rías favorece a existencia de áreas de reprodu-
ción do zooplancto, o que explicaría o aumento significativo dalgunhas especies en vigo pero non 
na coruña. con todo, a redución do afloramento non é aínda o suficientemente importante como 
para causar unha diminución apreciable da produtividade, polo menos no caso do zooplancto da 
costa galega. isto vén apoiado pola falla de correlacións significativas entre os índices ambientais 
e A. clausi, unha especie típica do afloramento galego (alcaraz, 1979). na costa cantábrica, en 
contraste, observouse unha redución na biomasa de zooplancto ao mesmo tempo que se incre-
mentaba a estratificación da columna de auga como consecuencia do quentamento da superficie 
(valdés e cols., 2007). os efectos observados na costa indican a importancia dos factores locais 
como moduladores da influencia das condicións climáticas xerais sobre o zooplancto, como se 
demostrou no mediterráneo (molinero e cols., 2005). o estudo destes factores constitúe, pois, 
un reto para comprender a variabilidade na resposta do zooplancto ante cambios nas condicións 
oceanográficas e climáticas a escala rexional.
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Figura 5. variabilidade estacional e interanual da abundancia de Temora stylifera no océano e na costa (a) e 
tendencias nos valores medios anuais (b). as áreas en branco indican períodos sen datos. no cálculo da ten-
dencia interanual (táboa 1) empregáronse só os puntos recheos. 

conclusións 

a análise das series temporais de medidas sobre o zooplancto mariño en Galicia revela a existencia 
de tendencias interanuais significativas nos últimos 45 anos. Estas tendencias están relacionadas 
coa variabilidade oceanográfica, principalmente o quentamento superficial e a intensidade do aflo-
ramento, e coas condicións climáticas do atlántico norte. no entanto, as respostas observadas na 
zona oceánica inmediata a Galicia e na costa non sempre son coincidentes. no océano observouse 
unha diminución na abundancia de zooplancto, especialmente nos últimos 10 anos. Esta diminu-
ción aféctalles tanto a especies tipicamente costeiras (por exemplo, A. clausi) como ás oceánicas 
(por exemplo, C. helgolandicus); no entanto, nos últimos anos veñen aparecendo especies típicas de 
augas cálidas con abundancia crecente (por exemplo, T. stylifera). a causa pódese atribuír a unha 
redución na intensidade do afloramento a pesar da existencia de valores positivos do índice climá-
tico nao, que no norte de Europa se relaciona cunha maior frecuencia dos ventos de compoñente 
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norte (e, polo tanto, favorables ao afloramento). isto indica que na resposta do zooplancto prevale-
cen os efectos directos da diminución do afloramento, é dicir, unha redución da exportación desde a 
costa, fronte aos indirectos resultado da diminución en produción primaria ao reducirse a achega de 
nutrientes. deste xeito, o incremento de zooplancto na costa deberíase a unha maior retención cos 
afloramentos menos intensos, mentres que a redución da intensidade non é aínda suficiente para 
afectar á produtividade planctónica. 

a pesar do incremento xeral na biomasa e abundancia de zooplancto na costa, observáronse res-
postas diferentes en vigo e na coruña. no primeiro caso produciuse un incremento moi notable 
dos copépodos (especialmente nos últimos anos), tanto nas especies costeiras como nas oceánicas. 
Este incremento non resultou significativo no caso da coruña, onde, en cambio, a abundancia 
media anual de copépodos está correlacionada co valor do índice de afloramento no ano anterior. 
En calquera caso, as recentes tendencias de cambio nas condicións oceanográficas, principalmente 
o incremento de temperatura e a redución do afloramento, favorecen a expansión de especies ter-
mofílicas e oportunistas como T. stylifera, que se incrementa apreciablemente por todo o atlántico 
norte, incluíndo as rexións costeira e oceánica de Galicia. 

os resultados obtidos suxiren que os efectos dos cambios climáticos sobre o zooplancto se poden 
atrasar por varios anos desde o seu inicio, probablemente debido ás interaccións na rede trófica, 
polo que non sempre se poderán observar cambios inmediatos na comunidade. Este estudo revela 
a importancia de dispoñer de series temporais longas e continuas de medidas sobre a abundancia 
e composición do zooplancto para poder analizar a súa resposta aos cambios climáticos e oceano-
gráficos. as series existentes na costa cobren os últimos 20 anos, pero resultan aínda insuficientes 
para determinar a importancia relativa dos factores locais fronte aos rexionais na dinámica zoo-
planctónica.

táboa 2. tendencias lineais significativas entre os índices ambientais (X, variables independentes) e as variables 
do zooplancto (Y, variables dependentes) a diferentes retardos (en anos) e períodos. a: intercepción na orixe, 
b: tendencia, r2: coeficiente de determinación, p: significación. nomes de variables explicados na táboa 1.

período X Y zona retardo r2 a b p

1958-1986

nao cop F4  0 0,141 0,000 -75,069 0,045

nao cop F4 +4 0,348 10,949 121,880 0,002

ui cop F4 +4 0,235 16,320 -1,213 0,014

1990-2006 ui cop E2 +1 0,317 0,036 0,003 0,023

1994-2006

ui tstY E2 +1 0,458 0,608 0,072 0,016

ui tstY E2 +2 0,386 1,042 0,066 0,041

ui cHEl E3 +5 0,661 -0,001 -0,001 0,014

nao tstY E3 +1 0,515 0,000 -0,003 0,009
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e suxestións dun revisor anónimo. a redacción deste traballo foi financiada parcialmente pola con-
sellería de medio ambiente e desenvolvemento sostible da Xunta de Galicia (programa cliGal) a 
través dun convenio de colaboración entre o centro tecnolóxico do mar (cEtmaR) e o iEo.
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rEsumo

a aparición de novas especies de peixes de carácter tropical en Galicia é un fenómeno relati-
vamente recente que se viu fortemente incrementado durante os últimos anos. das 21 especies 
de carácter tropical, fóra da súa área de distribución habitual, atopadas en Galicia nos últimos 
anos, a presenza do peixe corneta encarnado (Fistularia petimba) é quizais a máis sorprendente 
de todas, dado o afastamento de 2.600 km do seu límite norte de distribución. a morfoloxía 
desta especie indica que non é boa nadadora e, polo tanto, a súa dispersión débese principal-
mente a outras causas. a presenza destas especies nas nosas latitudes débese probablemente 
a diferentes anomalías climáticas e oceanográficas ligadas ao cambio climático, como o in-
cremento na temperatura do mar, a diminución da frecuencia e intensidade dos ventos do nor-
deste, responsables do afloramento costeiro, o aumento na frecuencia e intensidade dos ventos 
do sudoeste, responsables do afundimento costeiro e que favorecen o desenvolvemento dunha 
corrente cara ao polo no noiro continental. o alto número de especies novas e a diversidade 
destas configuran a rexión galega como unha das principais áreas de estudo deste fenómeno 
no atlántico nordeste.

summarY

the presence of new fish species of tropical origin in Galician waters is relatively recent and has 
increased over recent years. of 21 species of tropical character found in recent years in Galician 
waters, the presence of red cornetfish (Fistularia petimba) is perhaps the most surprising record, 
due to their morphology and the distance from their northern limit of distribution; 2,600 km. the 
morphology of this species makes them poor swimmers and thus their dispersion may be mainly 
due to other causes. the unexpected presence of these species in our latitudes is probably due to 
different climatic and oceanographic anomalies linked to climate change such as the increase of 
seawater temperature, the decrease of the extension and intensity of the upwelling season and the 
increase of the extension and intensity of the downwelling season, which favours the development 
of the poleward current. the high number of fish species and their diversity makes the Galician 
region one of the most important areas for the study of this phenomenon in the northeast atlantic.

introdución

os esforzos por identificar os impactos do cambio climático sobre os peixes en latitudes tépe-
das (abarcando desde a zona subtropical á subpolar) son complicados debido á diversidade 
biolóxica, á historia dos modelos, ás relacións tróficas e ás variacións nos hábitats locais 
(Roessig et al., 2004). ademais, en poboacións moi explotadas como as das nosas costas é 
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difícil separar en termo de cambios na densidade de poboación e recrutamento os efectos climá-
ticos rexionais dos directamente antropoxénicos como a pesca.

as respostas ecolóxicas relacionadas co cambio climático van depender das relacións entre o 
mundo abiótico, os procesos a nivel de organismo, a dinámica de poboacións e a estrutura da 
comunidade (Harley et al., 2006). o clima induce tamén roturas nas relacións fenolóxicas que 
poden afectar localmente á estrutura da comunidade e á cadea alimentaria mediante a altera-
ción da interacción entre as especies e seus competidores, mutualistas, predadores, presas ou 
patóxenos.

coa notable excepción dunha endotermia parcial nalgúns escómbridos peláxicos (scombridae), 
quenllas (lamnidae) e peixe espada (Xiphiidae), os peixes son todos poiquilotermos, é dicir, ca-
recen da capacidade de regular a súa temperatura corporal (Roessig et al., 2004). por iso, os 
cambios na temperatura trasládanse aos organismos, afectando aos ciclos dos procesos fisiolóxi-
cos, metabólicos e de conduta e, xa que logo, á dinámica de poboacións das especies por medio 
do crecemento, recrutamento e mortalidade (brander et al., 2003). indirectamente, cambios na 
temperatura permiten a extensión da área xeográfica nalgunhas áreas e limitan a distribución 
noutras. 

o número de peixes mariños rexistrados en Galicia incrementouse claramente desde as 65 es-
pecies rexistradas no século Xvi ata as máis de 350 actuais. Este aumento reflicte, por un lado, 
o esforzo constante de colección e identificación de varias xeracións de investigadores locais e 
foráneos. doutra banda, nos últimos anos é común o rexistro de especies de augas cálidas fóra 
do seu rango habitual de distribución, o cal pode ser relevante na actual discusión sobre o cambio 
climático.

o obxectivo deste estudo é analizar a aparición de especies de peixes foráneas en Galicia no 
último século e os posibles factores climáticos e oceanográficos que a orixinan.

métodos

a área de estudo comprende as augas atlánticas de Galicia, desde a desembocadura do río miño 
ata a desembocadura do río Eo (41º 50’ n - 9º 40’ o) a (43º 32’ n-7º 01’o), divisións viiic e 
iXa do consello internacional para a Exploración do mar (ciEm) e o banco de Galicia (42° 67’ 
n - 11° 74’ o), división iXb do ciEm, en fondos comprendidos entre 0 e 1.300 m. 

a orixe da captura dos exemplares é diversa. algunhas das especies proveñen de distintas cam-
pañas de prospección pesqueira realizadas polo instituto Español de oceanografía (iEo) de vigo 
no noiro da plataforma galega e no banco de Galicia. as especies costeiras foron capturadas 
accidentalmente pola frota artesanal que traballa no litoral, sendo descritas finalmente por diver-
sos autores.

defínense como especies de carácter tropical aquelas especies cuxa área principal de distribu-
ción se encontra en latitudes tropicais e subtropicais, fundamentalmente no noroeste de áfrica e 
o mediterráneo. seguindo o criterio de Quéro et al. (1998), considéranse aquelas especies non 
rexistradas antes de 1950 ao norte de portugal (41º 50’ n) ou que, estándoo, o incremento da 
súa abundancia en anos posteriores puidese ser atribuído aos efectos do cambio climático. para 
efectos prácticos, e a falta dun coñecemento preciso da ictiofauna na data sinalada, considérase 
como obra de referencia a revisión posterior da ictiofauna mariña do atlántico nordés e medite-
rráneo (Hureau e monod, 1973).
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rEsultados E discusión

Peixes e cambio climático no Atlántico nordeste

as especies responden ao rápido incremento de temperatura de maneiras distintas debido a diferen-
zas no metabolismo, procesos fisiolóxicos e de comportamento, o cal influirá no crecemento adulto 
e a supervivencia, o rendemento reprodutivo, a fenoloxía e o éxito reprodutivo. a manifestación 
máis patente do cambio climático é o desprazamento das especies cun marcado compoñente lati-
tudinal, en sentido do ecuador cara aos polos, por efecto da elevación da temperatura. trátase dun 
fenómeno global, documentado na maioría dos océanos. no hemisferio norte, peixes, moluscos e 
crustáceos remontan cara ao norte, ben porque os seus organismos necesitan de temperaturas es-
pecíficas que xa non teñen no seu hábitat habitual, agora demasiado cálido, ou ben porque seguen 
na emigración cara ao norte os organismos mariños dos que se alimentan. 

no atlántico nororiental, a presenza de especies de afinidades tropicais nas augas atlánticas europeas 
foi documentada polo menos desde os anos 60, relacionando a súa aparición co quentamento das 
augas (Quéro et al., 1996; 1998). Este fenómeno manifestouse en primeiro lugar no sur de portugal 
en 1963, coa aparición de especies no noiro continental entre 200 e 600 m, progresando nos anos 
seguintes cara ao norte de Europa: noroeste de España (1968), golfo de biscaia (1975), plataforma 
céltica (1976) e noroeste de irlanda (1984). En augas da plataforma ese fenómeno non se detectou 
ata despois de 1981 e en augas profundas (500-1.300 m) non se presenta ata 1992, aínda que 
estes fondos non son explotados ata 1989. son numerosas as testemuñas de cambios na distribución 
e abundancia de peixes no atlántico europeo ligadas aos efectos do cambio climático. En portugal, 
na ría de Formosa e na costa sur do país, apareceron especies cuxa distribución estaba limitada 
previamente ao mediterráneo e noroeste africano: Parablennius incognitus (blennidae); Microchirus 
boscanon (soleidae); roncador bastardo, Pomadasys incisus (Haemulidae); budión de ollos, Sympho-
dus ocellatus (labridae); e rapapelos de ollos grandes, Bothus podas (bothidae). outras especies do 
mediterráneo e do no africano, como Spicara maena, S. flexuosa, Galeoides decadactylus e Synodus 
saurus, foron encontradas na ría de Formosa e no algarve recentemente. outra evidencia da tenden-
cia ao quentamento é o incremento das capturas de marlín branco, Tetrapturus albidus, e o marlín 
azul, Makaira nigricans, nos meses do verán, xa que son especies que xeralmente non se encontran a 
temperaturas menores de 20 ºc. no esteiro do río texo foi detectada unha diminución na abundan-
cia do trancho, Sprattus sprattus, da solla Platichthys flesus; da madrela, Ciliata mustela; da faneca, 
Trisopterus luscus, e da alfóndega, Trigla lucerna, desde 1979-1981 ata 1995-1997, e un aumento 
do muxo beizos finos, Liza ramada; do sapo lusitano, Halobatrachus didactylus; do sargo do senegal, 
Diplodus bellottii; da dourada, Sparus aurata; e da corvina real, Argyrosomus regius (cabral et al., 
2001). nas illas dos azores máis dun 70% das especies novas de peixes rexistradas nos últimos 20 
anos eran tropicais e subtropicais, moitas delas peláxicas e cosmopolitas. 

o golfo de biscaia é unha das áreas mellor estudadas, ao ser unha zona de transición entre a fauna 
tépeda-subtropical e a boreal. Especies de pequeno tamaño como o ochavo, Capros aper; a lirpia 
raiada, Microchirus variegatus; e a acedía, Dicologlossa cuneata, aumentaron a súa abundancia e 
a súa área de distribución favorecidas polo cambio climático, que beneficia as especies que ocu-
pan os niveis tróficos máis baixos. polo xeral, os peixes de talle pequeno son de ciclo curto, rápido 
crecemento e reprodución temperá (r-estrategas), e, polo tanto, teñen unha maior capacidade para 
invadir e colonizar novas áreas (blanchard e vandermeirsch, 2005).

nas illas británicas e irlanda establécese un límite bioxeográfico entre as augas frías do norte “bo-
real” e as cálidas do sur “lusitánico”, polo que os cambios de distribución son máis evidentes e 
facilmente detectables. no sudoeste de inglaterra houbo un incremento nas capturas de especies 
inmigrantes do sur ao mesmo tempo que aumentaron as temperaturas da auga. o salmonete de 
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rocha, Mullus surmuletus, e a robaliza, Dicentrarchus labrax, estenderon o seu rango de distribución 
cara ao norte e incrementaron a súa abundancia ao redor das illas británicas, aparecendo recente-
mente e por primeira vez ao oeste de noruega. beare et al. (2004) observaron un incremento das 
capturas en Escocia despois de 1995 de dous pequenos peláxicos de augas cálidas, o bocarte, En-
graulis encrasicolus, e a sardiña, Sardina pilchardus. na canle da mancha nove especies de peixes 
incrementaron fortemente a súa abundancia co aumento das temperaturas: o lorcho bolboreta, 
Blennius ocellaris; o escorpión, Callionymus lyra; a meiga, Phrynorhombus sp.; o Buglossidium lu-
teum; o fodón, Trisopterus minutus; o melgacho, Scyliorhinus canicula; a agulla brava común, Syng-
nathus acus; o Microchirus variegatus e o peixe cinta, Cepola macropthalma (Genner et al., 2004). 
no mar do norte, cerca de dous terzos das especies de peixes cambiaron a súa latitude media e/
ou profundidade nos últimos 25 anos.

o bacallau, Gadus morhua, é a especie comercial setentrional máis importante e vulnerable ao 
quentamento das augas no sur do seu rango de distribución, no sudoeste de Gran bretaña. aínda 
que é difícil separar os efectos do cambio climático doutros factores ambientais e mesmo da pesca, 
demostrouse que os modelos que usan un índice climático predín mellor as variacións históricas de 
biomasa que se correlacionan fortemente co índice de captura cpuE, mentres que os que non utili-
zan o índice climático non se correlacionan coa cpuE (Rose, 2004). os recrutamentos de bacallau 
están estatisticamente relacionados coa temperatura nas poboacións dos límites de distribución da 
especie no atlántico norte. a diminución de capturas e biomasa do bacallau en islandia e Grenlan-
dia nos anos 20 e 30 foi debida ao quentamento que tivo lugar nesa época e que resultou nunha 
extensión cara ao norte de moitas especies de peixes, bentos, mamíferos mariños e fauna terrestre.

Marco bioxeográfico dos peixes de Galicia

Existen numerosas divisións bioxeográficas que aglutinan áreas representativas dunha unidade eco-
lóxica a grande escala, caracterizadas por factores abióticos (non vivos) e bióticos (vivos) particula-
res. spalding et al. (2007) definen estas áreas de maior a menor extensión como reino, provincia e 
ecorrexión. segundo esta clasificación, Galicia está enclavada no reino do atlántico norte tempe-
rán, provincia lusitánica e ecorrexión da plataforma atlántica sureuropea, que abrangue desde o 
estreito de Xibraltar ata a bretaña francesa. 

debido a importantes diferenzas nas características climáticas e comunidades de animais e plantas, 
ospaR (2000) divide a mesma ecorrexión, á que lle chaman provincia lusitánica, en dúas subpro-
vincias: a subprovincia subtropical, desde o estreito de Xibraltar ata o cabo de Fisterra, e a subpro-
vincia de transición subtropical/boreal, desde Fisterra ata a bretaña (figura 1).

a bioxeografía de Galicia está influída pola corrente nordatlántica e a corrente dos azores, ambas 
as dúas ramais da corrente do Golfo, que é a causante de que a temperatura das nosas augas sexa 
máis elevada do que lle correspondería pola súa latitude. na faixa litoral, no verán, as augas son 
máis cálidas na superficie (16-18 ºc) que no fondo (13-14 ºc) debido á acción do sol, mentres que 
no inverno se produce unha inversión térmica, sendo a temperatura máis cálida no fondo (12-14 
ºc) que na superficie (10-12 ºc). desde principios da primavera e ata finais do verán, o reforza-
mento do anticiclón dos azores e o seu desprazamento cara ao noroeste fan que dominen os ventos 
de compoñente norte que dan lugar aos afloramentos, que son a causa da gran produtividade pri-
maria das rías galegas. durante o outono e o inverno, debido á posición meridional do anticiclón 
dos azores, os ventos predominantes son de dirección sur, coñecéndose como a estación favorable 
ao afundimento. os afloramentos do verán diminúen a temperatura da costa en relación co océano 
adxacente. pola contra, no inverno, a corrente do noiro transporta augas subtropicais cara ás nosas 
latitudes, de xeito que a temperatura na costa é maior que no océano adxacente. aínda que a análi-
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se bioxeográfica da ictiofauna mariña de Galicia está por facer, unha vista rápida á listaxe faunística 
mostra un predominio das especies de ampla distribución (subtropicais, cosmopolitas e anfoatlánti-
cas) mesturadas cunha menor proporción de especies boreais. os estudos das comunidades en que 
hai un solapamento de especies boreais e temperás basean as súas conclusións respecto ao impac-
to do cambio climático nas diferente respostas destas dúas categorías ao quentamento (parmesan 
e Yohe, 2003). as especies boreais tenden a permanecer estables ou a diminuír a súa abundancia, 
mentres que, ao mesmo tempo, as especies temperadas e tropicais incrementan a súa abundancia 
e/ou a súa distribución (poulard e blanchard, 2005).

Figura 1. división bioxeográfica do sur de Europa na que está incluída Galicia (adaptado de ospaR, 2000).

a posición xeográfica de Galicia e as súas peculiaridades oceanográficas van determinar o grao de 
afectación e resposta da ictiofauna local e, polo tanto, o protagonismo da nosa rexión no contexto 
do cambio climático no atlántico europeo. por un lado, a situación de Galicia no extremo noroeste 
da península ibérica e nas proximidades da fronteira norte de distribución das especies cálidas, 
situada aproximadamente nos 47º n, favorece a detección destas especies no seu desprazamento 
latitudinal cara ao norte. por outra banda, a presenza dunha área de afloramento crea unha ano-
malía bioxeográfica, de maneira que algunhas especies de augas frías están presentes en Galicia, 
e outras de augas cálidas, que existen no sur de portugal e no interior do golfo de biscaia, están 
ausentes en Galicia, evitando as augas frías típicas das zonas de afloramento. Este fenómeno com-
plica e dificulta a observación de especies tropicais e subtropicais na nosa rexión. 

Ictiofauna mariña de Galicia 

o coñecemento da nosa ictiofauna, da súa composición, distribución e abundancia é fundamental 
na detección e análise dos cambios espazo-temporais que nela se producen. cornide (1788), no 
primeiro tratado ictiolóxico de Galicia, publica por primeira vez unha listaxe faunística onde se citan 
aproximadamente 65 especies. case un século máis tarde, lópez-seoane (1866), nun completo 
compendio da fauna galega, enumera 95 especies, 53 delas novas. as 118 especies descritas 
nestas dúas obras pioneiras van establecer a base futura da ictiofauna actual galega. durante o 
século XX rexorden con forza os estudos que fan referencia a algún aspecto da ictioloxía (taxonomía, 
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distribución, bioloxía, pesqueiras, etc.), debido sobre todo á creación en vigo en 1917 do instituto 
Español de oceanografía (iEo) e en 1951 do instituto de investigacións mariñas (iim-csic). a 
realización de proxectos de investigación e campañas oceanográfico-pesqueiras por parte destes 
organismos e a publicación dos seus resultados amplían rapidamente a listaxe faunística de peixes 
de mar de Galicia. no primeiro tratado moderno sobre peixes de Galicia, solórzano et al. (1983) 
enumeran 265 especies de peixes, a maioría delas de carácter costeiro. solórzano et al. (1988) 
incrementan esta cifra ata 296 especies e bañón (2002) actualiza a listaxe con 45 especies novas, 
ampliando ata 341 o número de especies coñecidas. posteriores rexistros e revisións amplían esta 
cifra, e na actualidade o número de especies de peixes mariños inventariados en Galicia é de 
aproximadamente 357 (figura 2).
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Figura 2. Evolución do número de especies de peixes mariños coñecidos en Galicia. 

Estes resultados poñen de manifesto que desde o inventario de solórzano et al. (1988) existe un 
bo coñecemento da ictiofauna galega, sobre todo da fauna costeira e litoral, como o demostra a 
estabilización deste grupo de especies. partindo deste criterio, parece claro, entón, que os incre-
mentos posteriores dos grupos de especies de afinidade tropical están relacionados cun proceso de 
tropicalización do medio. 

Cambios na distribución e abundancia 

o descubrimento de novas especies en augas de Galicia está relacionado cun aumento conside-
rable nas últimas décadas de proxectos de investigación pesqueira e campañas exploratorias, así 
como dun maior contacto co sector. isto permitiu, por exemplo, explorar profundidades ata agora 
pouco ou nada coñecidas do noiro continental e descubrir novas especies de profundidade para 
a ictiofauna galega, tanto de peixes cartilaxinosos como óseos. doutra banda, nos últimos anos 
rexistráronse numerosas especies de augas non profundas que nunha alta porcentaxe eran tropicais 
e subtropicais.

segundo cushing e dickson (1976), pódense distinguir catro categorías de resposta biolóxica ao 
cambio climático:

1. a aparición de especies indicadoras.
2. a aparición de novas poboacións. 
3. o incremento ou descenso dos stocks de peixes baseados nas clases de idade máis fortes.
4. os cambios estruturais nos ecosistemas. 
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para o mar galego podemos atribuír á primeira e segunda categorías a presenza de 16 especies de 
peixes tropicais e subtropicais (táboa 1), entre as que destacan pola súa rareza as seguintes: 

xurelo azul, Caranx crysos (mitchill, 1815), (perciformes: caranxidae) (figura 3a) 

un exemplar de 40 cm de lonxitude total (lt) e 600 g de peso capturado o 9 de decembro de 1996 
cunha arte de enmalle nas proximidades da illa de ons, na entrada da ría de pontevedra. Distribu-
ción: a área de distribución habitual da especie inclúe o atlántico leste, desde marrocos ata angola; 
atlántico oeste, desde nova Escocia ata arxentina e o mediterráneo. En augas atlánticas europeas 
existen citas illadas no golfo de biscaia e nas illas británica.

xurelo dentón, Pseudocaranx dentex (bloch & schneider, 1801) (perciformes: caranxidae) 
(figura 3b)

un exemplar de 26 cm lt capturado o 14 de maio de 1997 cunha arte de enmalle denominada 
veta, na zona externa da ría de vigo, nunha zona coñecida como a trabe, a 8-11 m de profundida-
de. Distribución: augas cálidas de todos os océanos, entre 42º n e 47º s. o exemplar de Galicia 
representa o límite norte de distribución para a especie no atlántico nE. 

barbada dos azores, Gaidropsarus granti regan, 1903 (Gadiformes: lotidae) (figura 3c) 

un exemplar de 23 cm lt foi capturado mediante arrastre o 17 de xuño de 1999, no banco de 
Galicia, a 823 m de profundidade. Distribución: atlántico leste, nas illas canarias e os azores e no 
mediterráneo oriental. É unha especie pouco coñecida; o exemplar de Galicia representa o límite 
norte de distribución para a especie no atlántico nE.

bertorella rosada, Physiculus dalwigkii Kaup, 1858 (Gadiformes: moridae) (figura 3d) 

un exemplar de 23 cm lt capturado mediante arrastre o 18 de xuño de 1999, no banco de Galicia, 
a 731-738 m de profundidade. Distribución: atlántico leste, entre 44º e 25º n.

anguía raiada, Pisodonophis semicinctus (richardson, 1848) (anguilliformes: ophichthidae) 
(figura 3e) 

un exemplar de 71 cm lt capturado mediante rastro de camarón o 20 de xullo de 2001, nas 
proximidades do porto da Guarda. Distribución: atlántico leste, desde marrocos ata angola e o 
mediterráneo, ocasionalmente no atlántico europeo, ata Francia.

Escacho espiñento, lepidotrigla dieuzeidei blanc & Hureau, 1973 (scorpaeniformes: trigli-
dae) (figura 3f) 

un exemplar de 14 cm lt capturado coa arte de enmalle denominada trasmallo o 18 de abril de 
2002 na coruña, a 73-75 m de profundidade. Distribución: atlántico leste, desde o sur de portugal 
a mauritania e no mediterráneo. o exemplar de Galicia representa o límite norte de distribución 
para a especie no atlántico nE. 

choupón, Kyphosus sectator (linnaeus, 1758) (perciformes: Kyphosidae) (figura 3g) 

tres exemplares capturados en laxe, praia de areas e cabo udra (ría de pontevedra) entre os anos 
2002 e 2007; dous deles medían 27 e 28 cm lt. Distribución: amplamente distribuído no atlántico 
oeste, central e leste. no atlántico nordés é frecuente desde marrocos ata o golfo de Guinea, raro 
en madeira e os azores e ocasional nas costas europeas. En Galicia, a súa presenza foi detectada 
primeiro polos pescadores submarinos, polo menos desde 2001. as últimas citas parecen confirmar 
o seu asentamento nas nosas augas.
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medregal negro, seriola rivoliana valenciennes, 1833 (perciformes: caranxidae) (figura 3h) 

catro exemplares entre 42 e 46 cm lt capturados en ons, costa da vela e ría de aldán (ría de 
pontevedra) entre os anos 2005 e 2007. Distribución: cosmopolita en mares tropicais e subtropicais. 
no atlántico nordés, presenza regular nas illas de madeira, os azores e plataforma de portugal. 
ocasional máis ao norte, ata inglaterra e no mediterráneo.

peixe corneta encarnado, Fistularia petimba lacepéde, 1803 (syngnathiformes: Fistulari-
dae) (figura 3i) 

un exemplar de 140 cm lt e 1.580 g de peso capturado coa arte de enmalle denominada miño 
o 11 de maio de 2006 en laxe, a 7 m de profundidade. Distribución: augas tropicais do océano 
atlántico, Índico e pacífico. no atlántico leste, presenza regular desde marrocos ata angola e oca-
sional máis ao norte, en cádiz e os azores. o exemplar de Galicia representa o límite norte de 
distribución para a especie no atlántico nE. 

anchova, Pomatomus saltatrix (linnaeus, 1766) (perciformes: pomatomidae) (figura 3j) 

un exemplar de 76 cm lt e 4.000 g de peso capturado cun arpón submarino o 3 de xuño de 2007 
en portosín, na superficie. Distribución: todos os océanos excepto o pacífico oriental. no atlántico 
leste desde portugal ata sudáfrica, incluíndo o mediterráneo, o mar negro e as illas de madeira, 
os azores e canarias; ocasional máis ao norte, ata irlanda.

Figura 3. principais especies de peixes de carácter tropical rexistradas en Galicia: xurelo azul (a), xurelo dentón 
(b), barbada dos azores (c), bertorella rosada (d), anguía raiada (e), escacho espiñento (f), choupón (g), me-
dregal negro (h), peixe corneta encarnado (i) e anchova (j).
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táboa 1. listaxe de exemplares de especies de afinidades tropicais rexistradas en Galicia desde o ano 1996.

Especie nome común talle (mm) data captura Zona

Caranx crysos Xurelo azul 402 9/12/1996 illa de ons

Pseudocaranx dentex Xurelo dentón 263 14/5/1997 Ría de vigo 

Hoplostethus cadenati Reloxo negro 190-230 1996-1997 noiro da plataforma 

Halosaurus ovenii plumín 430-640 1996-1997 noiro da plataforma 

Nettastoma melanura pico de pato 730-890 1996-1997 noiro da plataforma 

Neoscopelus macrolepidotus vagalume 200-240 1996-1997 noiro da plataforma 

Cyttopsis roseus sanmatiño rosa 156-178 1996-1997 noiro da plataforma 

Pteroplatitrygon violacea ouxa de altura 450 1/8/1997 banco de Galicia

1090 2/8/1997 banco de Galicia

Neoscopelus microchir vagalume 150-259 sl 10/4/1999 banco de Galicia

Gaidropsarus granti barbada dos azores 338 17/6/1999 banco de Galicia

Physiculus dalwigkii bertorella rosada 260 18/6/1999 banco de Galicia

Pisodonophis semicinctus anguía raiada 716 20/7/2001 a Guarda

Lepidotrigla dieuzeidei Escacho espiñento 142 18/4/2002 a coruña 

Kyphosus sectatrix choupón 271 18/7/2002 laxe

- 7/3/2004 Ría de pontevedra

285 23/3/2007 cabo udra (bueu) 

Naucrates ductor peixe piloto 27 14/9/2004 malpica

334 2/11/2004 malpica

345 2/11/2004 malpica

Seriola rivoliana medregal negro 427 10/3/2005 illa de ons

466 18/7/2006 costa da vela 

320 15/7/2007 Ría de aldán

Sphyraena sphyraena Espetón 378 14/11/2005 Ría de pontevedra

Fistularia petimba peixe corneta 
encarnado 1400 11/5/2006 laxe

Lagocephalus lagocephalus 436 20/11/2006 laxe 

484 20/11/2006 laxe

488 4/1/2007 Ría de viveiro

Pomatomus saltatrix anchova 764 3/6/2007 portosín

415 31/10/2007 Ría de aldán

Trachurus picturatus Xurelo francés 273-274 11/ 2007 Ría de arousa

 

dentro da heteroxeneidade deste grupo de especies de afinidades tropicais, podemos atopar espe-
cies con distinta morfoloxía, pertencentes a distintos grupos taxonómicos e que ocupan distintos há-
bitats mariños, desde especies costeiras e peláxicas a especies demersais e de profundidade. todo 
iso fai pensar nunha causa común relacionada coa súa presenza, como puidese ser o incremento 
da temperatura da auga e outros fenómenos oceanográficos relacionados co quentamento global. 
a presenza de especies tropicais en Galicia é un fenómeno sorprendente, dado o afastamento en 
moitos casos das súas áreas de distribución habitual. a falta de información histórica non permite 
determinar con exactitude cando se iniciou este fenómeno.
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Figura 4. descargas de peixe porco en lonxas galegas (http://www.pescadegalicia.com/)

o peixe porco cinsento (Balistes capriscus) é probablemente a especie pioneira na arribada de 
peixes tropicais a Galicia. o primeiro rexistro desta especie en Galicia data de 1946. na década 
dos 80 era un peixe frecuente nas Rías baixas e na actualidade está espallado por toda a costa ga-
lega, sendo xa unha especie de interese comercial, cun claro incremento nas descargas nas lonxas 
galegas durante os últimos anos (figura 4). En 1970 o peixe porco era unha especie bastante rara 
no atlántico leste. no ano 1981 houbo unha grande explosión demográfica desta especie nas cos-
tas de Ghana e costa do marfil, chegando ás 500.000 t, un 83% da biomasa peláxica da área. 
actualmente é unha especie en clara expansión cara ao norte e ao sur do atlántico leste debido a 
cambios climáticos ou oceanográficos, entre os que están documentados o incremento da tempe-
ratura e a diminución das escorreduras dos ríos.

o linguado de pintas, Solea senegalensis, é outra das especies precursoras deste fenómeno. Este 
linguado, máis propio das costas africanas, como o seu nome científico indica, foi descuberto cara 
ao norte en 1979, no golfo de biscaia. En Galicia a súa presenza pasou desapercibida durante 
moitos anos, non sendo citado ata o ano 2002, aínda que xa se sabía da súa existencia polo menos 
desde os anos noventa. comercialízase conxuntamente co linguado común, Solea solea, polo que 
non existen datos de descargas en lonxa. aínda así, sabemos por mostraxes da frota de baixura 
que é unha especie común que mesmo supera en abundancia nalgunhas zonas á especie “nativa” 
Solea solea. Entre as citas de peixes de carácter tropical en Galicia, cabe destacar, polo número de 
especies, os caránxidos ou xurelos. Estes peixes son peláxicos, viven na columna da auga e son bos 
nadadores, provistos dun corpo musculoso e hidrodinámico que lles confire unha capacidade de 
dispersión e colonización de novas áreas maior que outros peixes como os bentónicos. o número 
de especies de caránxidos en augas galegas pasou de ser só unha a finais do século Xviii, catro a 
principios do século XX, seis ao final deste ata chegar ás once especies actuais.

o incremento do número de especies de caránxidos débese, ademais de ao aumento no esforzo 
de observación, á chegada de novas especies inmigrantes tropicais provenientes de baixas latitu-
des, como sucede con C. crysos, P. dentex e S. rivoliana. de maneira similar e asociado ao mesmo 
fenómeno, en augas atlánticas francesas pasouse das tres especies citadas a finais do século XiX ás 
dez especies actuais. 

un caso singular dentro dos caránxidos témolo no xurelo francés, Trachurus picturatus, especie, ata 
onde sabemos, aínda sen citar en Galicia. a súa distribución no atlántico leste abrangue desde o sur 
do golfo de biscaia (45º n) ata sudáfrica (41º s). Galicia está, polo tanto, no límite norte de distribu-
ción da especie, sendo pouco habitual nas nosas latitudes. a súa escaseza e morfoloxía, moi seme-
llante ás das outras especies de Trachurus das nosas augas (T. trachurus e T. mediterraneus), así como 
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o seu escaso valor comercial, formando habitualmente parte das capturas rexeitadas ou descartes, son 
as causas de que pasase desapercibida ata a actualidade. non foi tal, porén, para os pesqueiros ga-
legos do cerco, que xa coñecían desde hai anos co nome de xurelo francés a existencia desta especie. 
desde aproximadamente o ano 2002, este sector vén observando un aumento na abundancia desta 
especie en augas galegas ata o punto de desprazar en moitos caladoiros o T. trachurus. durante o ano 
2007 a súa abundancia foi tal que, malia ser unha especie de escaso valor comercial e que se deixou 
de capturar ao contar nos topes diarios que a frota ten para os xurelos (Trachurus spp), chegaron a 
desembarcarse 241 t nas lonxas galegas. dada a súa recente aparición, non temos datos precisos 
da distribución e abundancia desta especie nas nosas costas, sendo difícil saber cal vai ser a súa evo-
lución futura. aínda así, o incremento notable da abundancia deste caránxido tropical no seu límite 
norte de distribución é un dos efectos esperados do cambio climático. nun futuro, de seguir o quen-
tamento das nosas augas, é predicible un aumento da abundancia de T. picturatus, máis habitual de 
augas cálidas, e un descenso de T. trachurus, de augas máis frías. algo similar pode estar sucedendo 
con outras dúas especies emparentadas: a xarda, Scomber scombrus, máis valorada comercialmente 
e de augas máis frías, e a xarda pintada, Scomber japonicus, de menor valor comercial e augas máis 
quentes. as descargas nos últimos anos da xarda pintada, a partir do ano 2002, incrementáronse 
notablemente (figura 5).

Figura 5. descargas de xarda pintada en lonxas galegas (http://www.pescadegalicia.com/) 

no extremo contrario aos caránxidos en canto a mobilidade, temos dúas especies, a anguía raia-
da, Pisodonophis semicinctus, e o peixe corneta encarnado, Fistularia petimba, que non son grandes 
nadadores, como a súa morfoloxía delata, senón máis ben todo o contrario. a anguía raiada está 
desprovista de aletas e desprázase mediante movementos ondulatorios do corpo, mentres que o peixe 
corneta encarnado ten un corpo alongado e ríxido, provisto de placas dérmicas e con pequenas aletas 
triangulares na parte posterior do corpo que utiliza máis ben para se estabilizar e efectuar curtos des-
prazamentos. a chegada destes peixes ata nosas latitudes é de máis difícil explicación, e aínda que o 
factor antropoxénico, como o transporte de larvas e/ou xuvenís na auga de lastre dos grandes barcos 
mercantes, non pode ser nunca descartado, o máis probable é que se debese a causas naturais, como 
veremos máis adiante. un dos casos máis espectaculares de expansión cara ao norte é o do peixe 
corneta encarnado, cuxo límite norte de distribución no atlántico leste estaba localizado en 1990 no 
cabo blanco (20º 46’ n). no ano 1996 atopouse un exemplar en cádiz (36º 15’ n), en 2004 outro 
nas illas dos azores (37º 44’ n) e en 2007 o exemplar galego de laxe (43º 13’n), o que fai un despra-
zamento en liña recta cara ao norte de 2.600 km en 17 anos, é dicir, unha media de ¡153 km por ano! 

a nivel poboacional, a velocidade de propagación cara aos polos é menor. no atlántico leste, o 
sanmartiño prateado, Zenopsis conchifer, tivo un desprazamento cara ao norte de 60 km por década 
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entre 1960 e 1995. no mar do norte o desprazamento medio para seis especies de peixes foi de 2,2 
km/ano. a nivel terrestre, a velocidade media de desprazamento cara aos polos de 99 especies foi de 
6,1 km/década. 

a anchova, Pomatomus saltatrix, é outra das especies indicadoras de cambio climático, ao ter o seu 
límite norte de distribución no atlántico nE no golfo de biscaia. Foi descrita por primeira vez en Gali-
cia en 1952 por unha foto dun exemplar do porto de vigo publicada no ano 1935. a partir de 1962 
existen estatísticas de descargas en Galicia baixo o nome castelán de “anjova”, aínda que temos serias 
dúbidas da súa correcta identificación dado o excesivo volume rexistrado nalgúns anos. a partir do 
ano 1969 confírmase a súa presenza por capturas dos pescadores deportivos, sendo moi abundantes 
segundo os seus testemuños nos anos 1985, 1986 e 1987, para desaparecer aproximadamente no 
ano 1994, ata que volveu aparecer o exemplar citado no ano 2007. a isoterma dos 15 ºc marca 
o límite norte de distribución desta especie, e variacións espazo-temporais desta isoterma poderían 
explicar a presenza-ausencia da especie nos seus límites de distribución. 

o choupón, Kyphosus sectator, é outra especie acabada de incorporar á nosa fauna. como sucede 
en moitos outros casos, foron os pescadores deportivos, neste caso os que fan pesca submarina, 
os primeiros en detectar esta especie nas nosas augas, polo menos desde 2001. o 18 de xullo de 
2002 capturouse o primeiro exemplar documentado en laxe e logo dous máis. a súa morfoloxía 
e coloración é moi semellante á da choupa (Spondyliosoma cantharus), nativa das nosas augas e 
coa que moitas veces se confunde, polo que a súa abundancia pode ser maior da rexistrada ata o 
de agora. de feito, xa a vimos en varios supermercados de vigo comercializándose baixo esta falsa 
identificación. 

Figura 6. descargas de solla, platichthys flesus, en lonxas galegas (http://www.pescadegalicia.com/) 

máis difícil é detectar a diminución das especies de augas frías que teñen en Galicia ou nas proximi-
dades o seu límite sur de distribución. trátase en moitos casos de especies pouco abundantes e de 
escaso interese comercial, polo que non adoita haber estatísticas que permitan observar variacións 
da abundancia no tempo. unha excepción témola nun peixe plano da familia pleuronectidae, a solla 
Platichthys flesus, que é unha especie comercial e preferentemente de augas frías, aínda que a súa 
distribución abrangue ata o mediterráneo. no atlántico norte, os ovos da solla son moi sensibles a 
temperaturas maiores de 12 ºc durante o inverno, o cal produce altas mortaldades. os cambios de 
temperatura tamén afectan ás súas migracións. no sudoeste de inglaterra, as sollas migran desde os 
esteiros ata zonas máis profundas para realizaren a posta entre 1 e 2 meses antes nos anos con máis 
de 2 ºc por debaixo da media. a duración da migración foi menor (2-6 días) cando as condición no 
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esteiro eran máis frías do normal que cando eran máis cálidas (12-15 días). isto suxire que hai unha 
resposta ás baixas temperaturas a nivel poboacional cunha migración máis temperá.

as descargas de solla diminuíron drasticamente en Galicia nos últimos dez anos (figura 6). Esta dimi-
nución dificilmente é atribuíble a efectos de sobrepesca, xa que é unha especie capturada habitual-
mente como especie accesoria só pola frota artesanal de baixura, non sendo especie obxectivo de 
ningunha arte en particular. polo tanto, a causa máis probable da diminución observada é debido a 
variacións climáticas e/ou oceanográficas derivadas do cambio climático. 

Posibles causas da aparición de peixes foráneos

a presenza de especies mariñas foráneas ou alóctonas pode ter dúas causas ben distintas: por 
introdución artificial ou ben por desprazamento natural. na maioría dos casos é moi difícil, se 
non imposible, identificar a vía de entrada da nova especie. no caso de especies fixas ou de mo-
vemento limitado, como é o caso por exemplo dos moluscos gasterópodos (caramuxos, cornos) e 
bivalvos (ameixas, berberechos) ou dos crustáceos cirrípedes (percebes), a opción máis probable 
é a da vía artificial (por importación, fixados ao casco dos barcos ou na auga de lastre). nos 
peixes mariños de orixe moi afastada (doutro lado ou extremo do océano atlántico ou mesmo 
doutro océano), e sempre que non se trate de grandes peláxicos, capaces de facer grandes des-
prazamentos, a introdución artificial tamén é o argumento máis lóxico. Entre as principais causas 
de introdución artificial nos peixes temos a introdución de especies para cultivos mariños, a intro-
dución de especies para actividades de acuariofilia e o transporte de larvas e/ou xuvenís na auga 
de lastre dos grandes barcos mercantes (brito et al. 2005). se o desprazamento é relativamente 
pequeno e gradual, que se pode seguir no tempo, como vimos que sucedía coo peixe corneta 
encarnado no punto anterior, a causa adoita ser atribuída a fenómenos naturais de distinta orixe, 
e falamos polo tanto de especies inmigrantes. todas as especies exóticas de peixes mariños que 
apareceron en Galicia poden incluírse dentro desta categoría. un claro exemplo témolo en varias 
das especies atopadas en Galicia, como P. semicinctus, G. granti, K. sectator e L. dieuzeidei. to-
das estas especies, que tiñan o seu rango de distribución ata o norte de áfrica, foron descubertas 
antes no mediterráneo, onde eran descoñecidas, que en Galicia, indicando un desprazamento 
gradual cara ao norte do atlántico leste no que o estreito de Xibraltar actúa como unha válvula 
de escape (bañón et al. 2002).

pero, ¿cales son as causas específicas da chegada deste peixes ata as nosas costas?, ¿cales son 
os fenómenos climáticos e oceanográficos atribuíbles a este fenómeno? a resposta non vai ser 
única, senón que vai ser froito dun conxunto de variables. as correntes oceánicas, frontes, áreas 
de afloramento e zonas de afundimentos representan un papel moi importante na distribución e 
produción dos ecosistemas mariños, sendo probable que sufran cambios en resposta ás altera-
cións na temperatura, precipitación, escorreduras, salinidade e vento (scavia et al., 2002).

o aumento de temperatura da auga, claro está, é o primeiro dos candidatos. a temperatura 
superficial da auga oceánica próxima a Galicia (42º n, 10º o) experimentou un incremento de 
0,8 ºc nos últimos corenta anos (1960-2006), desde os 15,4 ºc en 1960 ata os 16,2 ºc do 
ano 2005 (capítulo 14). o aumento de temperatura foi especialmente importante nos últimos 30 
anos, cun incremento medio de 0,27 ºc±0,003 ºc por década. as augas máis quentes son máis 
pobres en nutrientes que as frías e, polo tanto, menos propicias para a produción de fitoplancto, 
o alimento esencial para o funcionamento da cadea trófica (capítulo 15). ademais, moitos or-
ganismos mariños viven cerca dos seus límites termais de tolerancia, e aumentos de temperatura 
poden actuar negativamente sobre as súas funcións e supervivencia.
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a velocidade e a dirección do vento van ser os responsables de dous sucesos oceanográficos de 
grande importancia biolóxica, como son os fenómenos de afloramento, cando predominan os ven-
tos do norte, e os de afundimento, cando predominan os do sur (capítulo 13), responsables dos 
ciclos de fertilización e empobrecemento en sales nutrientes que experimentan as rías galegas ao 
longo do ano (capítulo 15). a partir da velocidade e dirección do vento pódese calcular a cantidade 
de auga aflorada, coñecida como transporte de Ekman, que ten descrito ciclos duns 15-20 anos, 
asociados á chamada oscilación do atlántico norte (nao, capítulo 13). o certo é que nos últimos 
40 anos amosou unha tendencia de descenso significativa: de 203±30 m3 s-1 (km de costa)-1 en 
1960 (i.e. favorable ao “afloramento”) a -119±55 m3 s-1 (km de costa)-1 en 2006 (i.e. favorable 
ao “afundimento”). Este descenso débese a que o período favorable ao afloramento se recortou un 
30% e a súa intensidade diminuíu un 45% nos últimos 40 anos (capítulo 13). 

os afloramentos son a principal causa da fertilización das nosas augas, ao achegaren gran riqueza 
de nutrientes ás rías e seren responsables, en última instancia, da súa gran produtividade (capítulo 
15). unha diminución da produtividade primaria e, polo tanto, do alimento para os peixes pode 
levar a un cambio na distribución cara ao norte, xa que os peixes con baixa dispoñibilidade de ali-
mento tenden a buscar augas máis frías por mor de baixar as súas demanda metabólicas (Roessig 
et al., 2004).

pola contra, a intensidade dos ventos do sur aumentou, pasando dun réxime favorable ao aflora-
mento na década de 1960 a outro de lixeiro afundimento na década de 2000. o período favorable 
ao afundimento incrementouse un 68% e a súa intensidade un 77% nos últimos 40 anos (capítulo 
13). Estes ventos de compoñente sur favorecen o transporte cara ao norte dunha lingua de auga 
cálida e salgada de orixe subtropical coñecida como corrente ibérica cara ao polo (cip) na fachada 
atlántica e corrente de nadal na fachada cantábrica, así como a súa acumulación na plataforma 
continental (capítulo 14). a presenza de auga de orixe subtropical é facilmente detectable nas imaxes 
de satélite de temperatura superficial. a cip e a corrente de nadal forman parte da corrente do 
cantil continental europeo (cccE), que se estende de forma continua desde cabo san vicente (37º 
n) ata Escocia (57º n), podendo chegar ata o mar do norte. a cccE, ademais de actuar como 
medio de transporte dos organismos, provoca cambios no medio ao introducir augas máis quentes 
e salgadas. no mar celta, no sur de irlanda, esta achega de augas cálidas no noiro continental é o 
equivalente a un mes de calor extra no verán (García-soto et al. 2002). a cccE é a causa principal 
para explicar a presenza de numerosos organismos mariños de diferentes taxons de orixe máis ao 
sur en latitudes máis ao norte. tal é o caso do copépodo Calanoides carinatus no sudoeste das illas 
británicas ou a presenza de doliolos no mar do norte, entre outros moitos casos. tamén é a causa 
máis probable da presenza de peixes de afinidade tropical en Galicia (bañón et al., 2002).

indirectamente, o transporte larvario é outra das causas implicadas na presenza de novas especies 
fóra do seu rango de distribución habitual. Estudos sobre a distribución de larvas e adultos principal-
mente de dúas especies ecuatoriais mesopeláxicas, Bathylagus argyrogaster e Hygophum macrochir, 
apoian a hipótese de que os afloramentos profundos están interconectados e poden traer plancto 
desde correntes profundas ecuatoriais cara a latitudes tépedas.

a sobrepesca pode ter un efecto sinérxico sobre o cambio climático. a sobrepesca produce un 
desequilibrio na composición por idade das poboacións que se manifesta coa presenza de menos 
clases de idade e de individuos maduros. a sobrepesca elimina as especies de baixa fecundidade, 
crecemento lento e que acadan a madureza máis tardiamente, favorecendo as especies cunha es-
tratexia contraria, normalmente de menos valor económico. 
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conclusións 

de maneira xeral, os peixes son bos bioindicadores do cambio climático no medio mariño. cam-
bios na súa distribución e abundancia reflicten efectos directos de cambios ambientais sobre as 
poboacións ou indirectos a través da cadea trófica ou por interacción entre as especies. a falta de 
estudos específicos e a carencia de series históricas longas non permiten en moitos casos valorar 
con precisión o grao de afectación da nosa rexión. non obstante, o nivel de evidencias dado tanto 
polo elevado número de especies de carácter tropical de nova aparición como polo incremento/
diminución na abundancia doutras especies xa presentes supón a constatación de cambios nas po-
boacións de peixes de Galicia. a importancia e as implicacións destes cambios son de difícil predi-
ción. unha tropicalización do medio mariño suporía fundamentalmente un aumento na diversidade 
(maior número de especies) e unha diminución da biomasa debido a un sistema menos produtivo 
(diminución ou desaparición dos afloramentos). a nivel pesqueiro, o efecto conxunto da sobrepesca 
e cambio climático pode supor un forte descenso das capturas de especies de augas máis frías, por 
un lado, e das de maior tamaño, por outro, ambas de maior interese comercial, cos conseguintes 
problemas socioeconómicos nunha rexión aínda tan dependente do sector pesqueiro. 
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rEsumo

neste traballo preséntanse posibles evidencias, directas ou indirectas, do cambio climático so-
bre o cultivo do mexillón Mytilus galloprovincialis en batea, que se realiza de forma extensiva 
nas rías galegas desde mediados do século XX. os cambios detectados no réxime de ventos 
que sopran sobre a plataforma continental, cunha redución significativa da duración do perío-
do favorable ao afloramento nun 30% e da súa intensidade nun 45% nos últimos 40 anos, ten 
un efecto directo tanto sobre o crecemento deste organismo filtrador de material bioxénico en 
suspensión como sobre a recorrencia das proliferacións de microalgas nocivas, aspectos ambos 
que determinan o cultivo e comercialización desta especie en Galicia. Establecendo relacións 
paramétricas de indicadores de crecemento do mexillón cultivado nas rías galegas –como o 
talle (l), peso (W) e índice de condición (ic)– e dos días ao ano que as zonas de cultivo están 
pechadas á extracción por causa da acumulación de biotoxinas na carne de mexillón (d), con 
variables derivadas da velocidade do vento na plataforma continental galega,  reconstrúese a 
evolución de l, W, ic e d nos pasados 40 anos. a maiores, preséntase unha escolma de estu-
dos sobre os límites de tolerancia do xénero Mytilus á temperatura, salinidade e pH, variables 
ambientais sensibles ao cambio climático.

summarY

possible evidence for the effects of climate change on the extensive culture of blue mussels in 
the Galician Rías are shown in this chapter. the significant reduction observed in the extension 
(by 30%) and intensity (by 45%) of the upwelling season over the last 40 years directly affects the 
growth rate of these suspension feeders as well as the occurrence of harmful microalgae in these 
ecosystems. parametric relationships are established between mussel growth indicators –length 
(l), weight (W) and condition index (ic)– or the number of days per year that the mussel rafts 
are close to extraction because of the accumulation of harmful microalgae (d) with variables 
derived from coastal wind speed. l, W, ic and d are then reconstructed over the last 40 years. 
in addition, tolerance limits of the genus Mytilus to environmental variables sensitive to climate 
change (temperature, salinity and pH) are also presented.

introdución

o cultivo extensivo do mexillón Mytilus galloprovincialis comezou en Galicia no ano 1945, 
cando alfonso ozores saavedra, propietario de viveiros del Rial, instalou na ría de arousa a 
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primeira batea. os esperanzadores resultados que obtivo fixeron que ao ano seguinte se fondearan 
10 bateas no dique do porto de vilagarcía de arousa. En 1949 iniciáronse as fondeaduras na ría 
de vigo, estendéndose en 1954 ás localidades de cambados, o Grove e a pobra do caramiñal 
na ría de arousa, a bueu na ría de pontevedra e a Redondela na ría de vigo. En 1955 instaláronse 
bateas na ría de ares-betanzos e, finalmente, en 1956 chegaron á ría de muros. na actualidade 
hai 105 bateas en ares-betanzos, 118 en muros-noia, 2.292 en arousa, 346 en pontevedra e 478 
en vigo, distribuídas nas zonas amosadas na figura 1, que producen unhas 250.000 toneladas de 
mexillón, o 15% da produción mundial, creando 11.000 empregos directos (labarta e col., 2004).

a potencialidade do mexillón para o cultivo radica, ademais de en ser un organismo sésil, na 
súa condición de filtrador, que lle permite explotar a materia orgánica en suspensión na columna 
de auga, principalmente fitoplancto, evitando os gastos relacionados coa súa alimentación. o 
aproveitamento enerxético que o mexillón é quen de facer ante os cambios no alimento dispoñible 
que ocorren nas rías determina o seu crecemento. no contexto das rías galegas a estimación da 
entrada de enerxía depende fundamentalmente da taxa de aclaramento, que é un indicador da 
cantidade de alimento retido por cada mexillón, e que presenta unha resposta relativamente estable 
en torno aos 4 litros por hora (Filgueira, 2007). a transformación da enerxía adquirida en novos 
tecidos pode avaliarse a través de indicadores como o talle (l), o peso (W) ou o chamado índice de 
condición (ic), porcentaxe relativa do contido en carne do animal. todos estes indicadores están 
relacionados cos cambios das condicións ambientais (blanton e cols., 1987; pérez-camacho e 
cols., 1995; babarro e cols., 2000; peteiro e cols., 2006), que á súa vez veñen determinadas pola 
frecuencia e intensidade dos episodios de afloramento costeiro e polas achegas de auga continental 
ás rías (capítulo 14). as rías galegas constitúen un marco idóneo para o cultivo de mexillón, xa que 
a interacción entre o afloramento costeiro e o patrón de circulación das rías ten como resultado a 
combinación de tempos de renovación relativamente curtos cunha elevada produción fitoplanctónica 
(Figueiras e cols., 2002). no capítulo 13 mostrouse que a duración do período en que dominan os 
ventos de compoñente norte, favorables ao afloramento, se reduciron nun 30% e a súa intensidade 
nun 45% nos últimos 40 anos. ¿afectou este cambio no réxime de ventos ao crecemento dos 
mexillóns cultivados en batea e, polo tanto, á explotación e comercialización deste recurso?

as condicións hidrográficas e dinámicas tamén son a causa das proliferacións de microalgas nocivas, 
vulgarmente coñecidas como mareas vermellas (capítulo 16), que provocan o peche das zonas 
de cultivo á extracción do mexillón nas rías, coas conseguintes repercusións económicas sobre o 
sector, que se cifraron nunhas perdas de 56 a 225 millóns de euros por ano entre 1989 e 1998 
(EcoHaRm, 2003). En Galicia son frecuentes os episodios de dsp (diarrheic shelfish poisoning, 
toxina diarreica) causados polos dinoflaxelados Dinophysis acuminata e D. acuta (Reguera e cols., 
2003). D. acuminata, aínda que en baixas concentracións, está sempre nas rías durante o período 
de afloramento, mentres que D. acuta aparece durante os episodios de afundimento que se dan en 
setembro e outubro, ao final do período de afloramento (Reguera e cols., 1995). nesas condicións 
hidrográficas e dinámicas, típicas do final do verán e principio do outono, tamén prolifera o 
dinoflaxelado Gymnodinium catenatum (Fraga e cols., 1988; Figueiras e cols., 1994; Fermín e cols., 
1996), especie produtora de psp (paralytic shelfish poisoning, toxina paralizante). os episodios de 
asp (ammnesic shelfish posioning, toxina amnésica), producidos polas diatomeas do xénero Pseudo-
nitzchia, son aínda pouco frecuentes nas augas costeiras de Galicia. novamente, cabe preguntarse 
como afectou o cambio no réxime de ventos á frecuencia de peches dos polígonos de bateas por 
episodios de toxicidade. 

por último, os cambios nas condicións ambientais locais tamén poderían xerar que certas variables 
superen os límites de tolerancia do mexillón, é dicir, que excedan aquelas condicións baixo as que 
o mexillón leva a cabo as súas funcións vitais sen sufrir efectos adversos. neste senso, ademais 
destes efectos directos, débense considerar os posibles efectos indirectos exercidos a través de 
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terceiros, ben sexa por cambios en especies relacionadas co mexillón ou ben por alteracións 
indirectas doutras variables do medio. tendo en conta os diferentes escenarios propostos polo panel 
intergobernamental para o cambio climático, as variables ambientais relevantes neste caso son a 
salinidade, a temperatura e o pH. unha revisión bibliográfica dos límites de tolerancia do xénero 
Mytilus a estas variables ambientais resultará de grande utilidade para a avaliación dos posibles 
impactos de cambio climático sobre o cultivo de mexillón en escenarios futuros (capítulo 31). 

de acordo co exposto nos parágrafos anteriores, neste traballo avaliaranse os efectos do cambio 
climático sobre o cultivo de mexillón en batea, centrándonos en tres aspectos relevantes neste 
contexto: i) o alimento dispoñible na columna de auga para o seu crecemento; ii) a incidencia de 
proliferacións de microalgas nocivas que impiden a extracción de moluscos das bateas distorsionando 
a súa comercialización; e iii) os límites de tolerancia dos mexillóns á salinidade, temperatura e pH 
das augas nas que se cultivan, variables que teñen cambiado e cambiarán en resposta ao cambio 
climático. 

métodos

Transporte de Ekman en 43º N 11º W

como se explicou no capítulo 13, cando na plataforma continental fronte ás Rías baixas sopran 
ventos de compoñente norte, a camada de Ekman desprázase cara ao océano aberto, producindo 
afloramento costeiro. pola contra, ventos de compoñente sur producen o efecto contrario: a camada 
de Ekman desprázase cara á costa, producindo afundimento (Wooster e cols., 1976, bakun e 
nelson 1991). o volume de auga desprazado fronte ás Rías baixas, coñecido como transporte de 
Ekman (-QX), pódese estimar a partir da velocidade e dirección do vento. para realizar este traballo, 
contamos coa serie diaria de valores de -QX estimado en 43ºn 11ºW desde 1966 a 2006. o ciclo 
estacional medio de -QX para o período 1966-2006, así como os ciclos estacionais por trienios 
solapados (1966-1968, 1967-1969, 1968-1970, e así sucesivamente ata o trienio 2004-2006) 
que empregamos aquí, tomáronse igualmente do capítulo 13.

Indicadores de crecemento do mexillón: talle, peso e índice de condición

pérez-camacho e cols. (1995) demostraron que o crecemento do mexillón Mytilus galloprovincialis en 
batea na fase de preengorde, é dicir, entre os 2 e os 5 cm de lonxitude, depende da cantidade acumulada 
de materia orgánica en suspensión que filtran. Estes autores obtiveron relacións paramétricas entre o 
crecemento, tanto en talle (l) como en peso (W), da semente de mexillóns acondicionada en batea coa 
concentración de clorofila e a velocidade da columna de auga a través das bateas das que pendían 
eses mexillóns en distintos puntos da ría de arousa. a concentración de clorofila era quen de explicar o 
33% da variabilidade do talle e o 19% da do peso, mentres que a velocidade da corrente explicaba o 
66% da variabilidade do talle e o 79% da do peso. En calquera caso, as dúas variables xuntas explican 
o 99% da variabilidade do talle e o 98% da do peso. as ecuacións obtidas por pérez-camacho e cols. 
(1995) para o segmento central da ría de arousa foron as seguintes:

ΔL = -0,073 + 0,057 × Chl + 0,0596 × V (1)

ΔW = exp (-4,51 + 0,287 × Chl + 0,366 × V) (2)
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Onde ΔL e ΔW son os incrementos de talle (en mm/d) e peso (en g/d) de mexillón en función 
da concentración media de clorofila (en mg/m3) e da velocidade media da corrente a través das 
bateas (en cm/s).

o índice de condición (ic), ou rendemento en carne, indícanos a porcentaxe de carne respecto do 
peso total do mexillón, e úsase para determinar a calidade do produto que se pon no mercado. 
blanton e cols. (1987) atoparon unha correlación lineal positiva moi significativa (R2 = 0,66; n 
= 10; p < 0,001) entre o valor medio de -QX de abril a setembro e a calidade dos mexillóns 
recollidos ese ano para o período 1971-1981. desgrazadamente, estes autores non explican 
como se calculou o índice que usan no seu traballo, que, con seguridade, non é o ic empregado 
polas empresas extractoras para a súa valoración comercial. En calquera caso, co obxecto de 
corroborar ou refutar a hipótese de blanton e cols. (1987), recolléronse datos de ic dos mexillóns 
extraídos na ría de ares-betanzos pola empresa pRoinsa, s.a. entre os anos 1999 e 2006.

Peches das areas de cultivo de mexillón nas Rías Baixas desde 1998 ata 2006

a consellería de pesca e asuntos marítimos agrupa os parques de cultivo de bivalvos en batea en 
tres áreas na ría de muros-noia, 9 áreas na ría de arousa, 3 áreas na de pontevedra e 5 áreas 
na de vigo (figura 1). o criterio seguido polas autoridades para pechar unha determinada área 
á extracción de bivalvos está baseado na proba oficial do bioensaio do rato (decreto 116/1995, 
do 31 de marzo, polo que se regula o control das biotoxinas en moluscos bivalvos e outros 
organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura; doG 08/05/1995), encargado 
ao instituto tecnolóxico para o control do medio mariño (intEcmaR). no período 1998-2006, 
o bioensaio de rato executouse en 3 puntos de control das 3 áreas de cultivo de mexillón da ría 
de muros, 24 puntos nas 9 áreas da ría de arousa, 8 puntos nas 3 áreas da de pontevedra e 10 
puntos nas 5 áreas da de vigo.

neste traballo, as distintas áreas de cultivo de cada ría agrupáronse segundo o número de días 
ao ano que estiveron pechadas á extracción (táboa 1) no período 1998-2006. o criterio usado 
foi o seguinte: dúas áreas, i e j, pertenceran ao mesmo grupo cando 2

j
2
iji mm σσ +-  < 1, 

onde mi e mj son o número medio de días ao ano que as áreas i e j estiveron pechadas á 
extracción entre 1998 e 2006; e i e j son as súas respectivas desviacións estándar. pola contra, 
se 2

j
2
iji mm σσ +-  ≥ 1, as áreas i e j non pertenceran ao mesmo grupo. Como resultado desta 

análise, as 3 áreas de cultivo da ría de muros-noia pertencen ao mesmo grupo. o mesmo ocorre 
na ría de pontevedra. pola contra, nas rías de arousa e vigo diferéncianse dous grupos, un na 
parte exterior e outro na parte interior de ambas as rías. polo tanto, fixéronse 6 grupos: muros-
noia (1), arousa interior (2), arousa exterior (3), pontevedra (4), vigo interior (5) e vigo exterior 
(6); (figura 1).
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táboa 1. número de días ao ano que as diferentes áreas de cultivo de mexillón en batea estiveron pechadas á 
extracción entre os anos 1998 e 2006. véxase figura 1 para localizar as áreas de cultivo.

Ría área
ano

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

arousa

1.1. Ribeira 18 76 47 51 67 79 71 160 62
1.2. Ribeira 22 69 44 52 71 83 77 166 57
2.1. a pobra 22 5 34 26 46 69 46 150 56
2.2. a pobra 21 5 18 3 39 21 0 79 11
3.1. a pobra 21 30 17 3 28 23 0 48 0
3.2. a pobra 21 17 26 3 26 41 0 125 16
3.3. a pobra 22 35 23 3 39 48 0 116 11
4.1. a pobra 22 31 30 7 53 65 28 144 13
4.2. a pobra 25 5 19 7 46 70 19 98 19
4.3. a pobra 7 6 0 3 46 0 0 64 13
5.1. vilagarcía 25 38 8 3 45 45 9 98 11
5.2. vilagarcía 7 17 39 4 58 57 2 126 13
6.1. cambados 34 62 9 3 41 7 0 69 5
6.2. cambados 21 65 42 12 60 68 41 155 17
6.3. cambados 27 83 37 24 61 84 55 165 45
7.1. cambados 21 82 50 40 88 97 73 173 68
7.2. cambados 16 42 46 48 82 109 80 186 65
8.1. cambados 21 55 13 3 50 45 0 138 0
8.2. o Grove 27 6 90 15 77 50 12 147 18
8.3. o Grove 38 94 0 0 43 0 0 65 11
9.1. o Grove 96 138 39 51 125 109 115 181 118
9.2. o Grove 36 107 81 109 157 134 173 257 159
9.3. o Grove 74 139 123 47 115 97 117 185 112
9.4. o Grove 140 122 79 104 141 139 173 255 145

muros-noia
1 muros 97 105 192 129 159 162 169 245 156
2 muros 72 88 164 85 123 125 75 213 125
3 noia 39 164 119 51 121 109 60 181 125

pontevedra

1.1. cangas 199 141 183 117 168 208 286 270 174
1.2. cangas 180 160 249 138 175 222 275 285 189
2.1. bueu 184 174 278 124 160 271 304 266 167
2.2. bueu 184 187 249 129 170 261 292 260 173
2.3. bueu 157 133 278 151 169 271 290 274 168
3.1. portonovo 183 151 107 89 141 212 148 197 98
3.2. portonovo 163 158 151 91 152 223 208 219 123
3.3. portonovo 14 73 164 88 142 218 225 238 126

vigo

1.1. cangas 179 123 193 144 170 209 272 281 187
1.2. cangas 193 122 139 121 178 204 276 267 173
1.3. cangas 98 24 149 112 171 202 265 263 180
2.1. cangas 105 24 63 68 78 112 128 197 78
2.2. cangas 60 4 52 53 84 112 160 187 74
3.1. cangas 47 4 41 47 60 90 79 128 32
3.2. Redondela 30 4 26 36 61 83 37 62 18
4.1. Redondela 36 4 26 15 116 78 10 55 0
4.2. Redondela 38 4 23 15 98 78 0 74 6
5.1. Redondela 86 22 24 30 116 133 47 124 21
 5.2. vigo 184 131 77 45 57 98 113 134 39
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Figura 1. mapa das Rías baixas que mostra a posición das áreas de cultivo de mexillón en batea e os volumes 
(v) e lonxitudes (l) definidos neste traballo. v1, l1: ría de muros-noia; v2, l2: ría de arousa (interior); v3, l3: 
ría de arousa (exterior); v4, l4: ría de pontevedra; v5, l5: ría de vigo (interior); v6, l6: ría de vigo (exterior). 
véxase a táboa 1 para identificar as áreas de cultivo. 

rEsultados E discusión

Condicións ambientais e crecemento do mexillón en batea

tendo en conta a Ec. (1) e a Ec. (2), pódese estimar o crecemento en talle e peso, respectivamente, 
do mexillón cultivado en batea na ría de arousa, en función da concentración de clorofila e a 
velocidade da corrente. demostrouse no capítulo 15 que a produción neta (pn) da ría de arousa 
non se viu especialmente afectada pola caída da intensidade do vento: só diminuíu un 4% por 
década nos últimos 40 anos. usando os datos do traballo de pérez e cols. (2000), resulta que na 
ría de arousa existe unha relación lineal significativa entre a concentración de clorofila (chl) e a 
produción neta (pn): chl (±0,9) = 2,5 (±0,2) + 1,1 (±0,2) 10-3 × pn (R2 = 0,60, n = 36, p < 
0,001). polo tanto, a caída da intensidade do vento tampouco afectou á concentración de clorofila. 
no entanto, esta caída si que tivo un efecto directo sobre a velocidade das correntes residuais 
(capítulo 14). no caso do segmento central da ría de arousa (liña l2 na figura 1), o 67% da 
variabilidade observada na velocidade residual (v, en cm/s) depende linealmente do transporte de 
Ekman (-QX, en m2/s) e das achegas continentais (QR, en m3/s), segundo a Ec. (3):

v = 7,2(±0,8) × (-QX) + 0,08(±0,03) × QR (3)
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o transporte de Ekman é responsable do 87% da variabilidade explicada, e as achegas continentais, 
do 13% restante. así, tendo en conta que a variable que máis inflúe no crecemento do mexillón é 
a velocidade da corrente e que esta depende fundamentalmente do transporte de Ekman, pódese 
reconstruír a posible evolución temporal que o crecemento medio en lonxitude e masa do mexillón 
experimentou no período favorable ao afloramento entre 1966 e 2006 (figura 2). para obter esta 
figura, fixouse a concentración de clorofila en 3,1 mg/m3 e as achegas continentais en 25 m3/s. 
a figura 2 indícanos que o crecemento do mexillón cultivado en batea se tería ralentizado un 20% 
nos pasados 40 anos, de xeito que na actualidade tardaría un mes máis en alcanzar o tamaño de 
desdobre que na década de 1960. 
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Figura 2. Reconstrución da evolución temporal do crecemento medio diario (en mm/d) dos mexillóns cultivados 
nas bateas do segmento central da ría de arousa durante o período favorable ao afloramento entre 1966 e 
2006 (a partir das Ecs. 1 e 3).

ao respecto do ic, analizáronse os valores medios para o mes de outubro na ría de ares-betanzos 
entre 1999 e 2006, na procura de relacións cos valores medios do transporte de Ekman e das 
achegas continentais no mesmo período definido por blanton e cols. (1987): de abril a setembro 
(táboa 2). nótese que neste caso os valores do transporte de Ekman se rotaron 30º cara ao leste 
para que resultase perpendicular á liña de costa da ría de ares-betanzos. En canto ás achegas 
continentais, utilizáronse os caudais do río mandeo, por ser o que inflúe máis directamente nos 
polígonos de bateas desta ría.

Excluíndo o ano 2003, que presentou un comportamento anómalo, a combinación lineal do 
transporte de Ekman e o caudal do río mandeo medidos sobre o período abril-setembro explica 
un 85% da variabilidade observada no ic medio do mes de outubro (R2 = 0,85; n = 7; p < 0,02) 
segundo a Ec (4):

ic = 18(±2) + 20 (±5) × (-Qtrans) + 0,9 (±0,3) × QR (4)

onde (-Qtrans) é o transporte de Ekman rotado 30º cara ao leste (en m2/s) e QR o caudal do río 
mandeo (en m3/s). o transporte de Ekman é responsable do 61% da variabilidade explicada, e as 
achegas continentais, do 39% restante. o incremento de ambas as variables inflúe positivamente no 



ecosis temas peláx icos mar iños

380

cap 19

ic. Estes resultados concordan coa hipótese formulada por blanton e cols. (1987) en canto a que o 
ic mostra unha correlación lineal positiva significativa coa intensidade dos ventos perpendiculares á 
costa durante o período favorable ao afloramento. ademais, as achegas continentais e o transporte 
de Ekman son tamén as variables ambientais que condicionan en maior medida a velocidade 
residual de corrente na ría de arousa (Ec. 3), que á súa vez explica a maior parte da variabilidade 
observada no crecemento do mexillón en batea (Ecs. 1 e 2). 

táboa 2. valor medio do índice de condición (ic) dos mexillóns recollidos na ría de ares-betanzos no mes de 
outubro e valor medio de transporte de Ekman (-Qtrans) e do caudal do río mandeo (QR) nos meses de abril a 
setembro dos anos 1999 e 2006.

ic -Qtrans QR

(%) (m2/s) (m3/s)

1999 19,6 ± 3,5 -288,7 10,6

2000 25,2 ± 2,8 -206,8 11,5

2001 27,5 ± 3,4 91,7 9,1

2002 24,2 ± 3,2 51,3 5,7

2003 29,0 ± 3,2 0,4 3,7

2004 24,6 ± 3,4 68,5 4,9

2005 25,1 ± 2,7 120,5 5,3

2006 26,9 ± 4,6 180,4 5,4

Proliferacións de microalgas nocivas

no capítulo 13 móstrase que houbo un descenso significativo do valor medio estacional de -QX 
nos últimos 40 anos a consecuencia dun progresivo i) retardo no inicio do período de afloramento, 
ii) adianto do inicio do período de afundimento, iii) descenso da intensidade de afloramento e iv) 
incremento da intensidade de afundimento. así, o período de afloramento acurtouse 85±22 días, 
un 30%, nos últimos 40 anos, e a intensidade de afloramento reduciuse nun 45%. Este cambio no 
réxime de ventos ten unha influencia directa no recrutamento de especies comerciais con ciclos 
de vida adaptados á estacionalidade do afloramento costeiro do noroeste da península ibérica, 
como é o caso da sardiña Sardina pilchardus (capítulo 20) ou do polbo Octupus vulgaris (capítulo 
21). barth e cols. (2007) demostraron recentemente as consecuencias dun retardo dun mes na 
transición primaveral cara á estación favorable ao afloramento no sistema de afloramento do 
norte de california sobre o baixo recrutamento do mexillón de roca. neste sentido, a estación de 
afloramento en Galicia tense retrasado 27±15 días nos últimos 40 anos.

no caso das proliferacións de microalgas nocivas, é ben coñecido que a sucesión de fitoplancto nas 
Rías baixas evoluciona desde a supremacía de grandes diatomeas na primavera, cando a columna 
de auga está pouco estratificada, cara a unha crecente importancia relativa dos dinoflaxelados 
ao final de verán, cando a estratificación é máis intensa (capítulo 16). Esta evolución estacional 
vese alterada polos episodios de afloramento que se suceden ao longo do verán, que, se son de 
intensidade suficiente, poden reiniciar a sucesión de fitoplancto cara á dominancia das diatomeas. 
ademais, a dinámica do sistema rías-plataforma promove a segregación espacial entre diatomeas e 
dinoflaxelados, sendo as diatomeas máis abundantes na parte interior das rías, onde o afloramento 
é máis intenso. os estados máis avanzados da sucesión fitoplanctónica, caracterizados pola maior 
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importancia relativa dos dinoflaxelados, atópanse normalmente na parte exterior das rías, onde a 
columna de auga está máis estratificada. os episodios de afloramento e relaxación modifican esta 
estrutura ao longo do eixe lonxitudinal das Rías baixas (tilstone e cols., 1994; 2000). polo tanto, 
o afloramento favorece a circulación residual positiva nas rías (capítulo 14) e o transporte dos 
dinoflaxelados cara á plataforma, quedando as diatomeas nas rías. pola contra, durante episodios 
de relaxación, os dinoflaxelados son transportados cara ao interior das rías. polo tanto, a circulación 
residual determina a composición do fitoplancto nas Rías baixas durante o período favorable ao 
afloramento. posto que os dinoflaxelados son compoñentes habituais da comunidade de fitoplancto 
das Rías baixas (capítulo 16), un descenso do valor medio estacional de -QX, tanto porque i) os 
episodios de afloramento sexan menos intensos e/ou frecuentes como porque ii) ocorran máis 
episodios de afundimento moderado, favorecería a selección destas especies. como se describe na 
introdución, no caso i) seleccionaríase D. acuminata e no caso ii) D. acuta ou G. catenatum. Estas 
especies toman vantaxe da súa capacidade natatoria para realizar migracións verticais (villarino 
e cols., 1995) e así obter os sales nutrientes que necesitan na nitraclina (Fraga e cols., 1992; 
álvarez-salgado e cols., 1998) ou manterse na zona fótica contrarrestando a gravidade que as 
fai sedimentar en condicións de relaxación ou a velocidade vertical cara ao fondo imposta polas 
condicións de afundimento costeiro (Figueiras e cols., 1995; Fermín e cols., 1996).

Figura 3. Relación entre o máximo número de días ao ano que as zonas de cultivo de mexillón están pecha-
das á extracción de moluscos bivalvos e (a) -1/QX nas zonas exterior e interior da ría de vigo; (b) o tempo de 
renovación das zonas exterior e interior da ría de vigo; e (c) o tempo de renovación das seis zonas definidas 
nas Rías baixas.
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o inverso do transporte de Ekman, -1/QX (en s m-2) pódese usar como unha primeira aproximación 
ao tempo de renovación das Rías baixas (capítulo 14). neste sentido, o valor medio de -1/QX na 
plataforma continental fronte ás Rías baixas durante o período favorable ao afloramento duplicouse 
nos últimos 40 anos. É salientable o feito de que entre 1998 e 2006 o valor de -1/QX se incrementase 
desde 3,8 ata 7,5 s m-2, a unha taxa do 10% anual. polo tanto, este período resulta especialmente 
útil para comprobar a influencia que o tempo de renovación das Rías baixas ten sobre a frecuencia 
de episodios de proliferación de microalgas nocivas.

táboa 3. características xeométricas das zonas de cultivo de mexillón definidas nas catro Rías baixas. v: volu-
me da zona de cultivo (en 109 m3); l: lonxitude da sección transversal da ría que limita o volume estudado pola 
parte externa (en 103 m). as zonas, lonxitudes e volumes amósanse na figura 1.

ría
l (x 103 m)

v

(x 109 m3)
v/l 

(x 106 m2)
id medida corrixida id medida

muros-noia l1 5,69 5,69 v1 1,41 0,25

arousa (interior) l2 6,72 6,72 v2 1,11 0,17

arousa (exterior) l3 9,55 8,62* v2+v3 3,49 0,40

pontevedra l4 11,49 4,48† v4 2,35 0,52

vigo (interior) l5 2,50 2,50 v5 0,53 0,21

vigo (exterior) l6 7,62 3,32‡ v5+v6 1, 52 0,46

*  l3 corrixiuse para ter en conta o bloqueo do intercambio entre a ría de arousa e a plataforma continental por causa da illa 
de sálvora. aplicouse unha redución do 10%, que é a razón entre a anchura da illa (1,19 km) e a anchura total da boca 
da ría de arousa (12,24 Km).

†  l4 corrixiuse para ter en conta o bloqueo do intercambio entre a ría de pontevedra e a plataforma continental por causa das 
illas de ons e onza. a redución do 61% que se aplicou é a razón entre a anchura da boca sur (4,48 km) en comparación 
coa anchura total da boca da ría de pontevedra (11,49 km).

‡  l6 corrixiuse para ter en conta o bloqueo do intercambio entre a ría de vigo e a plataforma continental adxacente por 
causa das illas cíes. a redución do 56% que se aplicou é a razón entre a anchura da boca sur (6,57 km) en comparación 
coa anchura total da boca da ría de vigo (15,05 km).

a figura 3a mostra o máximo número de días ao ano que as zonas de cultivo de moluscos bivalvos 
en batea do interior e o exterior da ría de vigo estiveron pechadas á extracción entre 1998 e 2006 
fronte a -1/QX. o mesmo que no caso dos datos de -QX, aos datos do número de días de peche 
por ano aplicóuselle unha media por trienios solapados. tanto na parte externa como na interna 
da ría de vigo observouse unha correlación positiva moi significativa (p < 0,001) entre o número 
de días que as zonas de cultivo en batea estiveron pechados á extracción e -1/QX, con R2 = 0,85 
para a zona interior e R2 = 0,96 para a zona exterior. a mesma tendencia observouse na ría de 
pontevedra (R2 = 0,68, p < 0,02), na zona interior (R2 = 0,70, p < 0,02) e exterior (R2 = 0,70, p 
< 0,02) da ría de arousa e na ría de muros-noia (R2 = 0,51, p < 0,07). observáronse diferenzas 
significativas no número de días que as bateas estiveron pechadas nas seis zonas definidas nas 
catro Rías baixas, sendo a de pontevedra (pechada 227±57 días por ano entre 1998 e 2006) e a 
parte exterior da de vigo (198±53 días por ano) as que máis pecharon e a zona exterior da ría de 
arousa a que menos (89±43 días por ano) (táboa 1). a abscisa da figura 3a pódese transformar en 
tempos de renovación reais (t) multiplicando -1/QX polo volume da zona estudada (v) e dividindo 
pola lonxitude da sección transversal da ría que limita o volume estudado pola parte externa (l; 
capítulo 14):
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(5)

as lonxitudes e volumes estimáronse a partir de cartas náuticas do instituto Hidrográfico da mariña 
previamente dixitalizadas usando o programa suRFER 8 de Golden software. a figura 3b amosa o 
número de días que están pechados os parques de cultivo en batea das zonas exterior e interior da 
ría de vigo unha vez introducidos na Ec. (5) os valores específicos de v e l para cada zona de cada 
ría (figura 1, táboa 3). aplicando estas mesmas ideas ás outras rías, obtemos a distribución da figura 
3c, que se axustou á ecuación:

 

(6)

onde d é o máximo número de días ao ano que as zonas de cultivo en batea están pechadas á 
extracción de bivalvos e c1 , 37±2 días é o coeficiente de regresión da Ec. (6) (R2 = 0,79; n = 42; 
p < 0,001). de acordo con esta ecuación, as bateas dunha determinada zona están pechadas á 
extracción un máximo do 50% e o 75% dos días do ano cando o tempo de renovación está por riba 
de 25±1 e 50±3 días, respectivamente.
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Figura 4. Reconstrución da porción do ano que, de media, deberían ter estado pechadas as Rías baixas á 
extracción de moluscos bivalvos cultivados en batea entre o ano 1966 e o 2000 a partir da Ec. (6). as liñas 
descontinuas marcan os límites superior, que corresponde á ría de pontevedra, e inferior, que corresponde á 
zona interior da ría de arousa.

segundo a Ec. (6), na figura 4 reconstrúese o histórico dos días ao ano que as Rías baixas deberían 
ter estado pechados desde 1966 ata 2006 se se aplicase a metodoloxía de control ambiental e 
sanitario empregada no período 1998 a 2006. nótese que, posto que os datos de peches de 
polígonos de bateas non están segregados en función das especies que provocan os peches, a 
relación obtida explicaríase sempre que os peches se debesen ás toxinas dsp ou psp. pola contra, 



ecosis temas peláx icos mar iños

384

cap 19

os peches por toxina asp, debidos ás diatomeas do xénero Pseudo-nitzchia non son compatibles co 
modelo proposto. non obstante, a incidencia dos peches de polígonos de mexillón por asp é de 
orde menor en comparación cos peches por psp e, sobre todo, por dsp. ademais, se o afloramento 
continúa a diminuír, a súa incidencia será aínda menos relevante.

Tolerancia do xénero Mytilus á salinidade, temperatura e pH

os estudos dos límites de tolerancia do xénero Mytilus con respecto ás condicións ambientais lévanse 
a cabo desde mediados dos anos sesenta do século XX. o deseño dos experimentos perseguía 
obxectivos relacionados co estudo da súa forma de vida, coa interacción con outros organismos 
e, fundamentalmente, coa distribución das diferentes especies na faixa litoral. deste xeito, a maior 
parte da bibliografía que podemos atopar está fóra de contexto da situación que nos depararía 
o cambio climático. no entanto, esta situación está a cambiar de xeito paulatino e os obxectivos 
dos traballos sobre os límites de tolerancia do xénero Mytilus están a incorporar de xeito explícito 
os escenarios propostos polo panel intergobernamental para o cambio climático (pörtner e cols., 
2004; Helmuth e cols., 2006).

os cambios de salinidade afectan tanto ao crecemento como á supervivencia do mexillón. bøhle 
(1972) observou un descenso progresivo da taxa de crecemento a medida que descendía a 
salinidade do medio, sen atopar mortalidade significativa ata valores de 18‰. Estes resultados 
foron corroborados por Westerbom e cols. (2002), os cales observaron un descenso significativo da 
taxa de crecemento de dúas poboacións de Mytilus edulis ante un descenso da salinidade de 1,5‰. 
ademais, os mexillóns expostos á menor salinidade tamén alcanzaban un menor talle máximo. o 
mexillón adulto é capaz de adaptarse a cambios na salinidade sen sufrir efectos letais. porén, isto 
non acontece coas súas larvas, as cales son moito máis sensibles ás variacións da salinidade. deste 
xeito, Qiu e cols. (2002) observaron unha supervivencia do 90% dos adultos de M. edulis e M. 
trossulus recollidos en magdalene island (canadá) expostos a unha salinidade do 25‰, mentres 
que a viabilidade das súas larvas, entendida como a porcentaxe de larvas que metamorfoseaban con 
éxito, reduciuse ata un 30-42%. as condicións necesarias para que se complete o ciclo reprodutivo 
son máis exixentes se consideramos a fase de ovo, xa que, segundo saranchova e Flyachinskaya 
(2001), a viabilidade dos ovos durante a primeira semana require un rango de salinidade do 20 ao 
28‰ para poboacións de M. edulis do mar branco. Existen moi poucos estudos que fagan referencia 
a M. galloprovincialis, establecendo His e cols. (1989) un óptimo de 35‰ para o desenvolvemento 
larvario desta especie. o rango de salinidade baixo o cal se completa con éxito o ciclo larvario 
presenta diferenzas moi acusadas entre os distintos estudos. isto podería estar relacionado coas 
condicións ás cales estiveron expostos os proxenitores, cuestión que aprecia Wallis (1975) para o 
efecto que exerce a temperatura.

para os organismos ectotermos (aqueles que manteñen a temperatura do seu corpo absorbendo 
calor do medio) como o mexillón, o incremento de temperatura pode causar estrés desde dous 
puntos de vista. por unha parte, pode provocar desnaturalización das proteínas e alteración na 
expresión de determinadas proteínas (González-Riopedre e cols., 2007) e, por outra, pode causar 
problemas de anoxia debido a un incremento da taxa de respiración. segundo o observado por 
Wallis (1975), a historia previa á que foi exposto un individuo inflúe en gran medida na resposta que 
terá ese individuo ante cambios na temperatura. deste xeito, Read e cols. (1967) estableceron que 
a temperatura máxima que permite a presenza de M. edulis recollido en Gloucester (massachusetts, 
EE.uu.) se sitúa en torno a 27 ºc, mentres que na costa leste de australia esta temperatura se eleva 
ata os 28,2 ºc, segundo Wallis (1975). Estas diferenzas tamén se observan no caso da viabilidade 
larvaria; así, His e cols. (1989) establecen un óptimo para M. galloprovincialis de 20-25 ºc, mentres 
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que a 30 ºc a mortalidade alcanzou o 100%. Hrs-brenko (1981) proporciona valores similares 
para o caso de M. edulis, mentres que bayne (1965) restrinxe o óptimo a un rango de 18-20 ºc 
para esta mesma especie. por outra parte, tamén se debe considerar a interacción entre o efecto da 
temperatura e da salinidade, xa que ambas as variables poden exercer un efecto crítico no caso de 
que a outra se achegue aos límites de tolerancia (Hrs-brenko e calabrese 1969).

con respecto ao efecto que exerce o pH, existen unha serie de autores que nos últimos anos trataron 
de establecer o efecto da acidificación do océano, causado polo incremento de co2 na atmosfera 
(capítulo 15), sobre organismos mariños que dependen do equilibrio do sistema do ácido carbónico 
para sobrevivir. neste senso, son moitos os efectos exercidos polo cambio de pH na fisioloxía dos 
animais, o cal ten unha repercusión directa tanto a nivel do organismo como a nivel do ecosistema 
(figura 5). 

Figura 5. alteracións xerárquicas causadas polo incremento do contido de co2 (a partir de pörtner e cols., 2004).

no caso particular do xénero Mytilus, bamber (1990) observou unha diminución do crecemento da 
cuncha de M. edulis co descenso do pH, alcanzando unha mortalidade dos individuos a pH 6,6, 
aínda que a pH inferiores a 7 xa se apreciaban efectos subletais como o cesamento do crecemento, 
cesamento da actividade filtradora e disolución de cuncha. En xeral, os valores de pH aos cales se 
observan efectos sobre o individuo son bastante parellos comparados coa variabilidade observada 
para a salinidade e a temperatura. así, michaelidis e cols. (2005) observan disolución da cuncha e 
redución do crecemento en M. galloprovincialis a pH de 7,3. berge e cols. (2006) establecen este 
límite a un pH de 7,1 para M. edulis. Gazeau e cols. (2007) establecen a disolución da cuncha 
e a redución do crecemento a un pH de 7,5 para M. edulis. os mesmos autores discuten sobre 
a variabilidade dos valores de pH atopados nos diferentes estudos e adxudican as diferenzas a 
pequenos cambios no deseño experimental, así como a metodoloxía empregada. a disolución da 
cuncha a pH baixos podería incrementar o nivel de bicarbonatos no espazo intervalvar e compensar 
así o equilibrio ácido-base (lindirger e cols., 1984; michaelidis e cols., 2007). no entanto, aínda que 
non se observe mortalidade en exposicións breves, unha exposición crónica podería afectar ata os 
niveis máis baixos de organización e causar un descenso do metabolismo, do crecemento e incluso 
efectos letais nas poboacións (berge e cols., 2006; michaelidis e cols., 2007). por outra banda, o 
pH é unha das variables que pode exercer efectos significativos sobre o mexillón a través doutras 
especies, especialmente aquelas de natureza bacteriana. por exemplo, babarro e de Zwaan (2002) 
observaron que baixo condicións anóxicas, baixa salinidade e baixo pH, M. edulis incrementaba a 
súa supervivencia en contra do esperado, o cal estaba causado polas condicións adversas ás que 
estaban sometidas as bacterias causantes de necrose no tecido vivo do mexillón.
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conclusións

neste traballo preséntanse relacións paramétricas significativas entre o talle, o peso e o índice 
de condición dos mexillóns cultivados nas bateas das rías galegas e variables ambientais como 
a velocidade do vento que sopra na plataforma continental e o caudal dos ríos que verten nas 
rías. igualmente, tamén se presenta unha relación paramétrica significativa entre estas variables 
ambientais e o número de días ao ano que as zonas de cultivo están pechadas a extracción por 
causa da acumulación de biotoxinas na carne de mexillón. segundo estas relacións, a redución 
observada na duración do período favorable ao afloramento e da súa intensidade apuntan a un 
descenso da taxa de crecemento e da calidade dos mexillóns cultivados en batea, así como a un 
aumento da presenza de microalgas nocivas nos últimos 40 anos.

no referente aos límites de tolerancia á salinidade, temperatura e pH, o efecto dos cambios 
destas variables sobre o mexillón depende en gran medida da historia previa a que foi sometido o 
individuo. ademais, os estudos débense levar a cabo considerando o ecosistema particular a que 
está sometida a poboación, xa que noutro caso a extrapolación dos resultados pode dar lugar 
a erro. non obstante, en liñas xerais, e de acordo co panel intergobernamental para o cambio 
climático, os escenarios futuros en termos destas variables implican cambios significativos sobre o 
mexillón, especialmente sobre a súa fase larvaria (capítulo 31).
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rEsumo

as poboacións de peixes que se alimentan do plancto, como a sardiña, amosan gran-
des flutuacións interanuais segundo os cambios do clima. non obstante, a análise das 
tendencias a longo prazo na abundancia de sardiña en Galicia e na rexión oceánica 
próxima, así como das súas relacións cos factores climáticos e oceanográficos, revelan 
unha gran complexidade. as capturas de sardiña na rexión ibérica (Francia, España e 
portugal) viñéronse reducindo no último século ata achegarse a mínimos históricos en 
Galicia na década de 1990. un dos factores causantes foi o insuficiente recrutamento 
da poboación por mor, entre outras causas, do incremento na frecuencia de ventos do 
norte durante o inverno e a primavera, que, por efecto das correntes de afloramento, 
dispersan os ovos e as larvas de sardiña cara ao océano, onde morren. isto vén reflec-
tido na recente tendencia á diminución das capturas de xouba preto das Rías baixas. 
ademais deste efecto directo, o afloramento durante o verán favorece a abundancia do 
plancto que alimenta a sardiña, como os pequenos copépodos, e indirectamente contri-
búe ao mantemento da súa poboación. os efectos directos e indirectos do clima poden 
actuar sinerxicamente ou en oposición, o que dificulta as predicións sobre a resposta da 
sardiña ante os cambios climáticos a longo prazo. 

summarY

large interannual fluctuations caused by climate changes are characteristic of the 
populations of planktivorous fish, like sardine. the analysis of long-term trends in 
the abundance of sardine in Galicia and the nearby oceanic region, however, reveal 
complex relationships between sardine abundance and climatic and oceanographic 
factors. sardine landings in the iberian region (France, spain and portugal) went down 
considerably over the last century, reaching historical minimum values in the 1990s. one 
of the factors was low recruitment due to the predominance of northerly winds during 
winter and spring. such winds favour coastal upwelling and surface currents which in 
turn disperse sardine eggs and larvae to the open ocean where they die. this has caused 
the decreasing trend in young sardines catches near the Rías baixas in recent years. in 
spite of this direct negative effect, summer upwelling also increases plankton resources 
for sardine, (i.e. small copepods), thus indirectly contributing to the sustenance of sardine 
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populations. both direct and indirect effects may act synergically or in opposed ways, making 
the prediction of the response of sardine and other small pelagic fish to long-term changes 
in climate difficult. 

introdución

a sardiña forma parte do grupo de peixes clupeidos que acadan grandes poboacións nas áreas de 
afloramento (lluch-cota e cols., 1997; chávez e cols., 2003). Estes peixes están adaptados aos 
réximes de elevada turbulencia, que regulan, por unha banda, os mecanismos de retención das 
larvas nas proximidades da costa e, por outra, os mecanismos de fertilización e incremento da pro-
dución planctónica que aseguran a dispoñibilidade de alimento a larvas e adultos. o ascenso de 
augas profundas e ricas en sales nutrientes a carón da costa causado polo afloramento estimula a 
produción do fitoplancto e do zooplancto, alimento da sardiña, pero tamén as correntes superficiais 
xeradas polo afloramento causan o afastamento do plancto (incluíndo os ovos e larvas de sardiña) 
da costa e a súa dispersión no océano, onde a concentración de alimento é menor (bode e cols., 
2007a). polo tanto, o afloramento pode ter, á vez, efectos positivos e negativos sobre as poboacións 
destes peixes que experimentan grandes flutuacións en todo o mundo (alheit e Hagen, 1997; luch-
cota e cols., 1997; santos e cols., 2001; borges e cols., 2003; chávez e cols., 2003; icEs, 2007a, 
b). Estas flutuacións ocorren de forma sincrónica en áreas xeográficas moi afastadas por mor de 
cambios climáticos a grande escala, como o fenómeno de El niño (schwartzlose e cols., 1999). 

táboa 1. tendencias interanuais nas capturas de sardiña a anchoa en distintas zonas. os valores de tendencia 
(b) danse en t ano-1 r: coeficiente de correlación, p: significación. 

Zona período Especie b r p

iberia
1940-2006 sardiña -601 -0,283 p < 0,050

1940-2006 anchoa -670 -0,610 p < 0,001

Galicia 1940-2006 sardiña -432 -0,386 p < 0,010

vigo 1907-2006 sardiña -123 -0,367 p < 0,010

vigo+Ribeira 1978-2006 xouba -209 -0,577 p < 0,010

no caso de Galicia, están documentados períodos de grandes abundancias de sardiña que abran-
guen decenas de anos, seguidos de períodos de escaseza na pesqueira (anadón, 1950; carrera e 
porteiro, 2003). as maiores capturas prodúcense na costa das Rías baixas e no norte de portugal, 
sendo nesta última zona onde aparecen tamén as maiores abundancias de recrutas (individuos de 
menos dun ano de idade). as principais épocas de reprodución da sardiña ibérica son o inverno en 
portugal e a primavera no mar cantábrico. no entanto, Galicia é unha zona importante de captura 
particularmente no verán (icEs, 2007a). isto suxire o desprazamento das sardiñas cara a Galicia na 
procura do plancto producido polo afloramento (carrera e porteiro, 2003). o descenso nas captu-
ras de sardiña en Galicia no último século, sobre todo na década de 1990, foi motivo de análises 
específicas na procura das súas causas (Guisande e cols., 2001, 2004; carrera e porteiro, 2003; 
icEs, 2007c). Estes estudos resaltaron a importancia dos factores oceanográficos locais, como a 
intensidade do afloramento, para o recrutamento da poboación. non obstante, tamén amosaron 
a dependencia das condicións oceanográficas en Galicia de factores a maior escala como o clima 
e as correntes en todo o atlántico norte. ademais do proceso de recrutamento, o aumento da po-
boación tamén require que as sardiñas dispoñan do alimento apropiado para manterse e reprodu-
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cirse. non obstante, só recentemente se tiveron en conta os efectos indirectos do afloramento sobre 
a sardiña a través da rede trófica (bode e cols., 2007b).

o obxectivo deste estudo é analizar as tendencias a longo prazo na abundancia de sardiña en 
Galicia e na rexión oceánica próxima e determinar as súas relacións cos factores climáticos e ocea-
nográficos. as variacións observadas interprétanse dentro dun modelo conceptual dos efectos do 
clima sobre a rede trófica peláxica.

táboa 2. coeficientes (b) do modelo de regresión lineal múltiple que relaciona as capturas anuais de sardiña 
na rexión ibérica (x103 t) co índice de afloramento por termo medio entre marzo e outubro (m3 s-1 km-1), coas 
capturas de anchoa (x103 t) e coa abundancia dos copépodos Acartia spp. (x103 indiv. [3 m3]-1) e Calanus 
helgolandicus (indiv. [3 m3]-1). p: significación. modelo axustado cos valores medios anuais do período 1967-
2006 (r = 0,937, n = 40, p < 0,001).

b erro estándar p

afloramento 0,164 0,052 0,004

anchoa 1,533 0,558 0,010

Acartia spp. 399,423 93,944 0,000

Calanus helgolandicus -4,373 2,067 0,043

métodos

o tamaño da poboación de sardiña estimouse empregando os datos de captura anual total desem-
barcada nos portos da rexión ibérica (icEs, 2007a), desde o golfo de cádiz ata o norte do golfo 
de biscaia (figura 1). Estes datos correlaciónanse significativamente coa biomasa total estimada 
por métodos acústicos directos durante o período 1978-2006 (r = 0,488, n = 29, p < 0,01) e 
coas capturas de sardiña tanto en toda Galicia (r = 0,833, n = 60, p < 0,001) como en vigo (r = 
0,665, n = 57, p < 0,001) durante o período 1940-2006. as series de capturas abranguen o pe-
ríodo 1940-2006, no caso da rexión ibérica, e 1907-2006, no caso da sardiña de vigo. polo tanto, 
e malia non estaren corrixidos polo efecto do esforzo pesqueiro, as capturas pódense considerar 
representativas das variacións reais na poboación de sardiña, como se ten asumido noutras rexións 
de afloramento en que o esforzo pesqueiro sobre os clupeidos se adapta á dispoñibilidade de pes-
ca (chávez e cols., 2003). o recrutamento da poboación representouse polas capturas de xouba 
(sardiña nova de cerca dun ano de idade) desembarcada nos portos de vigo e Ribeira entre 1978 
e 2005, que se correlacionan significativamente (r = 0,665, n = 29, p < 0,001) coas estimacións 
de recrutamento para o total da poboación ibérica (icEs, 2007a). tamén se analizaron as rela-
cións entre as poboacións ibéricas de sardiña e anchoa empregando os datos de capturas de icEs 
(2007a) para o cálculo do índice Ris (relative indicator series, lluch-cota e cols., 1997). Este índice 
é a diferenza entre os valores estandarizados e sen tendencia das capturas de sardiña e de anchoa, 
e aplícase a rexións de afloramento (chávez e cols., 2003, bode e cols., 2006, icEs, 2007b).

a influencia dos factores ambientais na sardiña estudouse mediante o índice de afloramento para 
o punto 43ºn, 11ºo (lavin e cols., 1991) e o índice climático nao (Hurrell, 1995), que se ex-
plican no capítulo 13. o período medio foi marzo-outubro, no caso do índice de afloramento, e 
decembro-marzo, no caso do índice nao. a dispoñibilidade de alimento para a sardiña analizouse 
mediante as abundancias de zooplancto na rexión a partir dos datos do cpR (continuous plankton 
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recorder, Richardson e cols., 2006). neste caso empregáronse as abundancias de Acartia spp. e 
Calanus helgolandicus, como representativas das especies de pequeno tamaño típicas do aflora-
mento na costa e especies de gran tamaño típicas das augas oceánicas respectivamente. a zona de 
mostraxe de zooplancto e a metodoloxía empregada pódese consultar no capítulo 17. por último, 
as relacións entre a poboación de sardiña e outras variables determináronse mediante un modelo 
de regresión lineal múltiple.

 

Figura 1. localización das zonas e puntos de mostraxe das series temporais de datos de sardiña. 

rEsultados E discusión

A sardiña galega: tendencias nos últimos 100 anos

as capturas de sardiña amosan unha gran variabilidade interanual, tanto en toda a rexión ibérica 
como en Galicia (figura 2). de media, as capturas de Galicia achéganse ao 20% do total, mentres 
que as de vigo só representan o 5%. porén, as variacións observadas en Galicia son representativas 
do que ocorre na totalidade da poboación, cos máximos de capturas nos períodos 1931-1945, 
1960-1967 e 1980-1985. Estes máximos en toda a rexión ibérica, en Galicia e en vigo superan as 
150, 50 e 20 x 103 t respectivamente. considerando as series completas, as tendencias de capturas 
son negativas (táboa 1), cunha redución media de 600 t por ano no caso das capturas ibéricas e de 
432 e 121 t ano-1 nos casos das capturas galegas e do porto de vigo, respectivamente. isto repre-
senta unha maior redución relativa das capturas nas augas galegas con respecto ás capturas totais.

unha das causas desta redución diferencial é a falla do recrutamento, que resulta insuficiente para 
manter a poboación nos niveis máximos. deste xeito, as xoubas veñen capturándose nas Rías baixas 
en menor cantidade nos últimos anos (figura 3). no período 1978-1992 as capturas de xoubas nos 
portos de vigo e Ribeira superaban as 150 t mes-1 desde o final do verán ata o principio do inverno 
e, nalgúns anos, tamén durante algún dos meses do inverno e da primavera (por exemplo, 1980, 
1982, 1984). a tendencia interanual é significativa (figura 3, táboa 1) e representa unha redución 
media de 209 t ano-1 desde 1978.

Estudos recentes analizaron as relacións entre o recrutamento de sardiña e factores ambientais e 
climáticos, e sinalan a complexidade dos efectos do ambiente na poboación de sardiña. por unha 
banda, Guisande e cols. (2001) detectaron que a captura de xouba en vigo se relaciona de forma 
lineal coa intensidade do afloramento na primavera (marzo e abril), pero esta relación é diferente 



ecosis temas peláx icos mar iños cap 20

395

segundo o clima invernal (valores do índice nao moi elevados ou moi baixos) e a intensidade do 
afloramento no último verán (período maio-agosto). ademais, nos anos en que o afloramento é 
moi intenso ou moi feble no inverno (febreiro), estas relacións non son aplicables. a retención dos 
ovos e larvas de sardiña polas correntes durante a primavera é un dos principais factores determi-
nantes do recrutamento (Guisande e cols., 2001). desta maneira foron definidas unhas condicións 
óptimas para o recrutamento da poboación de sardiña en Galicia baseadas nos índices nao e de 
afloramento (Guisande e cols., 2004). a falla destas condicións, chamadas ventá ambiental óptima 
(optimal environmental window, cury e Roy, 1989), permite explicar as baixas capturas de sardiña 
nalgúns anos, como as do principio da década de 1990, caracterizados por altos valores do índice 
nao e, polo tanto, cunha maior prevalencia dos ventos de compoñente norte no inverno (capítulo 
13). así e todo, estímase que, malia a elevada variabilidade interanual, desde 1875 ata o presente 
os valores medios dos índices nao e do afloramento nos períodos críticos identificados se man-
tiveron dentro da ventá ambiental óptima para a sardiña e, en xeral, non se atoparon tendencias 
significativas a longo prazo nos anos con condicións óptimas (Guisande e cols., 2004). 

Figura 2. desembarcos anuais de sardiña (x103 t) no último século en toda a rexión ibérica (a) e no porto de 
vigo (b). neste último caso indícase a liña de tendencia interanual.

por outra banda, outros estudos dedicáronse a definir relacións continuas entre factores climáticos 
ou oceanográficos e o recrutamento de sardiña (icEs, 2007c). neste caso tratábase de evitar o 
problema da falta de continuidade nas relacións estatísticas fóra das condicións da ventá ambiental 
óptima (Guisande e cols., 2001, 2004). o modelo de regresión múltiple que emprega variables cli-
máticas (índice nao no inverno e na primavera), variables oceanográficas (como a intensidade da 
corrente do Golfo, a corrente cara ao polo e a intensidade do afloramento en Galicia) e mais unha 
variable histórica do estado da poboación de sardiña (un índice da forza de recrutamento baseado 
nas capturas de xouba en Galicia e o norte de portugal) permitiu explicar unha parte significativa 
da variabilidade no recrutamento (r2 = 0,58) no período 1978-2005 (icEs, 2007c). as predicións 
deste modelo foron axeitadas ao recrutamento durante a década de 1980, pero desde 1990 incre-
mentáronse as discrepancias entre as predicións e as estimacións de recrutamento. 
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Figura 3. desembarcos mensuais de xouba (kg) nos portos de vigo e Ribeira (a) e tendencias nos desembarcos 
anuais (b, x103 t). neste último caso indícase a liña de tendencia interanual.

ambos os dous tipos de modelos mostran a dificultade de definir de forma estatística e completa 
a complexidade das interaccións entre o clima, a través das condicións oceanográficas, e a po-
boación de sardiña. É destacable a influencia que sobre o recrutamento ten a retención de xoubas 
na zona de reprodución e, polo tanto, da intensidade e dirección das correntes no inverno e na 
primavera. similares conclusións foron obtidas noutros estudos feitos na zona de recrutamento de 
sardiña no norte de portugal (santos e cols., 2001; borges e cols., 2003). ambos os dous mode-
los coinciden en sinalar a importancia das condicións de afloramento no verán, que aseguran a 
dispoñibilidade de plancto para a sardiña. non obstante, cómpre ter en conta que as áreas de 
recrutamento varían en relación co tamaño da poboación (carrera e porteiro, 2003). deste xeito, 
cando a poboación é grande, a área de reprodución esténdese desde o mar cantábrico ata o norte 
de portugal, reducíndose a núcleos nas augas máis costeiras do golfo de biscaia e portugal cando 
a poboación é pequena. a falta de sardiña en Galicia desde a década de 1990 pódese explicar 
polo efecto combinado dunha redución das migracións dos adultos, que permaneceron no norte de 
portugal e na costa cantábrica, e a retención das novas sardiñas (desde ovos ata xoubas) na proxi-
midade das costas nesas áreas (carrera e porteiro, 2003). isto vén confirmado pola prevalencia de 



ecosis temas peláx icos mar iños cap 20

397

ventos do norte neses anos, en correspondencia con valores elevados do índice nao e condicións 
de afloramento invernal que afastaron da costa as poucas larvas eclosionadas en Galicia (stra-
toudakis e cols., 2003). 

 

Figura 4. capturas anuais de sardiña e anchoa en toda a rexión ibérica (a, x103 t) e fases de dominancia rela-
tiva de cada especie segundo o índice Ris (b). indícanse as liñas de tendencia interanual (véxase a táboa 1).

A dualidade sardiña-anchoa nas augas ibéricas

as flutuacións entre dúas ou máis especies de peixes que dominan de forma alternativa en períodos 
de varios anos son comúns nas áreas de afloramento. o caso máis coñecido é o dos ciclos decadais 
de sardiñas e anchoas que acontecen de forma sincrónica en todo o mundo (lluch-cota e cols., 
1989; schawartzlose e cols., 1999; chávez e cols., 2003). En Galicia coñécese desde antigo que a 
substitución alternativa de sardiña, espadín, anchoa e xurelo nas pesqueiras costeiras non é só atri-
buíble ás migracións (anadón, 1950). as capturas de anchoa, o mesmo que as de sardiña, amosan 
un descenso significativo de máis de 600 t ano-1 de media nos últimos 60 anos (táboa 1) e tamén 
grandes flutuacións (figura 4a). Estas flutuacións foron sincrónicas coas da sardiña ata finais da dé-
cada de 1970, pero, desde entón, os valores de captura de ambas as especies indican un desfase. 
a correlación entre as capturas de sardiña e anchoa ata 1978 foi positiva (r = 0,534, n = 36, p 
< 0,01), mentres que despois de 1978 foi negativa (r = -0,440, n = 27, p < 0,05). a pesar deste 
cambio e de que os valores absolutos das capturas de sardiña son moi superiores aos da anchoa, 
é posible recoñecer períodos multianuais de dominancia relativa dunha ou doutra especie mediante 
o índice Ris (figura 4b). Estes períodos, polo xeral, teñen unha duración de entre 10 e 15 anos, 
sendo máis regulares desde 1978. o cambio observado en 1978 pódese relacionar cos cambios 
nos ecosistemas doutras rexións do atlántico norte (alheit e Hagen, 1997) e do pacífico (chávez e 
cols., 2003). En ambos os dous casos o cambio atribuíuse a variacións climáticas a escala global, 
manifestadas polo fenómeno de El niño e reflectidas nos valores do índice nao. 

Estas flutuacións alternativas de sardiñas e anchoas explícanse actualmente polas diferentes adap-
tacións de cada especie ao ambiente cambiante das rexións de afloramento, sobre todo polas 
adaptacións ao alimento dispoñible en cada caso. ambas as dúas especies son planctívoras, pero a 
sardiña está mellor adaptada para a filtración pasiva de plancto de pequeno tamaño se este é moi 
abundante, como o fitoplancto e os pequenos copépodos que dominan en condicións de aflora-
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mento (bode e cols., 2007b, van der lingen e cols., 2008). pola contra, a anchoa non é un filtrador 
tan eficiente como a sardiña, aínda que está moi ben adaptada á caza e captura activa de zoo-
plancto. unha análise das condicións climáticas e oceanográficas durante estas flutuacións (bode 
e cols., 2006; icEs, 2007b) permitiu acadar un modelo conceptual relacionando as condicións 
climáticas dominantes coa maior ou menor abundancia relativa dunha ou outra especie (figura 5). 
por unha banda, a prevalencia dun clima de tipo boreal, con ventos de compoñente norte, carac-
terístico das anomalías positivas do índice nao, favorece os eventos de afloramento e a produción 
de diatomeas no fitoplancto (capítulo 16), así como a de pequenos copépodos como Acartia spp. 
no zooplancto (capítulo 17). Este tipo de plancto, xeralmente en concentracións elevadas, é o ali-
mento idóneo para a sardiña. por outra banda, as condicións climáticas de influencia subtropical, 
con ventos de compoñente sur, ou polo menos cunha redución na frecuencia de ventos do norte, 
diminúen a frecuencia e intensidade do afloramento, polo que tamén decrece a abundancia de 
diatomeas mentres aumenta a dos dinoflaxelados e dos copépodos de maior tamaño e típicos de 
augas oceánicas, como C. helgolandicus (capítulo 17). nestas condicións a competitividade trófica 
da anchoa resulta superior, pola súa maior capacidade de predación, que a da sardiña. un modelo 
similar aplícase noutras rexións de afloramento (van der lingen e cols., 2008). a bondade deste 
modelo conceptual pódese comprobar mediante a regresión lineal múltiple entre as capturas de sar-
diña ibérica e as variables ambientais (táboa 2). neste caso, o índice nao non resultou significativo 
para explicar as capturas de sardiña, pero si o foron a intensidade media do afloramento no verán 
anterior, as capturas de anchoa e a abundancia de copépodos Acartia spp. (factor positivo) e C. 
helgolandicus (factor negativo). En conxunto, estes factores explicaron máis do 80% da variabilidade 
nas capturas de sardiña ibérica. 

conclusións

no último século as capturas de sardiña véñense reducindo ata achegarse a mínimos históricos na 
década de 1990. as capturas amosan grandes flutuacións de duración decadal que foran relacio-
nadas con variacións no recrutamento debidas a factores oceanográficos e climáticos. non obstan-
te, a interacción do clima e a oceanografía coa poboación de sardiña é complexa. unha excesiva 
intensidade do afloramento, como consecuencia da dominancia de ventos do norte, pode dispersar 
os ovos e as larvas de sardiña durante o inverno e a primavera, mentres que un afloramento pouco 
intenso na primavera e no verán pode causar unha diminución do plancto adecuado para a alimen-
tación das xoubas e adultos. así e todo, as condicións óptimas para o recrutamento non variaron 
significativamente nos últimos 100 anos, malia a recente diminución observada na intensidade do 
afloramento (capítulo 13). ademais do efecto directo do clima e a oceanografía sobre a sardiña, 
os efectos indirectos a través da rede trófica poden ter unha importancia mesmo maior se temos 
en conta que os cambios climáticos previsibles, como o incremento da temperatura, afectarán en 
primeiro lugar ás presas da sardiña. unha diminución excesiva na dispoñibilidade de copépodos 
de pequeno tamaño, consecuencia da redución do afloramento, pode causar unha redución na 
abundancia de sardiña ibérica, con efectos máis intensos nalgunhas zonas como Galicia por mor 
da diminución nas migracións desde áreas próximas. no entanto, os cambios na composición do 
plancto poden favorecer outras especies como a anchoa. os efectos directos e indirectos do clima 
poden actuar sinerxicamente ou en oposición, o que dificulta as predicións sobre a resposta dos 
pequenos peixes peláxicos, como a sardiña, ante os cambios climáticos a longo prazo. 
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Figura 5. Esquema-resumo da hipótese explicativa das relacións entre o clima e os factores tróficos que favore-
cen as poboacións de sardiña ou anchoa na rexión ibérica (adaptado de icEs, 2007b).
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rEsumo

o polbo común, Octopus vulgaris cuvier 1797, é unha especie amplamente explotada e con 
importancia socioeconómica dentro das pesqueiras artesanais do litoral galego. o seu ciclo 
reprodutivo está adaptado ao patrón de ventos do sistema de afloramento galego. as femias 
poñen maioritariamente os ovos na primavera, e durante o final do verán e principios do outono 
ten lugar o máximo de eclosión. Esta estratexia evita os meses de afloramento máis intensos 
e asegura a presenza de acabados de nacer cando o sistema aínda é produtivo. a abundan-
cia de larvas increméntase co descenso episódico das concentracións de nitrato, amonio e 
clorofila. Estas condicións danse durante a relaxación dos eventos de afloramento, cando os 
sales nutrientes se utilizan para producir materia orgánica que se transfire na cadea trófica. o 
recrutamento acontece ao principio do verán e o groso da biomasa explotable está dispoñible 
o ano seguinte. usando a serie temporal máis longa dispoñible de capturas artesanais de polbo 
en Galicia, de 1994 a 2007, observouse que o patrón, tanto estacional como episódico, do 
vento que sopra na costa é quen de explicar un 82% das flutuacións interanuais nas capturas. 
polo tanto, o ciclo biolóxico do polbo común nas costas galegas está axustado ás condicións 
meteorolóxicas e oceanográficas imperantes nesta área, as cales inflúen decisivamente sobre a 
súa fase larvaria, dando lugar a variacións nas capturas. 

summarY

the common octopus, Octopus vulgaris cuvier 1797, is an important species and has great 
social and economic impact in the small-scale fishery context of Galicia (nW spain). the 
reproductive life cycle of O. vulgaris is coupled to the coastal wind-driven upwelling, in such a 
way that females spawn prior to spring months, before the upwelling season, and hatching takes 
place from late summer to early autumn. this life strategy avoids the periods of most intense 
upwelling, and ensures that the early hatched larvae are present in the water column when 
the ecosystem is still productive. larvae abundance increases while nitrate, ammonium and 
chlorophyll decrease. these conditions occur at the relaxation phase of upwelling events when 
nutrient salts are consumed to produce biogenic matter which is transferred through the food 
web. Recruitment occurs at the beginning of summer and the bulk of the exploitable biomass 
would be available the following year. using the longest time-series available for the traditional 
catch of octopus in Galicia, from 1994 to 2007, we observed that the seasonal as well as 
episodic coastal wind patterns would explain up to 82% of the interannual variations in the 
fishery. We conclude that the common octopus life cycle in Galician waters depends on the local 
meteorology and oceanography that affects the planktonic stage leading to catch variations. 

introdución

os cambios nas condicións climáticas teñen influencia sobre unha grande variedade de proce-
sos ecolóxicos, tanto en ecosistemas terrestres como mariños. Estes efectos operan a través da 
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alteración de variables meteorolóxicas locais como a temperatura, o vento ou as correntes, e influi-
rán sobre as pautas de reprodución, recrutamento, crecemento e migración das especies (stenseth e 
cols., 2004). á variación natural do clima temos que lle engadir o cambio climático antropoxénico, 
do cal existen xa evidencias en todo tipo de ambientes, incluíndo o medio mariño (Harley e cols. 
2006). a variabilidade nas poboacións de organismos mariños, así como as actividades pesqueiras, 
están intimamente ligadas á dinámica do clima, que, de forma xeral, afectará directa, indirectamen-
te ou de xeito integrado ás distintas especies e comunidades (stenseth e cols., 2004). os efectos da 
variación climática e a sobrepesca son patentes e poden xerar alteracións de baixa frecuencia nas 
poboacións (lotze e cols., 2006); por outra parte, as variacións anuais, é dicir, as oscilacións de 
alta frecuencia, son principalmente inducidas por cambios rexionais no ambiente e factores bióticos 
como a competencia ou o canibalismo (Hjermann e cols., 2007). os efectos atmosféricos son par-
ticularmente evidentes en sistemas de afloramento costeiro e sobre pequenos peláxicos, aínda que 
tamén son constatables en todo tipo de especies e comunidades (véxase a revisión lehodey e cols., 
2006). En calquera caso, a magnitude relativa destes efectos é controvertida (véxase a revisión de 
Frank e cols., 2007).

Cefalópodos e factores ambientais

ao mesmo tempo que moitas poboacións de peixes se reducen como consecuencia da sobreex-
plotación, hai evidencias que suxiren que as poboacións de cefalópodos (principalmente de luras 
e potas) se incrementan debido a que se reduce a presión depredadora e a competencia polo 
alimento (boyle e Rodhouse, 2005). a maioría dos cefalópodos, todos os que se explotan indus-
trialmente, son animais de vida breve, con crecemento rápido, semélparos, ecoloxicamente opor-
tunistas e que presumiblemente responden con rapidez aos cambios nas condicións ambientais. as 
súas poboacións son máis lábiles que as de especies de peixes de vida longa debido á ausencia de 
varias clases anuais vivindo de forma contemporánea. Estas características, ademais de posuíren, 
na maior parte das especies, unha fase larvaria peláxica –o termo apropiado e paralarva (Young e 
Harman, 1988), aínda que utilizaremos larva por simplicidade– e seren moi susceptibles aos cam-
bios na temperatura (por exemplo, no crecemento; Forsythe, 2004), fan destes organismos un bo 
modelo para entender o impacto dos cambios climáticos sobre procesos fisiolóxicos, interaccións, 
recrutamento, abundancia, etc.

En terminoloxía pesqueira, recrutamento significa o número de individuos que alcanza un estado 
específico do seu ciclo vital, facéndose entón vulnerables a unha determinada arte de pesca. na 
práctica, trátase dunha medida relativa do éxito da reprodución e a súa contribución á continuidade 
da poboación. Este proceso presenta unha gran variabilidade e, ademais de depender do estado de 
condición dos proxenitores que determina a súa fecundidade, está supeditado á supervivencia das 
larvas, que na maioría dos organismos mariños habitan no plancto durante un período variable. a 
supervivencia larvaria está condicionada por factores bióticos, tales como depredadores, parásitos, 
fontes primarias de alimentación; e abióticos, como temperatura, salinidade, correntes, interaccións 
océano-atmósfera, particulares do medio en que habitan. se as condicións que se dan no ambiente 
e a forma en que son gobernadas son adecuadas, a supervivencia será elevada, pero no momento 
en que son anómalas respecto de anos anteriores ou alteradas debido a cambios de calquera na-
tureza no sistema, as poboacións poden ver minguado o seu número de compoñentes, e mesmo 
chegar a sufrir colapsos e variacións a escala global. os cefalópodos non son alleos a esta pauta 
xeral. iso débese fundamentalmente a que as poboacións explotadas de cefalópodos adoitan estar 
compostas por enteiro de animais recentemente recrutados de idade similar, sendo infrecuente o 
solapamento de clases anuais, aínda que poidan existir pequenas cohortes ou microcohortes, sobre 
todo se o período de freza é longo e a posta non é totalmente sincrónica. É dicir, que a biomasa 
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total de fracción explotada de poboación de cefalópodos se renova na práctica anualmente. Esta 
simplicidade demográfica fainos máis susceptibles ás variacións climáticas, co que, presumiblemen-
te, o uso de variables ambientais debe constituír unha ferramenta útil para predicir o recrutamento, 
coa súa consecuente abundancia poboacional, e xestionar as pesqueiras destas especies (agnew e 
cols., 2002). 

describíronse numerosas relacións entre factores físicos e recrutamento ou índices de abundancia 
en poboacións de cefalópodos ao longo do planeta (boyle e Rodhouse, 2005; táboa 1). non obs-
tante, os mecanismos directos causantes das flutuacións nos stocks apenas se coñecen. ademais, a 
maioría dos estudos realizados centráronse en grandes poboacións de luras e potas ligados a vastos 
sistemas de correntes e utilizando variables ambientais doadamente accesibles, como a temperatura 
superficial do mar. así, describiuse que o recrutamento da lura da patagonia (Loligo gahi) nun ano 
determinado depende da temperatura superficial do mar no mes de outubro do ano anterior (agnew 
e cols., 2002); e, na canle da mancha as capturas estacionais de lolixínidos están relacionadas coa 
temperatura superficial anual media (Robin e denis, 1999). de xeito similar, en augas de Xapón, as 
flutuacións nas capturas da pota rombo (Thysanoteuthis rhombus) están intimamente relacionadas 
coa temperatura, a salinidade e o nivel do mar (miyahara e cols., 2005). por outra parte, dawe e 
cols. (2007) tamén documentaron respostas opostas ás variacións oceanográficas de dúas especies 
simpátricas, a lura de boston (Loligo pealeii) e a pota do norte (Illex illecebrosus), en augas do no-
roeste atlántico. así mesmo, tamén se describiron relacións entre a variabilidade dunha poboación 
determinada de cefalópodos e patróns de variabilidade climática de longa escala. de particular 
interese son a oscilación do atlántico norte (nao, nas súas siglas en inglés) e a oscilación do sur-
El niño (Enso, nas súas siglas en inglés). Estes patróns recollen as grandes variacións climáticas 
ao longo do planeta, e os seus efectos sobre ecosistemas mariños son ben coñecidos (stenseth e 
cols., 2004). no referente aos cefalópodos, dawe e cols. (2000) identificaron unha relación entre a 
abundancia de Illex illecebrosus e a nao. así mesmo, sims e cols. (2001) relacionaron os cambios 
migratorios de Loligo forbesi coas diferentes fases da nao; e Waluda e cols. (1999) conclúen que 
as variacións en Illex argentinus teñen que ver, probablemente, coa Enso. 

a pesar das múltiples relacións atopadas, desentrañar os mecanismos físicos que regulan direc-
tamente a puxanza da clase anual en poboacións de cefalópodos está nos seus primeiros pasos. 
bakun e csirke (1998) propuxeron un conxunto de hipóteses acerca de como a variabilidade nos 
ecosistemas mariños podería causar oscilacións interanuais en stocks de omastréfidos nos que o 
recrutamento dependería dun ou máis factores como vento, transporte de Ekman, abundancia de 
presas e encaixe-desencaixe, depredación, enfermidades, etc. desta forma, a maioría dos estudos 
hipotetizan e propoñen efectos directos e indirectos sobre as áreas de reprodución e as primeiras 
fases de desenvolvemento que serán determinantes para o recrutamento e, posteriormente, para a 
biomasa pescable (sakurai e cols., 2000). así, o efecto das correntes afectaría ao desenvolvemento 
embrionario, á dispersión e ao crecemento das primeiras fases ontoxénicas (por exemplo, dawe e 
cols., 2007); os cambios na temperatura superficial do mar favorecerían hábitats axeitados para a 
eclosión (por exemplo, Waluda e Rodhouse, 2006), e a presenza de presas óptimas sería determi-
nante para incrementar a supervivencia larvaria (por exemplo, Kang e cols., 2002).

os sistemas de afloramento costeiro, situados na marxe oriental dos océanos, son áreas moi produ-
tivas onde se concentran as maiores pesqueiras mundiais (pauly e christensen, 1995). Estes sistemas 
sofren perturbacións ambientais de curto termo que lle afectan á toda a cadea trófica en función 
da inxección inicial de augas subsuperficiais ricas en sales nutrientes. bakun (1996) agrupou en 
tres clases principais aqueles procesos que se deben combinar para favorecer hábitats reprodutivos 
axeitados: enriquecemento, concentración e retención. En sistemas de afloramento costeiro, que por 
definición son áreas dispersivas, tense que chegar a un balance óptimo para facer que os sales nu-
trientes estean dispoñibles para aumentar a produtividade biolóxica, que a estabilidade da columna 
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de auga favoreza a concentración de partículas e que as larvas non sexan transportadas fóra das 
zonas adecuadas para completar o seu ciclo de vida. nestes sistemas habitan grandes poboacións 
de cefalópodos que se ven influídas pola variabilidade destes procesos. por exemplo, na corrente de 
perú a abundancia do potón do pacífico (Dosidicus gigas) está relacionada coas oscilacións do aflo-
ramento ligado á Enso, que goberna os ciclos de produción primaria e secundaria, o transporte 
larvario, a dispoñibilidade de presas e o sostemento de hábitats axeitados para os adultos (Waluda 
e Rodhouse, 2006). na corrente de california, as oscilacións da lura opalina (Loligo opalescens) 
están relacionadas coa temperatura, que establece as variacións anuais na poboación como resul-
tado dunha combinación de dispoñibilidade de presas e taxas metabólicas (Zeidberg e cols., 2006). 
na zona de afloramento sudafricana, Roberts (2005) propuxo que as variacións nas capturas da 
lura do cabo (Loligo vulgaris reynaudii) dependen do transporte larvario a zonas con abundancia 
de presas –copépodos–, o cal aumentaría a supervivencia larvaria. E na área de afloramento nor-
teafricana, o recrutamento do polbo común (Octopus vulgaris) depende, maiormente, de procesos 
de retención cando as larvas están presentes no plancto (Faure e cols., 2000). 

O polbo común

o polbo común, Octopus vulgaris (cuvier, 1797), é unha especie amplamente explotada con gran-
de importancia socioeconómica dentro das pesqueiras artesanais do litoral galego que ao longo 
dos últimos anos veu experimentado flutuacións interanuais considerables e que ata a data non fora 
estudada en relación co hábitat oceanográfico que ocupa. o ciclo reprodutor desta especie está 
marcado pola maduración estacional das femias a un tamaño maior que o dos machos, que, pola 
contra, se poden atopar maduros durante todo o ano. É unha especie semélpara, con ovulación 
sincrónica e posta simultánea terminal que pode acontecer durante todo o ano ou nun ou dous 
picos estacionais. Estas características son típicas dun oportunista ecolóxico (Rocha e cols., 2001). 
se a elas se lles engade o feito de ter un crecemento rápido, obtense un ciclo de vida curto de non 
máis de dous anos e variable dependendo da área de estudo. Estas variacións acontecen debido ás 
particularidades oceanográficas de cada rexión, ou incluso debido a que o polbo podería responder 
de xeito diferente a un mesmo fenómeno en distintas zonas dentro do seu amplo rango xeográfico 
de distribución.

a costa noroeste da península ibérica constitúe o límite setentrional do sistema de afloramento do 
noroeste de áfrica, asociado ao sistema de correntes de canarias e portugal (capítulo 13). a meteo-
roloxía nesta rexión está condicionada pola evolución estacional do anticiclón dos azores. de forma 
xeral, na primavera-verán o anticiclón dos azores está ben establecido sobre o centro do atlántico 
norte, facendo que os ventos predominantes sexan do norte. pola contra, durante o resto do ano o 
anticiclón dos azores desprázase á súa posición máis ao sur e os ventos do sur fanse dominantes. 
deste xeito, pódese dicir que esta área sofre afloramento desde marzo-abril a setembro-outubro 
e afundimento o resto do ano (figura 1). os ciclos de ventos persistentes nesta rexión gobernan o 
intercambio de materiais entre a costa e o océano, a circulación residual das rías e a evolución tem-
poral das propiedades termohalinas (capítulo 14). o ciclo de vento tamén determina a evolución 
estacional dos sales nutrientes e o ciclo estacional de concentración de clorofila (capítulo 15) que, 
polo tanto, lle afectará a todos os compoñentes da cadea trófica.

os obxectivos deste traballo son: i) describir a influencia do ambiente mariño de Galicia sobre o 
ciclo de vida do polbo común; ii) modelar o efecto dese ambiente mariño sobre as capturas desta 
especie procedentes da pesqueira artesanal de Galicia; e iii) discutir os resultados obtidos no con-
texto da alteración, pasada e futura, da oceanografía das costas galegas no contexto do cambio 
climático.
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táboa 1. Relacións entre a variabilidade climática e algunhas poboacións de cefalópodos. tamén se indican, 
segundo a nosa interpretación, os posibles mecanismos que afectarían ás fases temperás de desenvolvemento 
e, polo tanto, ao parámetro poboacional estudado (véxanse conceptos en durant e cols., 2007). as variables 
climáticas adoitan entrar retardadas nos modelos, aínda que por simplicidade non se indica o desfase nin a 
temporalidade dos parámetros poboacionais, nin tampouco as unidades de medida.

Especie parámetro 
poboacional

variable(s) 
climática(s)

Efecto(s) 
observado(s) Hipóteses Referencia

Loligo gahi Recrutamento sst, tamaño stock -/-
supervivencia larvaria 
ligada á produtividade 
e alto crecemento.

agnew e cols. 
(2002)

Ommastrephes 
bartramii cpuE sst -

Efectos sobre 
as áreas de posta 
e alimentación. 
triángulo migratorio.

chen e cols. 
(2007)

Illex illecebrosus capturas bW, nao, aR(1) +/-/-
dispersión e 
depredación limitadas. 
membro/vagabundo. 

dawe e cols. 
(2007)

Loligo pealeii capturas ano, nao, aR(1) -/+/-
Risco depredador 
reducido e altas taxas 
de crecemento larvario. 
membro/vagabundo.

dawe e cols. 
(2007)

Octopus vulgaris Recrutamento 
afloramento, 

retención, 
turbulencia

+/+/no tríade oceánica. Faure e cols. 
(2000)

Thysanoteuthis 
rhombus cpuE t, s, sld +/-/+

contención 
hidrográfica (triángulo 
migratorio/encontro-
desencontro).

miyahara e cols. 
(2005)

Loligo vulgaris 
reynaudii biomasa sst - Encontro-desencontro Roberts (2005)

Loligo forbesi capturas sst +
supervivencia larvaria 
ligada ao alto 
crecemento.

Robin e denis 
(1999)

Todarodes 
pacificus cpuE pdi* +

supervivencia 
larvaria. contención 
hidrográfica.

sakurai (2000)

Sepioteuthis 
lessoniana capturas t, s +/+

Éxito reprodutivo, 
óptimo crecemento 
e alto metabolismo. 
océano estable.

ueta e cols. 
(1999)

Illex argentinus cpuE sst (% hábitat 
favorable) + dispersión limitada, 

océano estable.
Waluda e cols. 

(2001)

Dosidicus 
gigas cpuE sst (% hábitat 

favorable) + dispersión limitada, 
océano estable.

Waluda e 
Rodhouse 

(2006)

Loligo 
opalescens cpuE sst -

supervivencia larvaria 
ligada á produtividade 
e alto crecemento.

Zeidberg e cols. 
(2006)

sst: temperatura superficial do mar. nao: oscilación do atlántico norte. bW: peso do corpo. aR(1): termo autoregresivo de 
orde 1. cpuE: capturas por unidade de esforzo. t: temperatura da columna de auga. s: salinidade. sld: nivel do mar entre 
dúas localidades. pdi: índice de densidade de paralarvas.
* malia que o pdi non é unha variable climática, hipotetízase que pode variar en función dos cambios nas áreas de posta 
inducidos polas variacións ambientais.
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Figura 1. ciclos estacionais de afloramento costeiro (-Qx) (a) e a súa derivada temporal (b). valores medios ± 
desviación estándar tomados diariamente durante os últimos 40 anos no punto 43º n e 11º o (lavín e cols., 
1991).

métodos

para o estudo do ciclo reprodutivo utilizáronse un total de 1.418 exemplares de Octopus vulgaris 
(754 femias e 664 machos) seleccionados aleatoriamente de entre os procedentes da pesqueira 
artesanal con nasa en augas galegas e recollidos de forma intermitente entre maio de 2000 e dec-
embro de 2005. os detalles pódense consultar en otero e cols. (2007).

a distribución e efectos físicos sobre a fase larvaria do polbo común estudáronse realizando un total 
de 47 mostraxes biolóxicas e hidrográficas a bordo do b/o Mytilus entre 2003 e 2005 en torno 
ás illas cíes (ría de vigo), que variaron en canto á súa frecuencia pero non en metodoloxía nos 
distintos anos. as taxas de cambio na abundancia media entre mostraxes relacionáronse coas taxas 
de cambio entre mostraxes de variables químicas. os detalles pódense consultar en otero e cols. 
(en revisión).

utilizando a serie temporal de capturas por unidade de esforzo de polbo común de orixe artesanal 
desde 1994 a 2007, nun grupo de 27 portos con datos rexistrados ininterrompidamente durante 
todo o período de estudo, analizáronse os efectos do afloramento (factor abiótico) e densodepen-
dentes (factor biótico) sobre as variacións interanuais desta especie. os detalles pódense consultar 
en otero e cols. (2008).
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rEsultados E discusión 

para entender as drásticas variacións interanuais que se producen nas poboacións de cefalópodos, 
é imprescindible coñecer os seus ciclos de vida e a súa interacción coa oceanografía rexional, así 
como determinar as escalas temporais e espaciais ás cales estes procesos teñen lugar. os ciclos 
vitais de moitos cefalópodos –especialmente aqueles que forman grandes poboacións explotadas– 
evolucionaron dentro do contexto de réximes oceanográficos nos que acontecen e é de esperar que 
estas poboacións estean adaptadas ás características particulares deses réximes (Rodhouse 2001).

Posta e eclosión

nas augas de Galicia o ciclo reprodutor desta especie está fortemente adaptado ao patrón de 
ventos que gobernan o ciclo estacional de afloramento costeiro. de maneira que, maioritariamente, 
as femias depositan os ovos no fondo durante os meses da primavera (figura 2a), isto é, cando 
ten lugar o comezo do período de afloramento, a época máis activa (figura 1a e b). durante un 
período de, ata aproximadamente, catro meses dependendo da temperatura do fondo, as femias 
coidan os ovos mentres ten lugar o desenvolvemento embrionario. Finalmente, o groso dos ovos 
eclosiona durante o final do verán e principios do outono (figura 2b) cando se dá o paso do período 
de afloramento ao de afundimento (figura 1a e b). Esta estratexia evita os meses de afloramento ou 
afundimento máis intensos e asegura que as larvas acabadas de nacer habiten no plancto cando 
o sistema aínda é produtivo. Esta estratexia vital é común a outras especies que habitan sistemas 
de afloramento costeiro, tanto doutros invertebrados con fases larvarias planctónicas (por exemplo, 
crustáceos ou equinodermos) como de peixes (shanks e Eckert, 2005).

 

Figura 2. ciclos anuais medios (± intervalo de confianza) da posta (a) e eclosión (b) do polbo común nas 
augas de Galicia. datos de otero e cols. (2007), e González e cols. (2005) e otero e cols. (en revisión), 
respectivamente. 
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á luz dos estudos publicados, existen diferenzas no ciclo reprodutivo desta especie en augas de Ga-
licia con respecto a outras zonas nas que habita (táboa 2). Esa variabilidade non é tan evidente en 
parámetros como a fecundidade ou o tamaño de primeira madureza, ou as relacións talle-peso 
(non mostrado), como nos períodos de posta e eclosión que definirán o ciclo de vida do animal. por 
exemplo, a diferenza máis patente é a presenza de dous picos de posta. En moitas áreas describiuse 
un período de posta principal na primavera e outro período secundario nos meses do outono que 
nas augas galegas non se viu. Esta diferenza é patente tanto no atlántico (por exemplo os azores, 
canarias e o golfo de cádiz; Gonçalves, 1993; Hernández-García e cols., 2002; silva e cols., 2002) 
como respecto do mar mediterráneo (sánchez e obartí, 1993; Katsanevakis e verriopoulos, 2006a). 
Estas diferenzas poderían ser explicadas debido á presenza do afloramento estacional nas augas de 
Galicia comparado con outras áreas atlánticas nas que o afloramento é case permanente ao longo 
do ano (arístegui e cols., 2006). por outra parte, que a temperatura da auga sexa máis cálida en 
latitudes máis baixas do atlántico e en todo o mediterráneo podería representar un papel importante 
favorecendo ciclos de vida máis curtos e a aparición de distintas cohortes anuais, o cal implicaría 
varios períodos de posta (Hatanaka, 1979). isto acontecería dado que a taxa de crecemento é tanto 
maior canto máis alta é a temperatura (Forsythe, 2004). a temperatura tamén determina a duración 
do desenvolvemento embrionario, de maneira que este se acurta cando a temperatura se incrementa 
(caverivière e cols., 1999). nas augas galegas, cun período de posta maioritario na primavera, o 
desenvolvemento embrionario do polbo tería lugar dentro dos meses en que a intensidade media do 
afloramento é maior, isto é, cando a temperatura do fondo é máis baixa. cunha temperatura media 
en torno ás illas cíes durante estes meses de 12,9 ± 0,7 ºc e utilizando un modelo de graos-días [D = 
532,2 (T-8,76) onde D son días e T ºc] proposto por Katsanevakis e verriopoulos (2006b), obteriamos 
un desenvolvemento embrionario de 130 días de duración. Este resultado confirmaría que a eclosión 
ten lugar ao final dos meses de afloramento medio máis intenso.

táboa 2. diferenzas no ciclo de vida do polbo común en función da área xeográfica.

área xeográfica Época de posta Fecundidade madureza 
(femias) lonxevidade Referencia

Galicia primavera 12.861-634.445 1.788 g ~2 anos
otero e cols. 
(2007)

os azores maio, setembro 1.380 g ~15 meses Gonçalves (1993)

Golfo de cádiz abril-maio, agosto 70.060-605.438 2.023 g silva e cols. (2002)

canarias
xaneiro-xullo, 
outubro-novembro

108-465 
oocitos/g femia

1.200-1.300 g ~1 ano
Hernández-García 
e cols. (2002)

no áfrica
abril-xuño, 
setembro-outubro

~1 ano Hatanaka (1979)

sE sudáfrica verán 42.000-790.000 1.600 g ~1 ano
oosthuizen e 
smale (2003)

mediterráneo 
oeste (Grecia)

final do inverno-
primavera, final 
do verán-principio 
do outono

~12-15 meses
Katsanevakis 
e verriopoulos 
(2006a)

mediterráneo 
leste (cataluña)

xaneiro-xullo
febreiro-outubro

100.000-500.000 1000-1500
<2 anos
12-24 meses

sánchez e obartí 
(1993)



ecosis temas peláx icos mar iños cap 21

411

a variación da temperatura podería ser, polo tanto, un factor con potenciais efectos sobre a posta, 
desenvolvemento e eclosión. describiuse que as femias migran cara á costa antes da reprodución, 
presumiblemente en busca de substratos rochosos favorables á presenza de covas e buratos que 
faciliten a protección dos ovos. non obstante, non se coñece se este comportamento podería estar 
relacionado con outros factores como a temperatura (por exemplo, describiuse que cambios no 
ambiente afectan ás zonas favorables para a posta: sakurai e cols., 2000; Waluda e cols., 2001). 
se a temperatura é máis cálida, podería ocorrer que a duración do desenvolvemento embrionario 
variase moito, facendo que os ovos eclosionasen antes enfrontándose a condicións oceanográficas 
medias máis dispersivas e/ou desaxustarse con outros elementos do zooplacto dos que se alimen-
tan. por outra parte, a fonte de enerxía para a reprodución (i.e. exóxena vs. endóxena) no polbo 
parece ser de orixe exóxena (otero e cols., 2007). se se producen alteracións na produtividade do 
medio, isto podería afectar á inversión reprodutiva que favorece, nesta especie, que o tamaño dos 
ovos sexa maior (otero e cols., 2007), factor este que podería incrementar a supervivencia das 
larvas como xa se observou noutras especies (steer e cols., 2003). 

Fase larvaria

a maior parte dos ovos depositados en fendas rochosas no fondo eclosionan ao final do verán ou 
principios do outono, sendo nos meses de setembro e outubro cando a presenza de larvas aca-
badas de nacer é maior (figura 2b). cando as larvas de polbo están presentes no plancto, a súa 
abundancia –representada como a taxa de cambio entre dúas mostraxes separadas non máis de 
20 días– increméntase en reposta ao descenso episódico da concentración de nitrato, amonio e 
clorofila, á súa vez tamén representados como taxas de cambio entre dúas mostraxes (táboa 3). 
Estas condicións danse cando se produciu a sucesión dun pulso de afloramento e a súa posterior 
relaxación, cando os sales nutrientes se utilizan para producir materia orgánica que se transfire na 
cadea trófica (otero e cols., en revisión). así mesmo, as larvas de polbo mostran capacidade de 
migración vertical, estando presentes no fondo durante o día e ascendendo á superficie durante a 
noite (otero, 2006). Estas dúas observacións, incremento da abundancia larvaria durante períodos 
calmos e capacidade migratoria, suxiren que as larvas de polbo poderían ser retidas preto da costa 
seguindo os patróns de circulación residual da auga nas diferentes condicións físicas (souto e cols., 
2003). nas augas próximas de portugal, sometidas ao mesmo réxime de afloramento, modelos 
numéricos 3d mostraron que a retención costeira de larvas de Carcinus maenas aumenta cando se 
dan migracións verticais sincronizadas co ciclo do día (marta-almeida e cols., 2006). 

táboa 3. parámetros estimados para un modelo axustado con mínimos cuadrados xeralizados (Gls) onde a 
variable resposta é a taxa de cambio na abundancia de larvas (en 103 m-3) entre dúas mostraxes separadas ata 
un máximo de 20 días. as variables independentes son: a concentración de nitrato (NO3i en μmol kg-1), amonio 
(NH4i en μmol kg-1) e clorofila (Chli en μmol kg-1) integrados na columna de auga. por outra banda, os datos 
agrupáronse en tres niveis segundo a diferenza de días entre mostraxes: grupo 1, mostraxes separadas por non 
máis de 7 días; grupo 2, mostraxes separadas entre 7 e 14 días; e grupo 3, mostraxes separadas por máis de 
14 días. o modelo incorpora diferentes varianzas entre grupos, sendo o grupo 1 o máis variable. 

parámetros Estimacións E.s. p-valor 95% i.c.

intercepto -0,00181 0,00178 3,131e-01 -0,00175,  0,00537

NO3i -0,0797 0,0134 1,759e-07 -0,10670, -0,05280

NH4i -0,0655 0,0138 1,380e-05 -0,09320, -0,03790

Chli -0,0817 0,0135 1,063e-07 -0,10880, -0,05470
Función para a varianza (diferente desv. std. por grupo): 1 (2); 0,7615 (3); 2,1154 (1)
n = 63; Erro estándar residual = 0,0109
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a maioría dos organismos mariños bentónicos son sésiles ou sedentarios, con pouca capacidade de 
movementos como adultos. É durante a fase de larva planctónica, que a maioría destes organismos 
tamén posúen, cando a dispersión é patente. Ese transporte será esencial á hora de modular a di-
námica das poboacións, a súa estrutura xenética ou a súa bioxeografía (cowen e cols., 2007). Estes 
organismos, denominados meroplanctónicos, presentan ciclos de vida complexos (sensu Rough-
garden e cols., 1988), cunha mortalidade xeralmente moi elevada durante a fase larvaria. Esta 
mortalidade é debida, fundamentalmente, ao tipo de ovo, a estaren sometidas a unha alta presión 
depredadora, ás correntes imperantes na zona, á dispoñibilidade e cantidade do alimento ou á 
habilidade para se moveren activamente no medio peláxico. Finalmente, deberán asentarse nun 
hábitat “axeitado”. así, as flutuacións que acontecen no recrutamento a curto prazo relacionáronse 
tradicionalmente coas variacións na abundancia e abastecemento larvario ás poboacións provoca-
das por cambios nos procesos físicos. investigacións realizadas nas áreas de afloramento concluíron 
que as fases planctónicas son transportadas cara ao océano aberto na capa de Ekman durante os 
períodos de afloramento, minguando o asentamento ou recrutamento (por exemplo, conolly e cols., 
2001). por outra banda, cando se dan as condicións contrarias, as larvas son transportadas cara 
á costa, favorecendo o recrutamento (por exemplo, Farrell e cols., 1991). Estes traballos asumen 
que as larvas se comportan como partículas pasivas a mercé das correntes debido a que teñen polo 
xeral unha capacidade natatoria inferior á velocidade horizontal da capa de Ekman. non obstante, 
estudos recentes suxiren que o comportamento das larvas, como é a súa capacidade de migración 
vertical, representará un papel importante no transporte. así, os sistemas de afloramento serán non 
tanto zonas de dispersión como de retención para determinadas especies, como Carcinus maenas 
no sistema de afloramento ibérico (marta-almeida e cols., 2006) ou Concholepas concholepas no 
afloramento de chile (poulin e cols., 2002). 

os estudos enfocados ás larvas de cefalópodos e a súa resposta a variacións ambientais son esca-
sos en comparación cos doutras larvas de invertebrados ou peixes, e unha das razóns é que a captu-
ra de larvas de cefalópodos é, polo xeral, baixa e moi dispersa. non obstante, realizáronse esforzos 
por estudar esta fase no medio natural, para, na maioría dos casos, inferir áreas de posta e eclosión. 
de xeito máis exhaustivo, estudáronse as fases temperás de especies peláxicas ligadas a grandes 
sistemas de correntes. os estudos máis completos das primeiras fases de cefalópodos proveñen de 
augas xaponesas, sobre todo de especies de potas peláxicas como Todarodes pacificus, ligada á 
corrente de Kuroshio (bower e cols., 1999), sobre a que os cambios ambientais inducen variacións 
relacionadas coas áreas de posta, dando lugar a flutuacións nas capturas (sakurai e cols., 2000). 
Estes estudos, que se remontan á década de 1950, mostran a posibilidade de xestionar o recur-
so, podéndose predicir as capturas dun ano cos datos de abundancia de larvas do ano anterior. 
noutras áreas, como o atlántico noroeste, fíxose fincapé no estudo de larvas asociadas á corrente 
do Golfo (vecchione e cols., 2001). no atlántico sueste os estudos concéntranse na plataforma 
patagónica e no océano adxacente, sobre todo arredor das illas malvinas (Hatfield e Rodhouse, 
1994). no pacífico oriental as larvas doutros cefalópodos peláxicos como Loligo opalescens están 
moi ligadas ao sistema de correntes de california e á evolución de episodios de El niño (Zeidberg 
e Hamner, 2002). noutras áreas, como o mar de arabia, a estrutura vertical da columna de auga, 
especialmente o desenvolvemento da picnoclina e a variabilidade na profundidade da capa de 
mestura, ten un impacto importante nos patróns de distribución de larvas de cefalópodos (Röpke e 
cols., 1993). no mar dos sargazos, a maior abundancia e diversidade de larvas dáse ao norte da 
fronte subtropical (diekmann e piatkowski, 2002). Finalmente, no arquipélago de Hawai as larvas 
están ligadas ao sistema de circulación desas augas (bower, 1996). no concernente á costa oeste 
da península ibérica, só houbo dous estudos. Estes traballos suxiren que a abundancia e distribución 
de larvas están relacionadas co afloramento costeiro (Rocha e cols., 1999), e que, seguindo o pa-
trón de circulación residual da auga aflorada, as larvas poderían quedar retidas na área (González 
e cols., 2005). a captura de primeiras fases de cefalópodos é, como se xa se comentou, baixa e 
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dispersa. neste sentido, as larvas do polbo común non escapan ao dito patrón xeral e os estudos 
son tamén moi escasos. Rees e lumby (1954) describiron a súa abundancia na canle da mancha, 
e takeda (1990) e sakaguchi e cols. (1999) estudaron a súa distribución en augas de Xapón.

Variabilidade das capturas

anteriormente indicouse que a maior parte das larvas do polbo común nas augas de Galicia eclosio-
nan a finais do verán/principios do outono (figura 2), e estimouse que os que acababan de eclosionar 
pasarían varios meses na columna de auga –dependendo da súa temperatura (Katsanevakis e verrio-
poulos, 2006b)– antes de asentarse no fondo. posteriormente, o recrutamento (i.e. xuvenís de ~300 
g de peso total) considérase que acontece ao principio do seguinte verán (arnáiz, 2006), e que o 
groso da biomasa estará dispoñible para a pesqueira ao ano seguinte. á súa vez, xa se comentou que 
o momento da posta e a eclosión están relacionados coa estacionalidade do afloramento costeiro. 
seguindo este escenario e usando a serie temporal máis longa dispoñible de capturas de polbo por 
unidade de esforzo (anos 1994 a 2007) de orixe artesanal (i.e. uso da nasa como arte), desenvolveuse 
un modelo hipotetizando que os efectos do afloramento costeiro sobre o estado larvario desta especie 
determinan o recrutamento e, polo tanto, as capturas. desta forma, observouse que a combinación da 
estrutura do vento durante a época de afloramento (i.e. durante os meses de abril a setembro previos 
ao pico de eclosión), e no momento en que a maioría das larvas están presentes na columna de auga 
(i.e. durante os meses de outubro a marzo), é capaz de explicar ata un 82% da variabilidade anual 
das capturas. a sucesión de períodos de estrés (-Qx > 500) e relaxación (-Qx < 500) permitirán un 
balance óptimo entre a achega de nutrientes para o fitoplancto, o crecemento do plancto en xeral e 
a retención costeira da produción primaria. así, segundo a nosa hipótese, as condicións dominantes 
de afloramento entre abril e setembro afectarán ás larvas de forma indirecta a través do patrón de 
alimentación (i.e. influencia do afloramento na produtividade planctónica) (figura 3b e c). así mesmo, 
a relaxación e condicións de moderado afundimento de outubro a marzo afectarán ás larvas de forma 
directa a través da modificación do escenario físico ao cal se enfrontan durante a súa vida na columna 
de auga (figura 3a). por outra banda, detectouse unha interacción entre cohortes, o cal suxire unha 
densodependencia negativa a altos niveis de adultos (figura 3d). isto é, os adultos dunha cohorte 
interaccionan cos recrutas da seguinte cohorte cos que comparten hábitat. unha vez asentados, os 
polbos non se moven a longas distancias, e a dispoñibilidade de buratos é un factor limitante na súa 
distribución (Katsanevakis e verriopoulos, 2004). así, é posible unha competencia polo hábitat entre 
adultos e exemplares novos dando lugar a un incremento da mortalidade por estaren máis expostos 
aos predadores. por outra parte, exemplares adultos de polbo pódense alimentar de individuos da 
súa mesma especie (smith, 2003). Este canibalismo dos adultos dunha cohorte sobre os recrutas da 
seguinte cohorte podería contribuír a incrementar a mortalidade. Finalmente, nos portos ó sur do cabo 
Fisterra (área2) son de esperar maiores capturas en comparación coa área norte, dado que a cpuE 
media no sur é un 15,7% maior. as relacións atopadas son capaces de reproducir os patróns de varia-
ción de capturas de polbo na costa galega, tanto na costa sur como na norte (figura 4).

a maioría dos estudos publicados sobre a pesqueira de O. vulgaris refírense á análise de series tem-
porais de capturas mensuais (Quetglas e cols., 1998) ou a tendencias en desembarcos e esforzos 
durante un longo período de tempo (sánchez e obarti, 1993; Hernández-García e cols., 1998). non 
obstante, son escasos os estudos que tratan de entender as variacións anuais que experimenta esta es-
pecie. por exemplo, observouse que as variacións interanuais se relacionan con procesos de retención 
costeira (Faure e cols., 2000), coa temperatura da auga (balguerías e cols., 2002), ou mesmo coa 
chuvia (sobrino e cols., 2002). no entanto, aínda que os mecanismos subxacentes non están del todo 
claros, si parece que os principais efectos teñen que acontecer durante a fase larvaria desta especie, 
que, como nos peixes, determinará o éxito e a forza da clase anual.
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Figura 3. Efecto dos diferentes índices de afloramento sobre as capturas por unidade de esforzo de polbo común 
en Galicia (1994-2007). Resultados obtidos empregando un modelo xeral aditivo (Gam) da forma: cpuEt = 
1,913 + 0,3(área2) + f1(Fomt-1) + f2(Fast-2) + f3(Mast-2) + f4(DDt-1) + et; onde área é unha variable categórica (1 e 
2) que distingue entre as rexións ao norte e sur de Fisterra; Fom é a frecuencia de días con -QX < 500 m3 s-1 km-1 
desde outubro a marzo; Fas é a frecuencia de días con -QX > 500 m3 s-1 km-1 desde abril a setembro; mas é o 
valor medio nos días con -QX > 500 m3 s-1 km-1 desde abril a setembro; DD é a densodependencia (i.e. capturas 
do ano previo); fi son funcións non paramétricas de suavizado especificando os distintos efectos sobre as cpuE de 
polbo; e e é o erro distribuído de maneira normal. (a) Efecto de FOM. (b) Efecto de FAS. (c) Efecto de MAS. (d) Efecto 
densodependente (DD), i.e. efecto de cpuEt-1 sobre cpuEt. modificado de otero e cols. (2008).

a nivel de xestión, ata a data, hai unha absoluta carencia de plans de explotación específicos, ou 
estratexias de coxestión en Galicia para esta especie, debido á complexidade das pesqueiras nestas 
augas pola incidencia de numerosos factores humanos e outros compoñentes implicados na activi-
dade pesqueira (véxase Freire e García-allut, 2000). isto preséntase como un factor imprescindible, 
xa que os modelos de xestión dos cefalópodos que se utilizaron, e se utilizan, en xeral, non deron 
o resultado apetecido ou esperado. así, por exemplo, no caso da pesqueira de pota arxentina (Illex 
argentinus) nas malvinas, malia estar moi vixiada por ter información en tempo real de capturas e 
esforzos das frotas, e xestionada baseándose nun modelo de esgotamento, concedendo licenzas de 
pesca e cortando totalmente o esforzo cando o descenso das cpuE indica que non é posible manter 
un limiar de escape do 40% da biomasa do stock pescable, non se puido evitar o seu colapso. isto 
débese, en boa medida, a que a relación entre a biomasa estimada do stock de reprodutores e o 
subseguinte recrutamento non é consistente. E iso ocorre, fundamentalmente, dado que o recruta-
mento é moi variable e, en certo xeito, pouco dependente do tamaño do stock frezante, intervindo 
na puxanza do recrutamento anual factores ambientais que non foron considerados na xestión 
(véxase agnew e cols., 2005). Este exemplo resalta que cómpre estudar e introducir parámetros 
climáticos en modelos de xestión (Keyl e Wolf, 2008) que, por outra banda, deberán beneficiarse da 
necesidade de desenvolver enfoques pluridisciplinarios para progresar no coñecemento da ecoloxía 
e as pesqueiras das especies explotadas. obviamente, isto non poderá facerse se non se conta con 
longas e precisas series de datos de capturas e esforzos que permitan obter unha visión precisa 
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das variacións anuais de biomasa, para modelar e xestionar a explotación a niveis de rendemento 
sustentable e poder anticipar e adaptarse os efectos do cambio climático que darán lugar, proba-
blemente, a variacións biolóxicas, fisiolóxicas e relacionadas co comportamento que terán efectos 
sobre as poboacións, pesqueiras, cadeas tróficas e ecosistemas en xeral (véxase a revisión de pecl 
e Jackson, 2008).

 

Figura 4. valores observados das cpuE de polbo fronte aos valores obtidos co modelo Gam descrito na figura 
3 para as augas de Galicia. superposta vese a liña 1:1.

conclusións

como acontece noutros cefalópodos, sobre todo en luras costeiras, o polbo común (Octopus vul-
garis) mostra unha grande plasticidade no seu ciclo vital, o que lle dá unha grande capacidade de 
adaptación ás condicións ambientais reinantes no ecosistema onde mora. o ciclo reprodutor desta 
especie en augas de Galicia está adaptado ao patrón de ventos que gobernan o ciclo estacional de 
afloramento costeiro: as femias frezan maioritariamente durante os meses de primavera e o groso 
dos ovos eclosiona durante o final do verán e principios do outono, cando se dá o paso do período 
de afloramento ao de afundimento. Esta estratexia evita os meses de afloramento ou afundimento 
máis intensos, asegurando que as larvas que acaban de nacer habiten no plancto cando o sistema 
aínda é produtivo. as larvas de polbo teñen capacidade migratoria vertical e a súa abundancia 
aumenta cando se dá a relaxación dun evento de afloramento. Estes dous procesos, xunto coa cir-
culación residual da auga, poderían permitir o mantemento das larvas preto da costa.

por outra parte, observouse que a combinación da estrutura do vento durante a época de aflora-
mento e no momento en que as larvas están presentes na columna de auga determinan a variabi-
lidade nas capturas de polbo, o que suxire que os efectos do afloramento costeiro sobre o estado 
larvario desta especie determinan o recrutamento e, polo tanto, as capturas. 

Esta é a primeira vez en que se poñen de manifesto a influencia de factores climáticos na dinámi-
ca de poboacións de O. vulgaris, que ao longo dos últimos anos vén experimentando flutuacións 
interanuais de biomasa considerables. ademais de definirse algunhas das características máis im-
portantes da ventá ecolóxica que ocupa esta especie no ecosistema das augas de Galicia, estes 
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estudios abren unha porta á incorporación de factores climáticos nos modelos de xestión do polbo 
común, o que terá utilidade a curto termo dada a elevada importancia social e comercial desta 
especie en Galicia, principalmente para o sector implicado na pesqueira artesanal. á parte da po-
sibilidade de incorporar factores climáticos nos modelos de xestión, o coñecemento por adiantado 
destas variables abre a posibilidade de predicir os efectos do cambio climático sobre o ciclo de vida 
do organismo e a tendencia das capturas en horizontes temporais máis amplos.
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rEsumEn

as costas en xeral e as de Galicia en particular están sometidas a procesos que actúan en ritmos 
evolutivos e tempos diferenciados. o comportamento dos areais é moi diferente dos das costas 
rochosas, e dentro destas non é igual o que se dá nunha área de cantís que nunha costa baixa.
nas costas é posible atopar evidencias dos cambios ambientais acontecidos ao logo de miles 
de anos; de xeito bastante preciso, nos últimos 40.000.

ao longo deste extenso período na costa dominaron procesos fríos que orixinaron un amplo 
abano de depósitos que fosilizaron as antigas formas xeradas durante o interglaciar Eemiense. a 
análise das secuencias deposicionais, das súas facies e da relación existente entre elas permitiu 
individualizar diferentes fases. unhas son indicativas dun predominio da morfoxénese, caracte-
rizada pola acumulación de areas, cantos e bloques; outras, da edafoxénese, coa formación 
de solos nun ambiente de sedimentación de finos, ricos en materia orgánica que permitiu a 
súa datación radiocarbónica. a presenza das diferentes formacións superficiais condicionou a 
evolución da costa desde hai uns 15.000 anos, dado que a dinámica litoral se viu fortemente 
marcada pola súa existencia, orixinando una dinámica paraperiglaciar durante o Holoceno que 
continúa na actualidade.

nas costas rochosas dominan hoxe en día os desprendementos, colapsos e desprazamentos 
rotacionais que afectan tanto aos depósitos como ás rochas do substrato. obsérvase un maior 
dinamismo naquelas áreas dominadas por rochas fracturadas e meteorizadas e menos nas que 
o substrato é máis compacto. aínda que en toda a costa aparecen as pegadas da inestabilida-
de, esta é maior no tramo de costa que se prolonga entre o cabo ortegal e malpica.

a análise comparativa entre as imaxes do litoral no ano 2001 e a actualidade indican a exis-
tencia de erosión. non obstante, os episodios de maior intensidade erosiva parecen vir marca-
dos máis pola existencia en momentos puntuais de altas precipitacións ou temporais que polo 
aumento do nivel mariño que aínda está lonxe de acadar o que había no último interglaciar 
Eemiense.

 

summarY

the coastal systems are subjected to processes that operate at different rates. the response of 
the beaches is quite different to that of the rocky coasts, and even the processes on a cliff are 
not the same in a low rock coast. on the coast of Galicia there is evidence of the environmental 
changes occurred over the last 40,000 years. during this time-span the dominant environment 
was characterized by cold processes, which led to the formation of extensive accumulations of 
sediments that fossilized the coastal landforms developed during the Eemian. the study of the 
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sedimentary sequences enabled the identification of different phases, alternating periods in which 
erosion and sedimentation was dominant with periods of dominant pedogenesis. the occurrence of 
these deposits was a very important factor in the evolution of the coast during the Holocene transgre-
sion, leading to a para-periglacial dynamics that is still active in many places.

today, mass movements are the dominant processes in many sectors of the rocky coasts of Galicia. 
Rotational slides, rock falls and collapses are present both in rock cliffs and in the sedimentary cliffs 
derived from the ancient deposits. although this type of movement affects the entire Galician coast, 
those areas with highly fractured and weathered rocks show higher instability. between cape ortegal 
and the locality of malpica, the evidence of mass movements are especially common. the compa-
rison of a set of oblique aerial photographs taken in 2001 and the present conditions allowed the 
recognition of erosive trends in several places. However, the most important events are related with 
periods of high precipitation or with severe storms, and they are probably not caused by a rise in the 
mean sea-level.

1. introdución

as costas, como lugares de interfase entre o mar, o continente e a atmosfera, presentan un compor-
tamento caótico marcado por factores e procesos diversos. nas de Galicia pódense diferenciar dúas 
grandes tipoloxías desde o punto de vista da súa exposición ao océano: as costas con rías e as que, 
dun xeito descritivo, se poden denominar como costas externas. nas primeiras dominan aparatos 
estuarinos e responden xeneticamente, polo xeral, a unha multiplicidade de factores, dos que o 
tectónico ten grande importancia na súa xénese, o litolóxico -que provoca procesos de erosión 
diferencial- define os grandes trazos do seu deseño e o paleoclimático condiciona os modelados 
de detalle e a distribución de ambientes. as segundas, pola súa parte, están constituídas por unha 
sucesión de tramos acantilados rochosos e sectores de costa baixa onde predomina a acumulación 
sedimentaria. En calquera caso, a nivel xeral, a principal característica das costas de Galicia é a súa 
variedade morfolóxica, litolóxica e incluso climática.

aínda que existen amplos areais, son as costas rochosas as que teñen unha maior presenza no litoral 
galego, polo que se considerou centrar a análise na súa dinámica. por outra parte, mentres que as 
que se poden denominar como costas sedimentarias están sometidas na súa meirande parte a unha 
intensa ocupación humana e, conseguintemente, a súa evolución vén, en gran medida determina-
da por iso, as rochosas apenas están afectadas. por outra parte, os seus ritmos evolutivos son moi 
diferentes. os sistemas praia-duna poden terse modificado en períodos de tempo moi curtos. En 
realidade, non só cambian de perfil ao longo das estacións, senón que o fan diariamente e moi es-
pecialmente en eventos de alta enerxía. pola contra, as costas rochosas presentan ritmos evolutivos 
máis lentos e adoitan funcionar de xeito moito máis descontinuo, polo que os cambios, aínda que 
máis lentos, quedan reflectidos de xeito nidio na paisaxe.

dito o anterior, o obxectivo fundamental proposto foi dobre: coñecer, por unha banda, os cambios 
ambientais que teñen sucedido ao longo do plistoceno final e do Holoceno e, por outra, comprobar 
as modificacións que se están a dar na fronte costeira durante os últimos anos. 

2. métodos

na realización desta investigación téñense empregado diferentes métodos dada a complexidade 
dun tema de estudo que supón afondar tanto na evolución que sufriron as costas de Galicia como 
na súa dinámica actual. Este feito requiriu un dobre enfoque e, asemade, o uso de diferentes 
métodos. para coñecer a evolución durante o plistoceno final e o Holoceno, utilizáronse funda-
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mentalmente as análises sedimentolóxica e edáfica. neste senso, levouse a cabo unha revisión dos 
estudos desenvolvidos polo Grupo de investigación Xeomorfolóxicas e ambientais (GiXa) ao longo 
dos últimos 15 anos, á vez que se engadiron novos datos. En calquera caso, estudáronse distintos 
depósitos sedimentarios existentes nas costas de Galicia, para o que se levou a cabo unha carac-
terización das súas diferentes facies, relacionándoas entre si e reconstruíndo a súa arquitectura, ao 
tempo que se dataron numerosos niveles orgánicos mediante 14c, o que permitiu o encadramento 
temporal dos últimos 40.000 anos.

na análise da dinámica actual, tense combinado o traballo de gabinete co de campo. Referente ao 
primeiro caso, empregáronse imaxes oblicuas de toda a costa galega, obtidas entre novembro de 
2001 e xaneiro del 2002, así como as ortofotos proporcionadas polo siXpac, pertencentes ao ano 
2003. por outra parte, realizouse a consulta de imaxes oblicuas obtidas durante agosto de 2008 
co propósito de comprobar a existencia de evidencias visibles de modificacións recentes na costa. 
nunha fase posterior está previsto analizar as fotografías aéreas de 1956 e 1983 para poder esta-
blecer liñas evolutivas máis precisas. 

no campo realizouse un percorrido por aqueles lugares en que se detectaran procesos erosivos co 
obxectivo de coñecer a súa evolución.

3. rEsultados E discusión

para poder comprender da forma máis exacta posible os cambios ambientais que afectaron ás cos-
tas de Galicia, en primeiro lugar cómpre sintetizar, aínda que sexa de modo moi breve, os principais 
elementos e factores que están presentes no sistema. por unha banda, a configuración morfolóxica e 
estrutural que determina en grande medida os procesos xeomorfolóxicos; en segundo lugar a  cober-
teira sedimentaria que permite coñecer tanto os procesos que se desenvolveron nas costas galegas 
como o momento en que se produciron. por último, e dado o obxectivo primordial desta investigación, 
preséntanse os primeiros datos dos cambios que se están a producir na actualidade.

3.1. o contexto morfolóxico e estrutural

un primeiro factor que se debe ter en conta é o contexto morfolóxico e estrutural en que se enmarca a 
dinámica costeira. trátase, xa que logo, das diferentes unidades morfolóxicas que se encadean entre o 
Eo, ao norte, e o miño, ao sur, da diversidade litolóxica e da estrutura tectónica. porque non se debe 
esquecer que nos máis de 1.400 km de costa que posúe Galicia se poden individualizar tramos con 
características morfolóxicas distintas. un primeiro prolóngase entre las rías de Ribadeo, ao leste, e o 
cabo ortegal ao oeste; un segundo abarca desde o cabo ortegal ata a ría da coruña; un terceiro 
comprende a costa da morte, que se estende desde o sur da coruña ata o cabo Fisterra; un cuarto 
sector engloba as Rías baixas, entre Fisterra e o cabo silleiro, e un quinto vai desde este lugar ata a 
desembocadura do miño. 

o primeiro deles presenta dous sectores ben diferenciados: o que se prolonga ata san cibrao e que 
está caracterizado por un perfil de costa rectilínea, apenas rota pola ría de Foz, e marcada pola “rasa 
cantábrica”, unha faixa de terreo achairada que se estreita paulatinamente cara ao oeste, e o que vai 
de san cibrao ao cabo ortegal, cun perfil moito máis escarpado, con numerosos entrantes e saíntes 
entre os que se introducen as rías de viveiro, o barqueiro e ortigueira.

o segundo dos tramos tamén ofrece contrastes en función dos sectores. un primeiro que vai do cabo 
ortegal ata o cabo prioriño, ben marcado por unha sucesión de tramos con cantís, como o que se 
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estende desde ortegal ata o límite setentrional da ría de cedeira, flanqueando a serra da capelada, 
ou o que desde o bordo sur chega ata o cabo prioriño, deixando no medio areais como a Frouxeira 
ou doniños. o segundo engloba o chamado golfo ártabro, no que se encadean as rías de Ferrol, ares 
e a coruña. 

no terceiro tramo volve a dominar unha liña de costa rectilínea que unicamente se abre nas rías de 
corme-laxe e camariñas. dominan cantís con formas diferentes no medio dos que se instalan amplos 
areais como baldaio, traba ou o trece, por exemplo.

Entre os cabos de Fisterra e silleiro aparecen as Rías baixas. trátase das rías de maiores dimensións e 
que teñen en común o feito de presentaren unha orientación so-nE e estreitarse progresivamente na 
mesma dirección, ao apareceren flanqueadas polo norte e sur por serras, como é o caso da barbanza, 
entre a ría de muros-noia e arousa, ou os montes do castrove, entre a ría de pontevedra e vigo, e ao 
enlazaren con vales encaixados que se introducen cara ao interior, caso do ulla en arousa, do tambre 
en muros e noia, do lérez en pontevedra ou do verdugo en vigo. 

máis ao sur, entre o cabo silleiro e a desembocadura do río miño, prolóngase un último tramo carac-
terizado de novo por un perfil lonxitudinal uniforme e un estreito desenvolvemento; cara ao leste está 
flanqueado pola serra da Groba.

desde o punto de vista litolóxico, a principal característica diferenciadora da costa galega é a 
grande extensión dos afloramentos graníticos que de xeito fundamental se estenden desde o norte 
do golfo ártabro ata a desembocadura do miño. pola contra, están moito menos representados 
na costa cantábrica, con pequenos afloramentos nos sectores de bares e san cibrao. no extremo 
noroccidental, entre as rías de cedeira e de ortigueira dispóñense os materiais do complexo de 
cabo ortegal, compostos de rochas básicas e ultrabásicas, como as ecloxitas, anfibolitas ou ser-
pentinitas. 

o tipo de rocha, a súa composición e, o que resulta de suma importancia, o patrón e xeometría das 
descontinuidades, especialmente as fracturas, así como o grao de alteración, son de vital importan-
cia no modelado e na dinámica costeira. a calquera escala, a disposición dos distintos afloramentos 
rochosos establece as liñas do trazado en planta da costa e, de xeito semellante, tamén se pode 
establecer unha relación entre a forma vertical que presenta e a disposición estrutural dos materiais. 
non obstante, a efectividade e os modos de operación dos procesos erosivos non dependen tan só 
do tipo de rocha, senón da xeometría, ou sexa, da densidade, dirección e inclinación do patrón de 
descontinuidades, que son as que establecen as liñas de debilidade a favor das que se produce pre-
ferentemente a erosión.

o intenso patrón de fracturas existente en moitos lugares ten favorecido o avance da meteorización 
e, consecuentemente, a fragmentación dos materiais, o que inflúe intensamente na dinámica dos 
cantís e, polo tanto, nos procesos de erosión. nas costas de Galicia aparecen sectores moi dife-
rentes en canto ao seu grao de alteración. ao lado de lugares en que dominan formas graníticas 
exhumadas macizas, moi pouco alteradas, existen outros nos que a alteración é moi intensa. Este 
feito orixina, como se analizará máis adiante, unha resposta diferencial ante o retroceso.

3.2. as herdanzas: a fase de fosilización durante o plistoceno recente.

o alto número de factores que controlan a dinámica litoral trae consigo a necesidade de abordar 
o seu estudo partindo da base de que se trata dun sistema morfodinámico, no que se produce un 
continuo axuste de formas e procesos a diferentes escalas temporais e espaciais (carter e Woodroffe, 
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1994). sábese desde hai tempo que a evolución costeira avanza seguindo unha sucesión de estados, 
dado que cada un deles é dependente da herdanza dos anteriores. o paso dun estado a outro pro-
dúcese cando se modifican ou ben os límites espaciais –caso dunha oscilación do nivel do mar– ou 
ben as condicións límite para os procesos –como os cambios ambientais–. aínda que cada novo 
estado evolutivo se establece adaptando a herdanza do estado anterior ás novas condicións, na 
morfodinámica costeira sempre existe unha compoñente estocástica dificilmente predicible, sobre 
todo no que se refire aos procesos climáticos (carter, 1988; cowell e thom, 1994), característica 
que fai que os limiares nas condicións límite se produzan moi a miúdo durante eventos puntuais 
de alta intensidade e baixa frecuencia (carter, 1988). nos medios costeiros sedimentarios estas 
propiedades de dependencia das condicións iniciais fanse evidentes en escalas temporais curtas ou 
medias, dado que a velocidade de cambio é relativamente rápida, como sucede nunha praia que 
cambia ao longo dun ciclo mareal, mentres que nas costas rochosas o compoñente estocástico se 
acentúa por mor de que os cambios son moito máis lentos e a longo prazo, o que se traduce en que 
boa parte das formas teñan un carácter polixénico, dado o maior peso que as herdanzas teñen na 
súa dinámica (trenhaile, 1987, 1997; sunamura, 1992).

dito o anterior, e dentro dunha escala de tempo cuaternaria, os factores máis importantes que en-
tran en xogo na dinámica costeira de Galicia, á parte dos derivados do control estrutural e litolóxico 
e os que representan as entradas de enerxía no sistema, é dicir, as ondas, correntes, mareas ou o 
vento, son aqueles que definen os límites espaciais e as condicións límite para cada estado morfo-
dinámico, caso dos derivados das oscilacións do nivel do mar asociadas aos períodos glaciares e 
interglaciares, que definen a área sobre da que se desenvolven os procesos costeiros.

o segundo factor determinante da evolución recente da costa galega foi, sen dúbida, a impor-
tancia das acumulacións xeradas durante as fases frías do plistoceno recente, que motivaron na 
costa unha acusada inestabilidade das ladeiras e a xeración de potentes depósitos que fosilizaron 
practicamente na súa totalidade as formas litorais existentes no último interglaciar (costa casais et 
al., 1994, 1996; costa casais, 2001; pérez alberti et al., 1997, 1998a, 1998b, 1998c, 1999). por 
mor do anterior, ao longo de toda a fronte costeira, de xeito especial nos sectores acantilados, existe 
unha extensa gama de depósitos sedimentarios que, no seu conxunto, ofrecen unha gran diversidade 
de secuencias deposicionais e facies variadas. Granulometricamente son moi heteroxéneos, froito 
da sucesión de procesos en relación tanto con cambios nas condicións climáticas como dos facto-
res locais de deposición. as diferenzas nas características de cada depósito están relacionados coas 
condicións topográficas de cada lugar e coa distancia á área fonte. 

3.2.1. Algúns exemplos significativos

sería difícil analizar todos os depósitos localizados ata o momento actual na costa. por iso, vaise 
centrar a atención nalgúns lugares concretos: o contorno de muxía, caamaño, na marxe esquerda 
da ría de muros e noia, e a costa sur entre cabo silleiro e a Guarda. para unificar as descricións, 
e dado que as facies que aparecen na costa son moi diferentes, na súa meirande parte, das que se 
poden observar noutros medios, elaborouse un sinxelo código de facies (pérez alberti et al., 1999) 
(táboa 1), na liña de miall (1992). o seu deseño aséntase no emprego dunha combinación de le-
tras. En maiúsculas aparece o elemento fundamental dentro da facies: materia orgánica (o), arxilas 
(a), limos (l), areas (ar), gravas (G), cantos (c) ou bloques (b). no subíndice sitúanse os elementos 
secundarios. por exemplo, se se trata dunha facies caracterizada por bloques embutidos nunha 
matriz areosa, aparece b, referente aos bloques; m, en referencia á matriz, ear, referente á area. En 
conxunto, describirase como bmar.
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FaciEs* descrición

o materia orgánica predominante

omF materia orgánica embutida nunha matriz arxilo-limosa 

omar materia orgánica embutida nunha matriz areosa

omG materia orgánica con presenza de gravas intercaladas

omc materia orgánica con presenza de cantos intercalados

omb materia orgánica con presenza de bloques intercalados

H Head (secuencia amorfa de materiais de orixe solifluidal)

Ho Head con presenza de materia orgánica intercalada

a predominio de arxilas sen estratificación

ae arxilas estratificadas

l predominio de limos

le limos estratificados

ar predominio de areas

are areas estratificadas

G predominio de gravas

Ge Gravas estratificadas

c predominio de cantos

ce cantos estratificados

b predominio de bloques

bmo bloques embutidos nunha matriz rica en materia orgánica

bmar bloques embutidos nunha matriz areosa

bmarG bloques embutidos nunha matriz rica en areas e gravas

bmarc bloques embutidos nunha matriz de areas e cantos

bmGc bloques embutidos nunha matriz de gravas e cantos

arb areas con bloques dispersos

arG areas con gravas dispersas

arc areas con cantos dispersos

arGc areas con gravas e cantos dispersos

Gc, cG mestura de gravas e cantos

Gc Gravas con cantos dispersos

cb cantos con bloques dispersos

ch costra de ferro

*cem nivel cementado

táboa 1: código de facies empregado na descrición dos depósitos costeiros.

3.2.1.1. Muxía

Entre a poboación de muxía e o cabo touriñán, na marxe sur da ría de camariñas, a costa carac-
terízase polo seu perfil sinuoso, con cantís de fortes pendentes, cortados perpendicularmente por 
pequenas enseadas que, polo xeral, coinciden co tramo final de vales fluviais de escaso percorrido 
claramente condicionados pola extensa rede de fracturas que seguen direccións noroeste/sueste 
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e nordeste/suroeste. nalgúns lugares, ábrense vales estreitos, de ladeiras abruptas e un perfil con 
forte inclinación, caso de arnela ou porto Escuro; noutros, aparecen vales lixeiramente máis abertos, 
de fondo plano con escasa pendente, que se introducen cara ao interior, flanqueados por ladeiras 
abruptas, caso de moreira. tamén existen amplas valgadas que se abren cara ao litoral, como su-
cede en cuño, cando non simples furnas abertas, antigas paleoformas incrustadas no cantil. 

Esta variabilidade de formas, a súa altitude, o deseño dos segmentos das ladeiras e a súa lonxitude 
ou orientación explican, en grande medida, a diversidade dos depósitos que tapizan de xeito prac-
ticamente continuo o sector, aínda que con diferenzas notables. os afloramentos adoitan acadar 
os 8-10 m de potencia. 

Porto Escuro

litoloxicamente dominan as rochas graníticas que se atopan intensamente diaclasadas. nos cortes 
máis representativos, localizados en entrantes estreitos, ao pé dos cantís, vese de muro a teito a 
seguinte sucesión de facies:

bmlao: 200 cm. cor escura. bloques de granito de ata 150 cm no seu eixe maior, embutidos 
nunha matriz limo-areosa, rica en materia orgánica.

aG, ae e Ge: 300 cm. cor agrisada. alternancia irregular de bandas de areas con gravas 
mal clasificadas; areas estratificadas ou gravas estratificadas.

bmlaro: 180 cm. cor escura. bloques de gran tamaño, incluso superiores aos 150 cm, em-
butidos nunha matriz limo-areosa, rica en materia orgánica. 

coroando os perfís adoitan aparecer cantos e bloques angulosos ou redondeados, neste 
caso froito do derrubamento das formas de exhumación granítica.

Arnela

trátase dun val estreito, situado máis ao sur, preto do anterior, aberto entre a punta de cachelma e 
a punta da buitra. litoloxicamente dominan os granitos e granodioritas con pequenas intrusións de 
rochas metamórficas, fortemente diaclasadas.

En arnela (pérez alberti et al., 1999; costa casais, 2001) existen diferentes afloramentos. a súa po-
tencia visible cambia dun lugar a outro; máis uniforme, arredor dos 10-11 m, na súa parte central, 
e máis variable nos laterais, con maiores grosores no sector setentrional que no meridional, o que 
é claramente indicativo da importancia do factor local na súa deposición. as formas existentes no 
momento da deposición, neste caso a parte inferior dun val perpendicular ao mar, por unha parte, e 
as diferentes calas abertas nas beiras da enseada, por outra, condicionaron a acumulación diferen-
cial, que se observa entre os bordos e a parte central. por outra parte, a orientación introduciu unha 
maior variabilidade. así, a existencia dunha ladeira cóncava orientada cara ao suroeste no sector 
setentrional de arnela propiciou a xénese de depósitos diferenciados respecto ao sector meridional 
e central. mentres que nos laterais dominan facies máis groseiras e acumulacións máis caóticas, no 
sector central a secuencia é máis nítida, con facies mellor definidas sedimentoloxicamente.
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sector central

Figura 1. vista do sector central do depósito de arnela.

omalar: 90 cm. cor negra. Horizonte mineral rico en materia orgánica, formado por areas, 
limos e arxilas. aparecen algúns fragmentos de rocha alterada que se fan máis visibles na 
base. unha datación radiocarbónica proporcionou unha idade de 37.550 ± 690 bp.

Gc: 10 cm. Gravas e cantos de granito, micaxistos, migmatitas e cuarzos, con bordos reto-
cados, que erosionan o nivel orgánico. non se pode ver todo o nivel, xa que está soterrado 
pola area da praia actual. vense algún carbóns.

olaar e oar: 60 cm. cor negra. Horizonte mineral rico en materia orgánica, formado por 
areas, limos e arxilas. abundan os fragmentos de rocha alterada. 

Gc: 10 cm. liña de gravas e cantos de granito e cuarzo que cortan o nivel. atópanse car-
bóns dispersos. 

oalarG: 160 cm. cor negra. Horizonte mineral rico en materia orgánica, formado por areas, 
limos e arxilas. Hai algunhas gravas alteradas de fragmentos de rocha. presenza de car-
bóns. as datacións proporcionaron as seguintes idades: 35.620 ± 1.150; 34.700 ± 450; 
34.530 ± 470; 34.380 ± 670 bp. na parte superior do nivel: 31.740 ± 360 e 31.050 ± 
340 bp .

bcG: 160 cm. cor ocre. bloques embutidos nunha matriz de cantos e gravas de granito, 
sienita, micaxistos e cuarzo, con bordos retocados. obsérvase unha grao-clasificación ne-
gativa. os de maior tamaño localízanse na base do nivel e os de menor cara á superficie. 
Entre ambas achegas hai acumulacións de material fino rico en materia orgánica. 

lo: 210 cm. cor marrón-anegrazada. limos ricos en materia orgánica. intercálanse niveis 
de lentellóns formados por material fino (areas, limos, arxilas) mesturados con gravas. 

bc: 100 cm cor ocre. bloques e cantos de granito e cuarzo subredondeados.

olar: 90 cm. cor marrón-anegrazada. nivel rico en materia orgánica, composto por mate-
rial fino, principalmente areas e limos.
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bGc: 130 cm. cor ocre. bloques, cantos e gravas de granito, cuarzo e algunha cuarcita, 
con formas subredondeadas e angulosas. Existe unha grao-clasificación negativa, domi-
nando cara á superficie os materiais de menor tamaño. a parte superficial está ocupada 
por material fino rico en materia orgánica.

no sector meridional aparecen facies moi semellantes ás descritas no sector setentrional. non obs-
tante, hai un elemento de grande valor na reconstrución paleoambiental: a presenza dunha praia 
fósil de cantos soterrada na base.

sector setentrional

Figura 2. afloramento no sector setentrional de arnela.

de muro a teito encadéanse as seguintes facies:

cGarcem: 40 cm. cor amarela-alaranxada. cantos, gravas e areas cementadas que se 
conservan nas fendas do cantil. 

bcGmo: 300 cm. cor do material fino, negra. bloques, cantos e gravas angulosos envoltos 
nunha matriz fina rica en materia orgánica, que se dispoñen sen ningún tipo de orde, e 
presentan trazos de encostramento.

omFG , G: 200 cm. cor marrón clara. material fino máis inorgánico que o inferior, no que 
se mesturan algunhas gravas con formas angulosas e pegadas de alteración.

bcGo: 200 cm. cor castaña clara con matices encarnados. bloques, cantos e gravas con 
formas angulosas, dispostos seguindo a vertente, e intercalados con material fino inorgáni-
co. abundan os bloques de gran tamaño.

lar, omlar: 110 cm. cor castaña clara. Formado por material limo-areoso, no que se in-
tercalan niveis de materia orgánica con outros máis inorgánicos.

cb: 150 cm. material groso, formado principalmente por cantos e bloques de sienita, 
granito orientado, micaxistos e migmatitas, con formas angulosas, que seguen unha grao-
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clasificación negativa desde a base ao teito do depósito. Este nivel corta o subxacente e 
debuxa unha gran bolsada.

na parte máis meridional deste sector, obsérvanse acumulacións de cantos e bloques que conteñen 
no seu interior pequenos anacos de ritmitas que, evidentemente, foron remobilizadas por fluxos de 
derrubamentos.

Moreira 

Figura 3. vista xeral do depósito e moreira.

o depósito de moreira (macías García, i. et al. 2006) está situado na ladeira oriental dun pequeno 
val rectilíneo que segue unha liña de fractura que se prolonga en dirección norte-sur. tipografica-
mente o val é asimétrico, cunha maior pendente no flanco oriental que no occidental. litoloxica-
mente dominan os granitos migmatíticos, hercínicos, profundamente fracturados.

tipograficamente a ladeira oriental debuxa un perfil sinuoso, convexo na parte superior, cóncavo 
no sector medio e lixeiramente convexo de novo no inferior, na fronte do afloramento sedimentario 
duns 9 m de potencia vista composto por capas alternantes. na actualidade o depósito actúa como 
un acantilado activo.

de muro a teito diferéncianse as seguintes facies: 

bcGo : 200 cm. cor ocre. nivel composto por bloques, cantos e gravas embutidos nunha 
matriz areosa. puntualmente aparecen grandes bloques de granito de ata dous metros no 
seu eixe maior. malia ofrecer unha estrutura amorfa, masiva, nalgúns lugares atópanse 
areas (are) e gravas (Ge) estratificadas, con leitos lixeiramente ondulados, con signos de 
teren sido afectadas por movementos posdeposicionais. 

olaar e oar: 200 cm. cor negra. trátase dun nivel rico en materia orgánica que se acuña 
cara ás beiras e que no seu sector central supera os dous metros de potencia. no seu 
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interior aparecen de novo algúns bloques de granito de máis de dous metros no seu eixe 
maior. dominan as areas e, en menor medida, as gravas. a datación radiocarbónica pro-
porcionou unha data de 18.980 ± 110 bp.

bcGo: 200 cm. cor ocre. É semellante ao primeiro nivel inferior. Está composto por cantos 
e bloques embutidos nunha matriz areosa. trátase dun nivel descontinuo que aparece cor-
tado polos cantos e bloques dun nivel superior.

bmarc , bmo: 500 cm. cor pardo-anegrazada. potente acumulación heterométrica composta 
por bloques embutidos nunha matriz de areas, cantos e bloques en medio da que aparecen 
sectores ricos en materia orgánica negra. lateralmente pásase a acumulacións de cantos, 
gravas e areas (cG), cunha estrutura matriz soportada masiva. 

3.2.1.2. Caamaño (Porto do son)

o depósito de caamaño (costa casais et al. 1994; costa casais, 1995; trenhaile, a. et al.; blanco 
chao et al., 2003) está situado no extremo sur da ría de muros-noia. litoloxicamente dominan os 
xistos e paragneis, intercalándose intrusións de rochas básicas. bordeando a área afloran granitos 
de doas micas de grao medio a groso. 

sector central

Figura 4. sector central do depósito e caamaño. 

presenta unha potencia vista de 8 m. de muro a teito obsérvase a seguinte sucesión de facies:

carcem:30 cm. cor ocre-encarnada. cantos redondeados e aplanados mesturados con 
areas que, localmente, aparecen cementadas por ferro. praia fósil.

oalar:50 cm. cor negra. Horizonte mineral rico en materia orgánica embutida nunha matriz 
de areas, limos e arxilas. vense algúns cantos redondeados de cuarzo. a datación radiocar-
bónica por 14c foi de 36.050 (+1.430, -1.210) bp, na súa base.
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cb: 25 cm. cor marrón escura. cantos e bloques, heterométricos e angulosos, sen orien-
tación determinada, embutidos nunha matriz fina.

Ho:195 cm. cor ocre apardazada. nivel mineral rico en materia orgánica, formado por 
areas, limos e arxilas, no que se mesturan algunhas gravas alteradas, situadas en paralelo 
á pendente. Existen carbóns. téñense realizado datacións de muro a teito que proporciona-
ron 32.340 (+2.400, -1.800) na base, 30.120 (+670, -620), 29.400 (+2.200, -1.700), 
28.750 (+1.100, -900) e 20.160 (±270) bp.

cG: 100 cm. cor ocre. cantos e gravas heterométricos, que presentan certa orientación 
paralela, con predominio do granito e paragneis, xunto a algunhas de cuarzo, con formas 
angulosas. a meirande parte do material está fresco ou pouco alterado.

alarG: 215 cm. cor marrón escura. Horizonte mineral, formado por areas, limos e arxilas, 
con intercalacións de niveis, a modo de lentellóns, de gravas, con formas subredondeadas 
e redondeadas. aparecen apincarados de cor amarela pálida e laranxa. Hai presenza de 
carbóns. a datación na base deste nivel deu unha idade de 14.465 ± 200 bp.

solo: 195 cm. cor negra. Horizonte rico en materia orgánica, formado por areas, limos e 
arxilas. a datacións radiocarbónicas proporcionaron as datas de 3.180 +50, 2.720 ± 140 
e 530 ± 80 bp a uns 90 cm de profundidade.

 

sector setentrional

Figura 5. sector setentrional de caamaño.

presenta unha potencia duns 8 m. de muro a teito pódense diferenciar as seguintes facies:

c: 50 cm. cor ocre. cantos redondeados e aplanados de paraneis e granitos, principalmente.

b: 100 cm. bloques heterométricos angulosos de paragneis e granitos que presentan orien-
tacións preferentemente paralelas á pendente.
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cG: 50 cm. cor marrón clara. cantos e gravas angulosos embutidos nunha matriz areo-
sa fina.

Gc: 100 cm. cor ocre. Gravas e cantos de paraneis, granito e algúns cuarzos heteromé-
tricos e con formas angulosas que aumentan de tamaño cara á superficie.

Gces: 150 cm. cor ocre encarnada. Gravas e algún canto, principalmente de paraneis con 
estratificación paralela á pendente. derrubamentos estratificados.

G: 200 cm. cor marrón clara. Formado por areas nas que se intercalan gravas angulosas 
de paraneis, granito e cuarcita.

solo: 100 cm. cor negra. 

O medio sedimentario

os depósitos analizados conteñen facies indicativas de procesos diferenciados. as facies nas que 
dominan as areas están relacionadas cun transporte por augas de baixa enerxía, agás as estratifi-
cadas, que requiren un fluxo de auga hipercrítico, brusco. como teñen comprobado os autores en 
medios fríos activos, este tipo de sedimentación está en relación coas fases de fusión da neve que 
provoca movementos diferenciados de tipo solifluidal e de escorredura. En función da pendente, de 
que a fusión sexa lenta ou rápida e, por suposto, da cantidade de neve fundida, poden aparecer 
facies masivas ou estratificadas. as arxilas están relacionadas coas partes distais dos fluxos de sedi-
mentos. cando aparecen estratificadas, indican a existencia de áreas de decantación, de pequenas 
pozas nas que se van acumulando.

a presenza de gravas supón un aumento da enerxía, debida a unha maior cantidade de auga de 
fusión ou a auga de chuvia que esvara polas ladeiras transportando os materiais, cando non son os 
restos do lavado dos finos que foron mobilizados ladeira abaixo.

as facies con cantos están indicando unha maior enerxía, cando aparecen sen unha estrutura cla-
ra, ou un desprazamento sobre solos xeados. no primeiro caso, estarían asociados á auga. pola 
configuración dos depósitos, intúese a existencia de augas de chuvia ou fusión de neve, dado que 
non aparecen asociados a cuncas de tipo aluvial e menos fluvial. cando aparecen cantos con 
estratificación paralela á pendente, están indicando movementos moito máis lentos asociados a 
procesos de xeo/desxeo, ao erguemento dos cantos pola formación de lentellóns de xeo e a súa 
caída no desxeo. En ocasións os materiais pódense desprazar sobre do solo xeado ou sobre da neve 
sen presenza de auga líquida, xa que nese caso habería unha tendencia á sedimentación na parte 
baixa da ladeira polo propio efecto da gravidade. En cambio, o que se ve nalgúns depósitos é unha 
cobertura continua desde a parte alta á baixa da ladeira. 

condicións moi semellantes, con presenza de neve e xeo, son as que se requiren para a posta en 
marcha dos bloques aradores. aparecen co seu eixe maior en paralelo á pendente; non é infrecuen-
te que arrastren diante materiais máis finos e aparecen dispersos en medio de facies compostas por 
outros de menor tamaño. trátase dun movemento solufluidal con solos enchoupados en auga ou 
xelifluidal, con parte xeada e parte desxeada, pero sempre coa presenza de xeo/desxeo.

a existencia de facies en que se mesturan cantos, bloques e mesmo areas masivas, con algúns 
cantos imbricados, son indicativas de fluxos de derrubamentos (debris flow) relacionados con acu-
mulacións de material groso e neve que, ao fundirse, se comportan como unha masa viscosa que 
descende a grande velocidade pola ladeira. teñen, xa que logo, un maior desenvolvemento naque-
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les lugares en que se combina unha achega importante de material ao pé das paredes e, ao tempo, 
unha grande acumulación de neve.

3.2.1.3. Ao sur de cabo silleiro

ao sur do cabo silleiro o perfil da costa é rectilíneo, aínda que, puntualmente, se abren entrantes 
relacionados con liñas de fracturación dominantes, que seguen a dirección leste-oeste. litoloxica-
mente dominan os granitos e granodioritas con pequenas intrusións de rochas metamórficas. os 
depósitos son moi frecuentes, sobre todo en mougás, sanxián ou oia.

Sanxián

o depósito de sanxián cobre de forma continua o litoral desde pena agoeira ata portocelo. Foi es-
tudado por cano et al. (1997) e costa casais (2001). as maiores potencias atópanse nos pequenos 
entrantes da cala de portocelo, da desembocadura do regato de soutiño e na desembocadura do 
río cova. os afloramentos varían entre os 6-8 m e os 10-12 m. 

sector central da enseada

Figura 6. sector central da enseada e sanxián.

potencia variable entre 8 e 10 m. de muro a teito pódense diferenciar as seguintes facies:

olaare100 cm. cor negra. nivel rico en materia orgánica, formado por limos e arxilas e, 
en menor medida, areas. obsérvase unha estratificación planar, con capas horizontais 
cortadas por paleocanles de material groso que se intercalan entre o material fino. trátase 
de cantos e bloques de granito (cb) principalmente, con formas redondeadas e subredon-
deadas, embutidos nunha matriz inorgánica de cor marrón-encarnada. presentan trazos de 
alteración e presenza de precipitación de Fe.
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laare 100 cm. cor gris. Formado por material inorgánico, composto principalmente por 
limos e arxilas e en menor medida areas, mesturadas con algunha grava de cuarzo angu-
losa. o material fino presenta unha estratificación planar.

bcGmla 200 cm. a matriz ten unha cor marrón clara. Grandes bloques, cantos e gravas de 
granito e pegmatita, con formas facetadas e subangulosas. mestúranse materiais frescos 
con outros que teñen trazos claros de alteración. aparecen embutidos nunha matriz fina, 
sen ningún tipo de orde nin orientación. nalgúns puntos aparecen liñas de gravas redon-
deadas e subredondeadas con imbricacións.

 arlamo 50 cm. cor marrón clara. material formado por areas, limos e arxilas, con varia-
cións na achega de materia orgánica, reflectido na variación de cores, que van desde o 
marrón claro, inorgánico no sur, ata o castaño escuro máis orgánico no norte.

cGmla 50 cm. cor marrón clara. Formado por cantos e gravas de granito, embutidos nun-
ha matriz limo-areosa. o material groso presenta formas subredondeadas ou angulosas e 
están dispostas en capas horizontais. indicios de imbricacións.

 omlaar 50 cm. cor marrón. nivel rico en materia orgánica. a parte superior é máis inorgá-
nica que a inferior. Está composto por areas, limos e arxilas. 

 cG 50 cm. liñas de cantos e gravas de granito que se dispoñen cunha certa orientación. 

omla 50 cm. cor marrón escura. material fino rico en materia orgánica, composto por 
areas, limos e arxilas no que se intercalan liñas de gravas de granito e cuarzo con formas 
angulosas (Gc).

 bc 200 cm. parte superior do depósito composto por bloques e cantos de granito, prin-
cipalmente, con formas subredondeadas e redondeadas. Están orientados, presentan im-
bricacións e trazos de presión. domina a achega de grosos; cara á superficie aumenta a 
achega de finos, ricos en materia orgánica, que se mesturan cos cantos.

sector setentrional da enseada

ten unha potencia vista de 6 m, que decrece cara ao sur. de muro a teito pódense diferenciar os 
seguintes niveis:

omla 100 cm. cor negra, con matices de cor gris e encarnada. Formado por limos e arxi-
las, nas que se mesturan niveis de gravas de cuarzo e granito con formas angulosas, que 
nalgúns puntos adquiren maior potencia. Este nivel orgánico decrece cara ao sur e tende 
a desaparecer, xa que é erosionado polo nivel superior. aparecen niveis de arxila e concre-
cións de ferro. Hai abundancia de carbóns, tamaño grava.

bcGoar 200 cm. bloques, cantos e gravas de granito con formas redondeadas, subredon-
deadas e facetados, embutidos nunha matriz areosa, rica en materia orgánica. mestúrase 
material groso fresco con outros con trazos claros de alteración. a achega de finos intensi-
fícase cara á superficie. Hai trazos de presión, imbricacións e movementos rotacionais do 
material groso. nalgúns puntos do depósito, este material aparece formando paleocanles, 
que erosionan totalmente o nivel orgánico inferior.



ecosis temas l i torais

440

cap 22

arla 50 cm. cor encarnada-agrisada. material fino composto por areas, limos e arxilas no 
que se intercalan niveis de gravas angulosas (G), que parecen estar trituradas, non teñen 
matriz fina. Existen liñas de ferro que tinguen de cor encarnada todo o nivel.

cGe 100 cm. nivel rico en material groso, principalmente en cantos e gravas de granito 
con formas subredondeadas e en menor medida angulosas. dispóñense de xeito planar e 
presentan unha cor encarnada por mor da patina de óxido dos cantos. obsérvase unha 
grao-clasificación positiva de muro a teito, imbricacións e presión entre os cantos. cara ao 
teito a estratificación desaparece.

ocG 100. cor negra. Formado por material fino rico en materia orgánica no que se inter-
calan cantos e gravas de granito. as primeiras están facetadas e dispóñense sen ningunha 
orde no depósito, mentres que as gravas se ordenan no perfil.

 

sector sanxián-portocelo

atópase situado no contacto entre o nivel chan costeiro e a ladeira de enlace coa serra da Grova. 
presenta unha potencia variable entre 2 e 3 m. de muro a teito podemos diferenciar as seguintes 
facies: 

 cGmlar 50 cm. cor marrón clara. cantos e gravas de granito e cuarzo angulosos, subre-
dondeados e facetados, nos que algúns teñen claros trazos de alteración. trátase de cantos 
e bloques embutidos nunha matriz limo-areosa. cara ao teito aumenta o seu volume e as 
formas facetadas. cara ao norte, este nivel aparece representado por paleocanles labrados 
sobre o substrato rochoso, que nalgúns puntos amosa trazos de alteración. 

 cbmo 50 cm. cor marrón escura. cantos e bloques de granito principalmente e en menor 
medida de cuarzo subredondeados e angulosos mesturados cunha matriz fina rica en ma-
teria orgánica, que se dispoñen sen ningún tipo de orientación.

bcGmo 100 cm. cor negra. bloques, cantos e gravas de granito e en menor medida de 
cuarzo facetados e subredondeados que se embuten nunha matriz fina rica en materia 
orgánica. Existe unha grao-clasificación negativa cara á superficie. na parte superior do-
minan as areas, arxilas e limos.

as datacións obtidas por cano et al. (1997) no sector de sanxián-portocelo dan unha ida-
de de 28.000 ± 230 bp para o afloramento sanxián-i (norte) e 38.830 ± 2.200 bp para 
sanxián-iv (sur).

O medio sedimentario

os depósitos deste sector presentan marcadas diferenzas respecto aos existentes na área de muxía e 
porto do son. En sanxián son máis frecuentes as facies relacionadas con transporte de auga cunha 
maior enerxía. En ocasións aparecen depósitos claramente aluviais relacionados a abanos que des-
cendían desde os somontes da serra da Groba, situada cara ao interior. neste caso é a existencia 
de neveiros e mesmo de nichos de xeo os que marcarían os procesos de sedimentación. 

En función da existencia destes nichos, a modo de cuncas de recepción, ou de ladeiras con seg-
mentos variados, poñeríanse en marcha procesos nivais, fluvionivais ou mesmo fluvioglaciares que 
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motivarían as facies cunha laminación clara e, especialmente, os cortes e recheos das paleocanles 
(cut and fill). a existencia de debris flow está relacionada, como no caso da costa norte, cunha gran 
acumulación de material groseiro e neve ao pe das paredes e cunha fusión rápida que daría orixe 
a correntes hipercríticas de auga capaces de mobilizar bloques de gran tamaño.

3.2.2. Algunhas conclusións

a análise comparativa dos diferentes depósitos estudados amosan varios feitos. En primeiro lugar, 
que desde hai uns 40.000 anos alomenos, as condicións frías dominaban nas costas de Gali-
cia, no contexto do descenso eustático global do nivel do mar. iso sábese polo feito de que os 
depósitos sedimentarios que se acumularon no litoral, tanto inorgánicos como orgánicos, están 
nalgúns lugares por debaixo do nivel das mareas actuais. En segundo lugar, as diferentes facies 
indican unhas condicións nas que dominaría a neve e o xeo. Este feito explicaría, por unha banda, 
a erosión da capa de alteración e dos solos preexistentes e, por outra, en momentos de maior 
fusión rápida, a posta en marcha de fluxos de derrubamentos e, en certos lugares, de abanos 
aluviais (aluvial fan). a presenza de xeo plasmaríase tanto en lóbulos solifluidais como en bloques 
aradores que se producirían durante a fase de desconxelación, así como en derrubamentos es-
tratificados.

un feito salientable é a existencia na base dalgúns depósitos, de niveis de praias de cantos ben 
redondeados, o que leva a pensar que a evolución xeral dos depósitos se enmarca no período 
que se estende desde o Eemiense ata o Holoceno. as datacións radiocarbónicas dos depósitos do 
sur de Galicia, en sanxián (cano, et al., 1997) e oia (costa casais et al., 2002); de caamaño 
(costa casais, 1995); arnela (pérez alberti et al., 1999) ou de moreira (macías García et al., 
2006) permiten establecer, alomenos, tres grandes etapas de formación de solo. un primeiro 
estaría arredor dos 38.000-32.000 bp (arnela 37.550 ± 690 bp, sanxián iv: 38.830 ± 2.200 
bp, oia sur: 32.980 ± 530 bp; caamaño 36.050 +1.430 -1.210 bp e 32.340 +2.400 -1.800 
bp); outro entre o 30.000 e o 28.000 bp (sanxián i: 28.000 ± 230 bp; caamaño: 30.120 +670 
-620 bp) e un terceiro entre o 20.000 e o 18.000 (caamaño: 20.160 ± 270 bp, moreira: 18.980 
± 110 bp). 

todo o anterior suscita a cuestión de cales foron as causas da coexistencia de facies indicativas 
de etapas de edafoxénese, de formación de solo, xunto a outras indicativas dunha reactivación 
morfoxenética. a resposta hai que poñela en relación cos denominados como Episodios Heinrich 
descritos hai vinte anos por H. Heinrich (1988) quen poñía o acento na importancia das descar-
gas de xeo no atlántico e a súa incidencia no arrefriamento brusco do clima da terra. En 1992, 
G. bond, o propio Heinrich e outros investigadores puliron a teoría individualizando seis episodios 
denominados a partir daquela co citado nome (bond, G. et al., 1992), pulsacións frías despois 
de períodos relativamente máis quentes ou interestadiais. a análise sedimentolóxica detallada 
dalgúns depósitos na costa galega, caso de caamaño ou oia, sen publicar na súa totalidade, 
reforzada polas datacións, amosa as evidencias claras de tres deles, o H3, H2 e H1 (costa casais 
et al. 2007-08), e máis difusas do H4 (figura 7)
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Figura 7. secuencia deposicional ideal das costas atlánticas de Galicia a partir dos depósitos estudados polo 
GiXa coa situación aproximada das distintas datacións e os Eventos Heinrich. 
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comezando polo máis vello, desenvolto hai uns 40.000, obsérvase un feito salientable: todos os de-
pósitos orgánicos atopados están datados con posterioridade, arredor do 38.000 bp, o que supón 
que con anterioridade as condicións erosivas propiciaron a mobilidade das abas e unha acumula-
ción que, posiblemente, estea baixo os depósitos de praia actuais ou foron erosionados, aínda que 
se conservan restos nalgúns lugares, caso da base de arnela. Este feito leva a pensar na existencia 
na costa galega dunhas condicións frías, con alta nivosidade, que favorecerían a dinámica morfoxe-
nética derivada do H4. isto vese reforzado pola presenza de derrubamentos estratificados no interior 
de Galicia datados en máis de 40.000 anos (sen publicar).

un segundo feito salientable é a inexistencia de restos orgánicos datados arredor do 31.000 e, 
pola contra, en numerosos lugares atópanse acumulacións sedimentarias compostas por areas, 
cantos, gravas e incluso bloques, enmarcados arredor do 31.000 bp, o que leva a relacionar a súa 
deposición co H3. 

as datacións entre os 30.000 e os 28.000 anos bp, así como aquelas situadas entre os 20.000 e os 
18.000 anos bp enmarcan o episodio H2, situado arredor do 26.000 bp. na costa galega estaría 
sinalado pola abundancia de acumulacións de areas, gravas, cantos e bloques e pola presenza de 
bloques aradores que, por vía de exemplo, é un feito indicativo de movementos solifluidais vence-
llados a ambientes fríos. 

por riba dos depósitos datados arredor do 18.000 bp, son moi abundantes as acumulacións de 
material heterométrico que nalgúns casos, como os niveis superiores de arnela ou especialmente 
moreira, indican unha intensa dinámica morfoxenética, materializada por medio de coladas soliflui-
dais, fluxo de derrubamentos, materiais de desprazamento, etc. trataríase de procesos asociados o 
episodio H1.

3.3. os procesos de erosión durante o Holoceno: o comezo da fase de exhumación

os procesos de orixe fría, froito dunha fase glaciar, non só xeraron un manto case continuo de 
sedimentos ao longo de todo o litoral, senón que fosilizaron as antigas formas existentes. trátase, 
como se acaba de comentar, de depósitos crionivais ou periglaciares nos cales a neve e o xeo 
favorecerían a mobilidade das vertentes. con posterioridade, entraríase nunha fase definida como 
paraperiglaciar (blanco chao et al., 2007), seguindo o concepto paraglaciar introducido por Ryder 
(1971) para describir o comportamento das cuncas fluviais afectadas por procesos glaciares. For-
bes e syvitski (1994) aplicaron o termo para aquelas costas en que as formas ou os sedimentos 
glacioxénicos tiñan unha influencia recoñecible na actualidade. de acordo con esta definición, a 
principal característica dos sistemas costeiros paraglaciares é a existencia dunha gran dispoñibili-
dade de sedimento proveniente dos depósitos glaciares, que son desgastados pola erosión mariña 
durante a transgresión holocena. nas costas galegas trataríase de depósitos periglaciares, polo que 
a dinámica paraperiglaciar se basearía na presenza dunha grande dispoñibilidade de sedimentos, 
de orixe periglaciar e nival, que son erosionados e mobilizados durante a transgresión holocena.

nas costas de Galicia, o Holoceno supuxo así o establecemento dunha dinámica erosiva que se 
prolonga ata a actualidade, dado que aínda quedan moitos lugares da costa cubertos por un es-
peso manto de sedimentos de orixe fría (blanco chao et al. 2002, 2003, 2007; pérez alberti et al., 
2002). o retroceso da costa prodúcese en varias fases determinadas fundamentalmente por dous 
factores: 1) as variacións do nivel do mar e 2) o volume e natureza dos sedimentos que se incorpo-
ran ao sistema litoral, aspecto este último que varía espacial e temporalmente. Estas fases represen-
tan etapas de diferente velocidade de retroceso, aínda que non se producen de xeito homoxéneo, 
dada a variedade de facies e potencias que presentan os depósitos continentais existentes. 
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Respecto ao primeiro punto, hai que dicir que case todas as referencias en distintas partes do globo 
confirman unha transgresión relativamente rápida ata o momento en que o nivel do mar acada o 
seu máximo Holoceno. a investigación levada a cabo na península ibérica establece un nivel alto do 
mar entre o 6.000 e o 5.000 bp: arredor do 5.800 na costa cantábrica (altuna et al., 1990; mary, 
1992) e entre o 6.800-5.000 bp na costa portuguesa (araujo, 1991). outros autores apuntan só a 
unha redución na velocidade de subida do nivel do mar arredor do 5.000 bp (Rey salgado, 1993) 
e hai suxestións doutro episodio transgresivo entre o 4.350 e o 3.970 bp (santos e vidal, 1993). 
Existen tamén numerosas referencias a un segundo nivel alto do mar Holoceno entre o 2.000 e o 
1.500 bp, equivalente á transgresión durquenquiense do norte de Europa (mary, 1983, 1992; vilas 
et al., 1991; Granja et al., 1996; martínez cortizas et al., 1996; devoy et al., 1996) que afectou a 
asentamentos romanos e da idade do bronce (martínez cortizas e costa casais, 1997), así como 
unha segunda pulsación positiva do mar arredor do 1.000 bp (Granja, 1989; martínez cortizas 
e costa casais, 1997). os traballos máis recentes suxiren unha ralentización da velocidade de 
ascenso ata 3.500 anos bp (bao et al., 2007; dias et al., 2000; Freitas et al., 2002; 2003), e re-
centemente tense probado que o nivel do mar non acadou a súa posición actual antes desta data e 
que posiblemente o fixo con posterioridade (costas-otero, 2008). 

a transgresión posglaciar afectou na meirande parte das costas galegas aos depósitos continentais 
que fosilizaron as costas do Eemiense. dado que, como xa se dixo anteriormente, a súa extensión, 
potencia e facies varían dependendo da súa localización e xénese, o retroceso produciuse en varias 
fases controladas por variacións no nivel do mar, así como polo volume e natureza dos sedimentos 
que se incorporan ao sistema litoral (figura 8). todos os datos apuntan a que: 

1.  a transgresión se iniciaría arredor do 15.000 o 14.000 bp (dias alveirinho et al., 2000; Rey sal-
gado, 1993). Este feito provocaría o inicio da erosión costeira, aínda que existen evidencias que 
indican a continuación da sedimentación continental durante esta primeira etapa transgresiva. 
así, en mougás, costa casais et al. (1996) obtiveron datacións radiocarbónicas de 14.1000 ± 
200 bp e 13.720 ± 110 bp a 172-226 cm e 130-172 cm do remate do depósito respectivamen-
te, evidenciando que neste momento a fronte de deposición se atoparía bastante lonxe da cota 
de marea alta actual.

2.  un ascenso rápido do nivel do mar ata o 6.000/5.000 bp suporía unha fase inicial do retroceso 
rápido dos depósitos e a conseguinte incorporación de grandes volumes de sedimento ao sistema 
costeiro. Estudos realizados nas lagoas costeiras confirman que as condicións dos litorais galegos 
se estableceron arredor dos 6.000-5.000 bp (bao et al. 2007).

3.  Hai que engadir, non obstante, que desde os 6.000-5.500 bp, e especialmente desde o 4.500 bp, 
existe unha erosión das ladeiras vencellada coa actividade antrópica, o que no medio costeiro 
se traduciu na formación de potentes facies aluviais e liñas de pedras (costa casais et al., 1994, 
1996; martínez cortizas et al., 1996, martínez cortizas e costa casais, 1997), proporcionando 
material sedimentario, especialmente nas desembocaduras fluviais.

4.  Entre o 5.000 e o 3.000 bp o ascenso do nivel do mar desacelerouse, o que supuxo un período 
de redistribución do sedimento incorporado á costa durante as fases anteriores. Este é o momen-
to en que se iniciou o desenvolvemento dos principais complexos sedimentarios da costa galega, 
como as lagoas ou os complexos dunares (bao et al., 2007, costa casais et al., 1996; devoy 
et al. 1996; martínez cortizas et al., 1996; saa e díaz Fierros, 1980; vilas et al., 1991). non 
obstante, nesta fase a sedimentación continental estaba aínda activa, como amosan as datas 14c 
de 4.760 ± 80 e 3.330 ± 70 bp obtidas por cano et al. (1997) en porto canela ou as de 3.404 
± 82 bp obtidas polos autores en caamaño. 
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5.  arredor dos 2.850-2.200 bp habería condicións menos enerxéticas (González-álvarez et al., 
2004; martins, et al. 2006) nas costas de Galicia. as datas 14c obtidas en caamaño de 2.270 
± 140 bp a 160 cm e 530 ± 80 a 100 cm baixo o remate superior do depósito (trenhaile et al., 
1999) proban que a superficie sobre a que se acumularon estes materiais tiña o seu extremo 
distal moi afastado da súa posición actual, considerando a suave pendente que presentan. 

6.  investigacións recentes nos sedimentos das rías atlánticas (González-alvarez et al., 2004) amosan 
un aumento dos temporais, arredor dos 1420 ad durante a pequena idade de Xeo, o que ben 
seguro deu lugar a un aumento da erosión costeira.

Figura 8, Grandes trazos da evolución das costas rochosas de Galicia. modificado de blanco-chao et al.  
(2007). shore platform abrasion in a para-periglacial environment, Galicia, northwestern spain. Geomorphol-
ogy, 83:136-151.
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3.4. os procesos de erosión actuais e subactuais

a dinámica actual de grande parte da costa galega enmárcase, pois, na derradeira fase da etapa 
paraperiglaciar, caracterizada polo descenso da dispoñibilidade de sedimento, o que determina 
o carácter que adopta o balance erosión/acumulación. a meirande parte dos antigos depósitos 
atópanse na actualidade en posicións en que só son afectados pola ondada de temporal durante 
as mareas altas, situación que en moitos casos se ten acadado en tempos históricos, como amosa 
a datación por 14c de 530 ± 80 bp obtida a 100 cm do remate do depósito de caamaño (ría de 
muros) (costa casais, 1995; trenhaile et al., 1999), é dicir, a uns 6 metros por riba do nivel de 
marea alta, o que implica unha exhumación da plataforma rochosa subxacente sumamente recente. 

non obstante, os estudos realizados ata estes momentos amosan con claridade os contrastes na 
dinámica xeomorfolóxica das costas e, consecuentemente, na resposta ante a erosión. as variables 
xa citadas, caso da diversidade litolóxica e morfolóxica, a estrutura dos materiais, o seu grao de al-
teración ou os restos de coberteira sedimentaria, xunto coa desigual enerxía da ondada, marcan os 
distintos procesos. naqueles sectores de rochas graníticas, con cantís baixos, é frecuente o retroceso 
da costa marcado polo lavado da capa de alteración, mentres que nos sectores en que dominan 
cantís de maior altitude, son os desprendementos os procesos principais. isto mesmo acontece nos 
cantís altos dos sectores nos que dominan rochas básicas intensamente meteorizadas. os des-
prazamentos rotacionais, postos en marcha por mor da socavación mariña xunto ás sobrecargas 
hidrostáticas xeradas en episodios de alta intensidade de chuvia, especialmente durante o outono 
e inverno, son outra das características da dinámica dos sectores rochosos do noroeste peninsular.

naqueles sectores de rochas metamórficas intensamente fracturadas, a ondada aproveita as liñas 
de debilidade, xerándose cantís verticais, por mor da maior velocidade de retroceso, estando a 
evolución marcada por desprendementos, procesos de socavación, apertura de furnas, colapsos e 
xénese de arcos e stacks. 

co o obxectivo de coñecer o grao de mobilidade das costas rochosas na actualidade, ou máis con-
cretamente dos cantís, levouse a cabo un estudo exhaustivo a partir de fotografías oblicuas feitas 
entre novembro de 2001 e xaneiro de 2002. a partir del indicáronse de xeito profuso todos os mo-
vementos en masa visibles co fin de levar a cabo un estudo comparativo cara atrás empregando as 
fotografías aéreas de 1983 e 1956 e cara adiante utilizando as existentes do ano 2003 e dun per-
corrido sistemático por toda a costa. dado o volume de traballo que supón o proxecto, no momento 
actual só se dispón dos datos de toda a costa para o período 2001-2002 e parciais da actualidade.

o estudo permitiu diferenciar os distintos movementos en masa dentro dos cantís, destacando os 
desprendementos, colapsos e desprazamentos rotacionais.

3.4.1. Desprendementos

trátase de caídas de materiais ao longo do cantil (figura 9). dentro deles hai que diferenciar entre 
aqueles que afectan a toda a fachada do cantil e os que lle afectan a un segmento concreto. nes-
te caso pódense, á súa vez, individualizar entre os que se produciron na parte superior e aqueles 
que tiveron lugar na base do cantil. os desprendementos orixináronse en rochas profundamente 
fracturadas e alteradas e en depósitos recentes. no primeiro caso tense comprobado que son máis 
abundantes nos altos cantís. os mellores exemplos aparecen flanqueando a costa entre Estaca de 
bares e ortigueira, aínda que tamén existen noutros lugares, como é o caso da fachada marítima 
da costa de valdoviño, narón e Ferrol. 
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Figura 9. desprendemento na praia de ponzos (Ferrol, a coruña).

3.4.2. Colapsos

os colapsos prodúcense cando existe unha socavación basal. téñense diferenciado entre aqueles 
que producidos en rochas dos que afectan só á coberteira sedimentaria.

poden orixinar formas diferentes, sendo os máis espectaculares os denominados ollos. Están locali-
zados na costa de Ribadeo, arteixo, malpica e a laracha (figura 10).

Figura 10. ollo na costa de arteixo (a coruña).

3.4.3. Desprazamentos rotacionais

trátase de movementos circulares, en culler, que provocan o desprazamento global do cantil. té-
ñense visto en rochas moi alteradas, especialmente nas básicas do complexo de cabo ortegal, no 
contorno de cariño (figura 11).
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Figura 11. no centro, desprazamento rotacional antigo; á dereita, erosión basal. cariño (a coruña).

sumando os diferentes tipos de desprendementos, compróbase que están presentes en todo o li-
toral galego. cando se discrimina entre os antigos, anteriores ao ano 2002, dado que no estado 
da investigación non se pode afinar máis, compróbase que son máis frecuentes no sector que se 
prolonga entre o cabo ortegal e malpica (figura 12). tamén son moi abondosos entre malpica e 
o cabo Fisterra, nas Rías baixas e, aínda que se trate dun sector moi cativo, entre san cibrao e o 
cabo ortegal. tamén son numerosos os desprendementos na fachada cantábrica entre san cibrao 
e o río Eo e moito menos numerosos os que aparecen entre cabo silleiro e o miño. as evidencias de 
inestabilidade son, polo tanto, identificables en todos os sectores da costa galega.

Figura 12. distribución dos movementos  en masa anteriores a 2002 en relación coa litoloxía.
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cando centramos a nosa análise nos desprendementos máis recentes, vemos que o tramo cabo 
ortegal-malpica é o que presenta un maior número de cicatrices, sendo tamén numerosas nos 
tramos ortegal-san cibrao e desde aquí ata o Eo. o número é menor nas Rías baixas e entre Fis-
terra e malpica, sendo o tramo cabo silleiro-río miño o que ofrece un menor número de evidencias 
(figura 13). 

Figura 13. movementos en masa frescos en 2002 en relación coa litoloxía.

cando ampliamos a escala e imos analizando as diferentes xeoformas, podemos comprobar como 
son os altos acantilados modelados sobre rochas graníticas profundamente alteradas e diaclasadas 
os que ofrecen una maior mobilidade. É o caso do contorno de Estaca de bares ou os montes da 
lagoa, entre narón e Ferrol, así como cantís da capelada modelados sobre rochas básicas. unha 
mención especial merecen aquelas áreas nas que existe una ampla coberteira sedimentaria. nelas, 
malia ser certo que non se atopan grandes movementos en masa, si que se pode comprobar a 
presenza dun lavado continuo.

así pois, comprobouse que é perfectamente visible e cuantificable a mobilidade do litoral. non 
obstante, é necesario levar a cabo unha comparación entre o perfil da costa nun momento dado, 
neste caso entre finais de 2001 e inicios de 2002, e a actualidade. para iso seleccionáronse unha 
serie de lugares en que se comprobara a presenza de movementos naqueles anos: a praia de area-
longa, en Foz; o contorno sur do porto de cariño; o do cabo de Estaca de bares; a praia de picón 
(ortigueira); os montes da lagoa e a praia de ponzos, en Ferrol; santo adrián e a punta dos muíños, 
en malpica; os ollos de arteixo, a laracha e san miro, en malpica, así como os cantís modelados 
sobre os depósitos estudados de caamaño, moreira e oia.

nalgúns casos non se notan marcadas diferenzas, máis alá do habitual retoque da base de calquera 
desprendemento polo mar. É o caso dos desprendementos de Estaca de bares, o picón, ponzos ou 
a punta dos muíños. noutros comprobouse que o sector segue a modificarse continuamente, como 
acontecía na praia de arealonga en Foz. E hai que falar en pasado porque na actualidade estase 
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levando a cabo unha “cementación” dos cantís por parte da dirección Xeral de costas que, aínda 
que poderá frear o seu retroceso, levou por diante uns dos mellores arquivos paleoambientais da 
costa cantábrica. tamén a actividade recente é visible no contorno do porto de cariño, onde, a 
pesar de que os vellos desprazamentos aparecen vexetados, se observan outros novos.

se seguimos a ampliar a escala e centramos a análise nas frontes dos depósitos que se levan es-
tudando desde vai anos, caso de caamaño, arnela, moreira, oia, etc., pódese comprobar que 
se están a producir retoques constantes e, incluso, cada ano que pasa aparecen ao descuberto 
xeoformas antigas. É o caso da furna do sector setentrional de caamaño. o lavado tamén é visible 
na área de santo adrián en malpica (figura 14), onde se pode ver un retroceso entre o 2002 e a 
actualidade de toda a fronte, así como a exhumación progresiva de antigas furnas abertas, a modo 
de corredores, que foran fosilizadas pola sedimentación nas fases frías comentadas. por contra, os 
ollos abertos nos teitos das furnas modeladas sobre de sedimentos de arteixo, a laracha ou san 
miro apenas foron retocadas nos últimos seis anos.

Figura 14. modificacións da liña de costa en santo adrián (malpica) entre  2002 e 2008.

4. conclusións

as investigación xeomorfolóxicas levadas a cabo na costa de Galicia amosan:

1.  a presenza dun balance fosilización/exhumación das formas que supón que a unha fase de 
predominio dos procesos de erosión que funcionou durante o último interglaciar lle seguiu 
outra na que a sedimentación foi a dominante, motivando a fosilización das antigas formas. 

2.  a partir da transgresión posglaciar, hai uns 15.000 anos, as costas entraron nunha fase clara 
de erosión, nunha fase paraperiglaciar moi condicionada pola natureza dos depósitos que se 
acumularon durante as fases frías do plistoceno recente, alomenos desde hai uns 40.000 anos, 
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ata hai uns 11.000, aínda que a sedimentación continental continuou tamén no Holoceno e 
ata datas moi recentes, tal como amosan as datacións radiocarbónicas. 

3.  a erosión costeira acelerouse desde hai uns 6.000 anos, aínda que non foi nin uniforme nin 
continua, pero estivo presente nas costas de Galicia.

4.  o estudo da dinámica actual amosa que:

a.  os procesos de erosión están activos en todas as costas, aínda que son máis evidentes 
nas áreas dominadas polos altos cantís e alí onde a fracturación e alteración das rocha 
é máis intensa. nas áreas sedimentarias é máis difícil discriminar entre canto da ero-
sión é inducida pola acción directa do mar e canto polas actuacións antrópicas.

b.  non todos os movementos en masa presentes na costa son debidos a actividade do 
mar. moitos deles están en íntima relación con outros episodios de precipitación, como 
os ocorridos en Galicia durante o inverno de 2000-2001.

c.  a erosión costeira é unha constante e os cambios son visibles incluso en curtos perío-
dos de tempo.

d.  as costas galegas están aínda nunha fase paraperiglaciar e o mar non foi quen de ba-
leirar os depósitos acumulados nas fases frías do plistoceno recente nin, por suposto, 
cubrir as antigas formas modeladas durante o interglaciar Eemiense, que polo xeral se 
atopaban uns 2 m por riba do nivel actual, tal como amosan os vellos niveis de praia 
fósiles.

5.  todo o anterior é indicativo de que a costa galega está en retroceso e que toda planificación 
do litoral debe telo presente. 

6.  para coñecer as taxas anuais de retroceso, é necesario continuar cun plan de investigación máis 
profundo.
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rEsumo

Realizouse unha recompilación da información contida nas publicacións sobre as comunidades 
bentónicas litorais en Galicia. Esa información resultou enormemente heteroxénea. unicamente 
algas, moluscos, crustáceos e poliquetos contan cunha base informativa mínima para permitir 
análises comparativas. preséntase unha avaliación das publicacións destes grupos en canto á súa 
adecuación aos propósitos deste estudo. a análise da distribución das algas tipo “Kelp” ao longo 
do tempo ofreceu evidencias de variacións, posiblemente ligadas ao cambio climático. discútese 
a posible orixe das lagoas informativas detectadas e proponse unha base metodolóxica para 
desenvolver un traballo eficiente de monitorización das comunidades bentónicas litorais. por outra 
banda, e como consecuencia da crecente presión sobre as reservas pesqueiras globais, perdeuse 
a referencia do estado orixinal dos ecosistemas mariños, chave para cuantificar a diminución dos 
tamaños poboacionais e corporais dos recursos da pesca. neste traballo modélanse mediante 
Glm as tendencias (1953-2007) nas variacións nas comunidades de peixes costeiros, froito das 
actividades humanas, mediante o emprego dun arquivo de campionatos de pesca recreativa 
submarina. as tendencias por mergullador e campionato no número de individuos capturados, no 
seu peso e no tamaño corporal do exemplar maior son significativas e de pendentes negativas. ac-
tualmente o número de individuos capturados reduciuse nun 44% e o seu peso nun 74% respecto 
dos inicios da serie temporal, mentres que o tamaño corporal se reduciu nun 35%.

summarY

information contained in publications on Galician littoral benthic communities was compiled. this 
information was tremendously heterogeneous. algae, molluscs, crustaceans and polychaetes are 
the only taxa with a minimum informative pool that allow for comparative analysis. an evaluation 
of publications in these groups is presented, based on its suitability to the purposes of the present 
study. analysis of distribution of Kelp algae over time gave evidence of variations possibly linked 
to climate change. the possible origin of the informative gaps detected is discussed and a 
methodological basis for developing an efficient monitoring of littoral benthic communities 
is suggested. Furthermore, as a result of the growing pressure on global fishing reserves, the 
original marine ecosystems baseline was lost, a key tool for the assessment of the reduction in 
the population and body sizes of the fishing resources. in this work (1953-2007) tendencies in 
coastal fish communities, a consequence of human activities, are modelled by Glm, by means of 
one recreational spearfishing championship archive. the tendencies by fisher and championship 
of the number of specimens, their weight and the largest specimen body size were found to be 
significant and with negative slopes. nowadays, the number of specimens caught has dropped 
by 44% and their weight by 74% with regard to the beginning of the time series, while body size 
dropped by 35%.
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1. introdución

Este estudo pretende reunir a información dispoñible sobre as comunidades bentónicas nos ecosis-
temas mariños litorais de Galicia co fin de avaliar a existencia de evidencias de impactos derivados 
do cambio climático. Este obxectivo revelouse especialmente difícil de lograr pola propia dinámica 
histórica da investigación neste ámbito. por outra banda, a zona litoral estivo sometida nas últimas 
décadas a múltiples perturbacións humanas (pesca, urbanización, contaminación, alteración de 
hábitats…) que se engaden aos posibles efectos do cambio climático. Xa que logo, a análise da 
información retrospectiva, sendo esta principalmente de tipo observacional, dificilmente permitirá 
determinar o papel que cada un destes factores, e singularmente o cambio climático, teñen nos 
cambios ecolóxicos observados. 

malia o elevado número de investigadores e grupos dedicados á investigación sobre ecosistemas 
mariños litorais en Galicia, a compilación de bases de datos coherentes no espazo e no tempo 
presenta dous problemas principais:

• a atomización da información, dado que a maior parte de científicos e grupos traballaron de 
modo independente, sendo escasas a colaboración entre grupos. por este motivo, a maior parte 
de información refírese a unhas poucas localidades e taxa ou grupos taxonómicos e a períodos 
curtos de tempo.

• a diversidade de obxectivos dos proxectos en que se obtivo información relevante. En especial, 
a maior parte de datos proveñen de estudos cun obxectivo taxonómico e de obtención de in-
ventarios faunísticos e florísticos. por estas razóns, en moitas ocasións, os datos publicados non 
se atopan no formato adecuado para a súa análise neste proxecto.

obxEctivos xErais

tendo en conta os condicionantes comentados anteriormente, este estudo pretende identificar, re-
compilar e sistematizar a información dispoñible que sexa de potencial interese para a análise de 
tendencias a medio e longo prazo nos ecosistemas litorais. Esta información permitirá desenvolver 
unha primeira avaliación de evidencias pero, en especial, pode constituír unha valiosa base de 
coñecemento que permita no futuro realizar análises máis profundas unha vez se obteña nova infor-
mación procedente de monitorizacións deseñadas con este fin.

deste xeito, abórdanse neste capítulo estes obxectivos principais:

1. creación e análise dunha metabase de datos sobre comunidades bentónicas litorais en 
Galicia. para cada estudo identificarase o tipo de información dispoñible, a súa resolución e co-
bertura espacial e temporal, os tipos de datos dispoñibles (identificación de especies, abundancias 
absolutas ou relativas, etc.) e a dispoñibilidade da información (bases de datos públicas, resumos 
en táboas ou gráficos en publicacións, etc.).

sobre esta metabase de datos aplicarase o seguinte proceso de análise co fin de determinar a exis-
tencia de indicios de cambios a medio e longo prazo e avaliar a súa potencial relación co cambio 
climático:

• selección de indicadores (tipos de comunidades, grupos de organismos) e variables (abundan-
cia de especies, composición e estrutura de comunidades, dinámica de poboacións, paráme-
tros funcionais) segundo a dispoñibilidade e cobertura da información.
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• compilación de series temporais de ecosistemas costeiros bentónicos para os indicadores se-
leccionados.

• integración de bases de datos sobre distribución espacial de organismos e comunidades e a súa 
variación temporal para os indicadores seleccionados.

a propia natureza da información dispoñible e as súas limitacións restrinxiron as análises a eviden-
cias cualitativas, baseadas en cambios na distribución espacial. malia o anterior, puidéronse identi-
ficar algunhas evidencias parciais de interese e creouse e documentouse unha base de información 
que poderá ser de enorme utilidade no futuro. por outra banda, como consecuencia deste estudo, 
preséntanse algunhas ideas iniciais para unha proposta de estratexia de monitorización de ecosis-
temas costeiros para detección de cambios ecolóxicos asociados a procesos de cambio climático.

2. análise de series temporais dos rexistros de pesca deportiva en Galicia. a presión exercida 
sobre as reservas globais pesqueiras foi fortemente aumentada nos últimos anos (mcGoodwin, 1990; 
christensen et al., 2003). ao mesmo tempo que “pescamos cara abaixo na rede trófica” (pauly et al., 
1998), evidenciando a apertura de novas pesqueiras, as tradicionais seguen sendo explotadas, o que 
foi descrito como “pescando a través da rede trófica” (Essington et al., 2006). a pesar do constante 
incremento da efectividade nas técnicas pesqueiras, as capturas da frota mundial mantéñense estables 
(alverson et al., 1994; Hall, 1999; Fao, 2004). Existe o consenso de que os caladoiros do planeta 
están sobreexplotados, o que podería conducir a un colapso xeneralizado (Jackson, 2001; pauly et 
al., 2003; Fao, 2004; Zeller e pauly, 2005). como resultado da sobrepesca mundial realizouse un 
notable esforzo investigador dirixido a eludir a “síndrome das referencias variables” (pauly, 1995), a 
través do coñecemento do estado orixinal dos ecosistemas mariños. aínda que son numerosos os 
traballos que constatan perdas de diversidade específica (Worm et al., 2006), extincións (malakoff, 
1997; Fogarty e murawski, 1998; casey e myers, 1998; Roberts e Hawkins, 1999, dulvy et al., 2000), 
diminucións nas abundancias poboacionais (Fogarty e murawski, 1998; baum et al., 2003; christen-
sen et al., 2003; myers e Worm, 2003; baum e myers, 2004; Jennings e blanchard, 2004; levin et 
al., 2005), ou diminucións do talle de determinadas especies (baum et al., 2003), ata o momento 
non foi posible cuantificar de modo consensuado a diminución dos recursos da pesca extractiva. boa 
parte da controversia xerada ten a súa base na orixe dos datos dos estudos. os rexistros de vendas 
das pesqueiras comerciais, usados en gran número de publicacións, presentan varias dificultades: (1) 
moitas das informacións son distorsionadas, demoradas no traslado aos rexistros ou permanecen en 
en segredo, inaccesibles para os investigadores (Watson, 2001); (2) resulta frecuente que nas estatísti-
cas comerciais non se proporcionen referencias espaciais concretas e fiables (Watson et al., 2004); (3) 
as series históricas adoitan carecer de datos fidedignos que abrangan as décadas anteriores a 1970 
(sáenz–arroyo et al., 2005). ademais, o uso de datos de pesqueiras comerciais para a obtención de 
índices de capturas por unidade de esforzo (cpuE) presenta outras dificultades: (4) frecuentemente 
non se valora a influencia do comportamento dos mergulladores sobre as pesqueiras (Hilborn et al., 
1995; Walters, 2003; ahrens e Walters, 2005). (5) Existe certa polémica na proporcionalidade entre 
a abundancia das capturas e o esforzo de pesca exercido. aínda que Harley et al. (2001), Walters 
(2003), ahrens e Walters (2005) e Hampton et al. (2005) cuestionan a validez desta hipótese, a pro-
porcionalidade foi amplamente utilizada na xestión de pesqueiras (Richards e schnute, 1986; nishida 
e chen, 2004; campbell, 2004; maunder e punt, 2004; ahrens e Walters, 2005). a maioría dos 
traballos recentes que buscan a perdida liña de referencia orixinal empregan datos procedentes de 
capturas oceánicas (baum et al., 2003; christensen et al., 2003; myers e Worm, 2003; baum e myers, 
2004), uns poucos empregan capturas costeiras (Fogarty e murawski, 1998). Estes traballos baséanse 
en rexistros históricos de pesca (christensen et al., 2003; myers e Worm, 2003; sáenz–arroyo et al., 
2005), flutuacións da variabilidade xenética (Roman, e palumbi, 2003), inferencias a partir de pará-
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metros poboacionais actuais de determinadas especies (Jennings e blanchard, 2004) ou informacións 
persoais de pescadores (sáenz–arroyo et al., 2005).

os arquivos de campionatos deportivos de pesca submarina da Federación Galega de actividades 
subacuáticas (FEGas) conteñen as actas dos campionatos celebrados en Galicia desde 1953 (figu-
ra 1), incluíndo información sobre unha pesqueira moi selectiva: as comunidades de peixes costeiros 
sublitorais e neríticos. os traballos científicos centrados neste tipo de comunidades resultan escasos, 
malia a súa proximidade á costa, a súa inmemorial explotación por parte da pesca artesanal e de 
que o ser humano esgotou máis do 90% das súas especies máis significativas (lotze et al., 2006). 
o obxectivo principal deste traballo é analizar as tendencias (1953-2007) nas variacións nos eco-
sistemas costeiros froito das actividades humanas mediante o emprego do arquivo da FEGas. as 
referencias empregadas están libres das dificultades habituais: (1) o número de capturas e o seu 
peso son rexistrados cun alto nivel de certeza, posto que os mergulladores compiten entre eles na 
clasificación. (2) as zonas de competición mantivéronse estables para toda a serie temporal. (3) a 
serie temporal é moi ampla, ininterrompida, e inclúe o período de maior incremento do esforzo 
pesqueiro comercial. (4) dado que o esforzo afectou ás mesmas zonas, foi exercido sobre as mes-
mas especies e que os métodos e materiais empregados non cambiaron, podemos supoñer que a 
capturablilidade é constante. (5) por conseguinte, as capturas, unha vez estandarizadas por unidade 
de esforzo, resultan proporcionais á abundancia das especies. 

Figura 1. campionatos celebrados durante a serie temporal analizada 
(porcentaxe anual respecto do total, n.º = 873).
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Figura 2. número de publicacións en función da localización. Ría: publicacións con localidades en rías. out-
ras: publicacións con localidades non situadas en rías.
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neste estudo non se aborda directamente a análise do impacto do cambio climático, dado que 
tanto a estrutura da información como a dispoñibilidade de datos sobre impactos humanos impi-
den realizar análises de relacións causa-efecto. pola contra, a análise da base de datos permitirá 
describir pormenorizadamente os patróns de cambio espacial e temporal desta comunidade no 
referente á abundancia das especies dominantes e o seu tamaño corporal. a ausencia de series de 
datos, coa adecuada cobertura espacial, sobre esforzo pesqueiro, alteracións de hábitats ou niveis 
de contaminantes, entre outros factores, fai imposible asignar os cambios ecolóxicos observados a 
estes ou outros factores.
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Figura 3. distribución das publicacións en función do hábitat.

2. mEtodoloxía

2.1.  creación e análise dunha metabase de datos sobre comunidades bentónicas litorais 
en Galicia 

2.1.1.  síntese da información sobre distribución e abundancia de comunidades bentónicas 
litorais en Galicia

2.1.1.1. Descrición da metabase de datos

Elaborouse unha metabase que recolle con carácter exhaustivo información procedente de publi-
cacións de diversa tipoloxía (teses, informes técnicos, artigos científicos) sobre o bentos mariño de 
Galicia cun triplo obxectivo:

1. deseñar unha ferramenta práctica e flexible que permita a ordenación sistemática e coherente 
en formato dixital da información dispersa en publicacións.

2. incorporar á metabase creada rexistros obtidos a partir da análise das publicacións existentes 
e accesibles acerca das comunidades bentónicas en Galicia (fundamentalmente datos sobre 
distribución e abundancia de organismos e comunidades).

3. Explorar a información biolóxica obtida para contrastar a existencia de evidencias obxectivas 
que sirvan como contraste á hipótese do cambio climático a nivel local.

a metabase realizada componse de tres partes: bibliografía (recollendo actualmente 630 referencias 
a traballos), información xeográfica e datos biolóxicos, integrando información sobre os grupos 
taxonómicos, a localización (referenciando, se é o caso, os puntos de mostraxe sobre o sistema de 
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información xeográfica) e o tipo de medios ou rango de profundidades. ademais, categorízase o 
tipo de resultados obtidos e a metodoloxía de mostraxe empregada.

2.1.1.2. Resumo da información da metabase

a información contida nas publicacións analizadas é moi heteroxénea, tanto no referente á súa orixe 
xeográfica, tipo de hábitats e grupos taxonómicos estudados como nos obxectivos, metodoloxía e 
tipo de resultados obtidos.

nas figuras 2 e 3 obsérvase o predominio de traballos baseados en información recollida no interior 
das rías e nos hábitats de praia fronte a outros tipos de medios. as publicacións tratan preferente-
mente o nivel intermareal (figura 4).
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Figura 4. distribución das publicacións segundo o nivel mareal.

2.1.2. Avaliación da información

2.1.2.1. Premisas

para cumprir o obxectivo principal deste traballo partiuse das seguintes premisas:

• certas variables asociadas aos organismos dependen, en grande medida, do clima. 

• cambios no clima tradúcense en modificacións nestas variables.

• o estudo dos cambios destas variables ao longo do tempo permitirá determinar a súa relación 
con cambios ocorridos no clima.

das variables con capacidade informativa potencial para avaliar a hipótese de cambio climático 
(distribución, morfometrías, fenoloxía, etc.), a única cun volume de información suficiente nas pu-
blicacións analizadas era a distribución. as publicacións analizáronse valorándose, polo tanto, en 
función da información que achegan sobre a distribución dos organismos.

2.1.2.2. Consideracións previas

o feito de que Galicia comprenda un ou varios límites bioxeográficos supón que pode ser un lugar 
privilexiado para presenciar cambios de distribución. Galicia ocupa, en relación co medio mariño, 



ecosis temas l i torais cap 23

461

unha zona peculiar ao atoparse nun punto localizado nun gradiente simétrico (a costa nW penin-
sular é unha zona máis fría que as dúas que a limitan). Hai que ter en conta que a distribución das 
especies mariñas adoita ser ampla e abarcar maior área xeográfica que a ocupada pola costa de 
Galicia, polo que certa cantidade de información se perderá ao non ter en conta a distribución 
completa de cada especie ou comunidade.

2.1.2.3. Avaliación da calidade da información

para ponderar obxectivamente os datos recollidos na metabase, empregáronse catro indicadores 
(especificidade, cobertura espacial, cobertura temporal, información bioxeográfica) avaliando o 
achega de información de utilidade para o contraste de hipóteses sobre efectos de cambio climático.

2.1.2.4. Selección de grupos taxonómicos

a selección fundamentouse nun criterio dobre: cantidade de información dispoñible, destacando, 
como se aprecia na figura 5, moluscos, crustáceos, poliquetos e algas; e relevancia desta, valo-
rándose aquí a existencia de datos referidos a especies bioindicadoras; unicamente se localizou 
información deste carácter nas algas tipo “Kelp”.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 Liques 

Braquiópodos 

 Arácnidos 

Picnogónidos 

Sipuncúlidos 

 Tunicados 

Foronídeos 

 Insectos 

Oligoquetos 

 Briozoos 

 Poríferos 

Fanerógamas 

 Peixes 

Nemertinos 

 Cnidarios 

Equinodermos 

 Algas 

Poliquetos 

Crustáceos 

 Moluscos 

Figura 5. número de publicacións por grupos taxonómicos.
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2.2. análise de series temporais dos rexistros de pesca deportiva en Galicia 

2.2.1. Base de datos de campionatos de pesca submarina

nun campionato de pesca, un número coñecido de mergulladores en apnea capturan a máxima 
cantidade de individuos dunha selección predeterminada de especies de peixes, nunha área e tem-
po preestablecidos. os resultados e incidencias dos campionatos quedan rexistrados en actas, nas 
que se rexistra, a data da proba, o lugar de celebración (figuras 6 a 10), a modalidade (individual, 
por parellas ou por equipos), o ámbito territorial (estatal, autonómico, interclubs ou social), a du-
ración (h) e capturas (número e peso en gramos dos exemplares e a especie e o peso en gramos 
das 3 pezas maiores). as actas dos campionatos foron dixitalizadas nunha base de datos de 13.568 
casos. cada caso correspóndese cos resultados obtidos por unha unidade de pesca nun campiona-
to. a información para cada caso foi organizada en variables (categóricas e continuas). a variable 
zona divide a área de estudo en 5 unidades de superficies similares (figura 9). os seus límites son: 
o cantábrico, entre Ribadeo e a punta prior; o golfo ártabro, entre a punta prior e a punta Hucha; 
a costa da morte, entre a punta Hucha e a punta bravo; arousa, entre a punta bravo e a punta 
Festiñanzo, incluíndo as illas ons e vigo entre a punta Festiñanzo e a Guarda.

Figura 6. localidades de celebración dos campionatos. o tamaño do punto é proporcional ao número de 
campionatos celebrados. Represéntanse só os campionatos da modalidade individual celebrados nunha lo-
calidade. indícanse as localidades da costa da vela, con de aguieira, illas cíes, illa de sálvora, illas Estelas, 
illas Gabeiras, o portiño, punta silleiro e a torre de Hércules, nas que se celebraron máis de 20 campionatos.
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Figura 7. detalle das localidades de celebración dos campionatos nos arredores do golfo ártabro. o tamaño 
do punto é proporcional ao número de campionatos celebrados. Represéntanse só os campionatos da modali-
dade individual celebrados nunha localidade.

Figura 8. detalle das localidades de celebración dos campionatos nas Rías baixas. o tamaño do punto é pro-
porcional ao número de campionatos celebrados. Represéntanse só os campionatos da modalidade individual 
celebrados nunha localidade.
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Figura 9. situación das zonas de campionatos na área de estudo. o tamaño do punto é proporcional ao 
número de campionatos celebrados (indícase entre paréntese). as frechas indican os límites entre áreas. uti-
lizouse a serie temporal 1953-2007.

Figura 10. Frecuencia (porcentaxe respecto do total) de capturas por campionato e unidade de pesca durante 
a serie temporal analizada. o tamaño dos intervalos do eixe x é variable.

2.2.2. Modelo de análise da base de datos

para o estudo das tendencias temporais na abundancia e o tamaño corporal das comunidades de 
peixes costeiros, foi analizada a serie temporal 1953-2007 da base de datos de campionatos de 
pesca submarina. Foron estudados 865 campionatos, cun total de 13.427 casos.

a análise estatística da regresión mediante modelos lineais xeneralizados (Glm), introducida por 
cox (1968) e posteriormente desenvolvida por nelder e Wedderburn (1972), leva cerca de tres dé-
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cadas empregándose con éxito na investigación ecolóxica (Guisan et al., 2002) e algo máis recen-
temente en pesqueiras (myers e pepin, 1986; maunder e punt, 2004; venables e dichmont, 2004).

as tendencias temporais no peso das capturas e do exemplar maior (para o total das especies e para 
cada especie) e do número de pezas capturadas foron modeladas mediante Glm, usando o paquete 
estatístico R (R development core team, 2008). Foi tamén analizada a relación das variables depen-
dentes cun conxunto de variables explicativas: tempo (en anos desde 1953), mes de celebración, mo-
dalidade do campionato, ámbito territorial, área xeográfica e dúas medidas de esforzo: duración total 
en horas de cada campionato e número total de mergulladores (en realidade de unidades de pesca). 
a inclusión do peso ou o número de capturas como variable dependente e do esforzo como variable 
explicativa é análoga á análise directa da cpuE (biomasa/esforzo), pero máis robusta estatisticamen-
te, especialmente cando existen tendencias temporais no esforzo (baum e myers, 2004). axustáronse 
modelos de diferente complexidade en canto ao número de variables resposta e de niveis de cada 
variable categórica e foron exploradas diferentes estruturas de erros e funcións (link). a selección do 
modelo máis adecuado (parsimonioso) de entre os modelos válidos propostos (significativos) foi ba-
seada no criterio de akaike (akaike, 1973). os modelos axustados presentan a forma:

peso ou número de capturas = a + b1·tempo + b2·esforzo + b3·ámbito + b4·nº mergulladores 
+ b5·área + b6·mergulladores

para modelar a estrutura de erros do número de capturas foi empregada a distribución de poisson, 
máis adecuada para as variables discretas (maunder e punt, 2004). Foi empregada en todos os 
casos a función natural (canónica) da distribución de poisson (log). adicionalmente, o emprego da 
distribución de poisson permite a inclusión directa dos casos nos que a variable resposta presenta un 
valor de 0, obviando as dificultades derivadas do logaritmo de 0 (punt et al., 2000). para modelar a 
estrutura de erros das variables continuas (peso das capturas totais, peso do individuo maior total e 
peso do individuo maior por especie), foi utilizada a distribución normal, que é a máis frecuentemente 
empregada (aitchison, 1995; punt et al., 2000). comparáronse os resultados obtidos polas funcións 
identidade (canónica) e log empregando o criterio de akaike para discriminar o modelo máis parsimo-
nioso. para evitar o logaritmo de 0 (no peso total das capturas), optouse por engadir unha constante (1 
g) a todos os valores da variable. Esta solución, criticada por algúns autores (Xiao, 1997) e defendida 
por outros (campbell et al., 1996) é a máis amplamente utilizada na bibliografía (campbell, 2004). 
para a avaliación da significación estatística das variables dos modelos estudados utilizouse un test t 
de student (ou un Z-test para casos nos que se empregou unha distribución de poisson).

3. rEsultados

3.1. Evidencias do cambio climático nas comunidades bentónicas

da información recollida nas publicacións sobre comunidades bentónicas litorais en Galicia ana-
lizadas, unicamente a análise da evolución temporal da distribución das especies de algas de tipo 
“Kelp” proporcionou resultados que apoian a hipótese dun cambio nas condicións climáticas do 
medio. Este cambio corresponderíase co ocasionado por un incremento da temperatura da auga. 
o resto de datos e grupos taxonómicos constitúen series de información demasiado fragmentarias 
como para permitir unha análise minimamente rigorosa da posible existencia de evidencias de efec-
tos do cambio climático. polo tanto, a ausencia de evidencias non se debe considerar unha proba 
da ausencia de impactos; ben ao contrario esta análise demostra a debilidade da información exis-
tente, a pesar do que se se puido identificar unha evidencia relevante para un grupo de especies de 
algas especialmente importantes nos ecosistemas costeiros.
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nunha primeira análise dos datos susceptibles de achegar información respecto ao cambio climáti-
co contidos nas publicacións analizadas destacan dúas tipoloxías:

• datos “crus” ligados á distribución das especies.

• información elaborada contendo comparacións ou inferencias.

centrándonos na primeira destas tipoloxías (de carácter máis obxectivo) realizamos unha compa-
ración cos datos de presenza das diferentes especies para as localidades e anos de estudo con 
dispoñibilidade de datos.

3.1.1. Cambios temporais na distribución de especies

as especies de “Kelp” considéranse indicadoras da bioclimatoloxía da zona en que se asentan. 
correspóndense con augas frías, podendo indicar a súa aparición un arrefriamento na columna de 
auga e a súa desaparición, un quecemento.

contabilizáronse as aparicións e desaparicións de cada unha das oito especies de “Kelp” analizadas 
en tramos que abranguen a totalidade da costa de Galicia, considerando como aparición a existen-
cia dun dato de presenza da especie nunha zona na que en mostraxes anteriores non fose citada e 
como desaparición a ausencia de datos de presenza da especie en estudos realizados en zonas nas 
que anteriormente fose citada a especie. En zonas en que se ten constancia de varias aparicións e 
desaparicións ao longo do tempo, contabilizáronse todas elas.

para o conxunto de áreas consideradas identificáronse un total de 25 variacións na distribución 
dalgunha das especies, con 8 aparicións e 17 desaparicións, parece existir unha tendencia á des-
aparición de especies frías por encima do esperado por azar: para unha distribución binomial con 
p = 0,5 (igual probabilidade de aparición que desaparición) a probabilidade de obter un resultado 
tan dispar ou máis que o obtido é moi baixo (p = 0,0073).

a análise desta información indícanos que existe un factor (polo menos) diferente do azar que provo-
cou unha diminución da presenza local de poboacións de especies de “Kelp”, indicadoras de augas 
frías nas costas de Galicia.

3.1.2. Outros indicios e información puntual relevante

nas publicacións analizadas localizouse información relacionada con cambios na distribución dos 
organismos ou outras variables relacionadas co clima. Esta información componse de evidencias 
puntuais que lles permitiron aos autores elaborar algunhas hipóteses ao respecto. a continuación 
preséntase un resumo deste tipo de indicios puntuais que podería ser de utilidade en estudos futuros.

Fischer-piette (1955) indica un cambio na distribución da alga parda Himanthalia no intervalo 
1895-1949. En 1895 o límite de distribución atopábase ao leste de san vicente de la barquera 
(cantabria). En 1949 atopábase entre luarca e salinas (asturias); esta información sería consistente 
cun quecemento da zona que obriga á retracción da especie á zona máis fría. debido a que a área 
xeográfica de interese sitúase fóra da costa de Galicia, esta información non se incluíu na análise 
presentada na sección de evidencias. En fenómenos de carácter global, como é potencialmente o 
cambio climático, restrinxir o ámbito xeográfico dos datos utilizados implica unha posible perda de 
información de interese.
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niell (1977) sinala unha setentrionalización das poboacións de algas da costa sur de Galicia. 
ademais, destaca o interese de monitorizar os cambios na distribución das algas en relación con 
cambios climáticos xerais e achega bibliografía anterior de comparación.

bárbara et al. (2005) presentan unha recompilación de todas as algas coñecidas en Galicia en 
2005, a través de revisións bibliográficas e traballos propios. pode servir como punto de contraste a 
traballos futuros, para coñecer especies non presentes en 2005 e que se poidan citar posteriormente 
ou para testemuñar a presenza pasada de especies que non sexan atopadas con posterioridade. no 
momento do estudo a cantidade de especies de carácter norteño e de augas frías superaba ao de 
especies sureñas de augas tépedas (76 vs. 28).

Fischer-piette (1963) presenta información da distribución, abundancia e morfoloxía das especies 
máis representativas de algas do intermareal en varias localidades, de Ribadeo a cabo silleiro. 
indica que na rexión cantábrica dáse un fenómeno de distribución común a especies de preferen-
cias máis mediterráneas: trátase dunha rarefacción na zona noroccidental ibérica, aumentando de 
abundancia a especie cara ás rexións limítrofes: cara ao golfo de biscaia, por unha banda, e cara 
ao sur, pola outra, ambas as rexións máis cálidas. para Laminaria saccharina, unha análise prelimi-
nar de traballos separados no tempo (1897, década de 1930, 40, 50, 70 e 90) mostra moi pouco 
solapamento de mostraxes, o que dificulta a comparación dos patróns de distribución. puntualmente 
coinciden en tres puntos: Ribadeo (1897-1955), a coruña (1897-1955) e o Grove (1944-1955). 
mentres que na coruña os resultados coinciden (presenza en ambos os anos), en Ribadeo e no Gro-
ve difiren, desaparecendo a especie dos dous puntos. Estes resultados suxiren unha retracción por 
ambos os extremos (a parte cálida do gradiente). Esta información foi incluída na análise realizada 
na sección de evidencias.

soneira (1975), conclúe que Ascophyllum nodosum está en clara expansión no límite sur da súa 
distribución (ría de vigo). isto podería indicar unha setentrionalización das condicións nesa zona. 
tamén indican, estudando caracteres morfolóxicos, que a súa lonxevidade pode ser menor que 
noutras zonas. 

varios traballos (cremades, 1995; Rolán et al., 1985; Rolán, 1992) mencionan a proliferación en 
zonas da costa galega de especies de orixe meridional (algas e moluscos). Estes datos indícannos 
que as augas das nosas costas son susceptibles de albergar especies de latitudes máis cálidas que 
anteriormente non estaban presentes. con todo, non indican obrigatoriamente unha meridionali-
zación das características do medio, senón que, en todos os casos citados, a orixe das poboacións 
detectadas está mediada polo transporte facilitado polo home de exemplares provenientes de zonas 
cálidas en época moi recente, o que explica a súa ausencia en inventarios anteriores; ademais, o 
feito de que en certas zonas poidan proliferar especies mediterráneas non indica necesariamente 
que as condicións desa área cambiasen.

Granja et al. (1992) sinalan que a flora da ría de Ferrol ten unha forte compoñente setentrional e, 
en consecuencia, máis que falar da “illa meridional” do cantábrico deberiamos falar de illa “seten-
trional” no caso das costas do noroeste da península ibérica. tamén critica os criterios clásicos de 
definición da flora dado que as metodoloxías habituais de caracterización da flora, como o índice 
R/p (Rhodophyta/Phaeophyta) ou diversos índices de similitude non resultan adecuados e ofrecen 
resultados que non coinciden cos obtidos empregando estudos florísticos máis detallados.

delgado e pérez camacho (2007) analizan o desenvolvemento gonadal de dúas especies de mo-
luscos bivalvos: unha foránea, de orixe tropical (Ruditapes philippinarum), e unha autóctona (R. 
decussatus) a 14 e 18º e comentan a perfecta adaptación de ambas as especies ás condicións 
térmicas de Galicia.



ecosis temas l i torais

468

cap 23

lópez-Jamar et al. (1995) achegan observacións xerais de grande interese: o estudo a longo prazo 
da macrofauna infralitoral revela frecuentemente dous tipos de variacións: tendencias xerais e o 
efecto de alteracións locais (tormentas, invernos extremadamente fríos…) con todo estas anomalías 
climáticas que poden ser importantes en latitudes maiores non afectan normalmente ás comuni-
dades bentónicas das costas meridionais europeas. En áreas onde o efecto de invernos severos 
e tormentas non é moi importante, os cambios a longo prazo débense, en xeral a fenómenos de 
período máis longo, como cambios na temperatura do mar ou ao efecto de actividades humanas.

os resultados deste estudo indican que a composición específica das comunidades de macrofauna 
foi moi estable. por outra banda, o estudo revela a existencia de ciclos anuais na maioría de espe-
cies e, nalgúns casos, suxírese a existencia de tendencias de período maior. con todo a confirma-
ción de ciclos plurianuais e de tendencias necesita de períodos de estudo máis extensos.

cadée (1968) estuda as diferenzas entre biocenose e tanatocenose nunha comunidade de moluscos 
na ría de arousa. como hipótese destas diferenzas non propón a existencia de cambios ambientais. 
Quizais a distancia temporal entre a tanatocenose e a biocenose destas comunidades non sexa su-
ficiente para avaliar cambios a medio ou longo prazo. En calquera caso, esta é unha hipótese que 
merecería ser considerada nun futuro.

3.1.3. Consideracións globais sobre a información dispoñible

a principal limitación da información dispoñible para a análise de cambios de medio e longo prazo 
nas comunidades bentónicas litorais en Galicia débese ao feito de que os diferentes grupos taxonó-
micos foron estudados historicamente seguindo metodoloxías e obxectivos diferentes.

a metodoloxía seguida nos traballos botánicos baséase na realización de inventarios que recollen a 
presenza, e en moitos casos, dalgún índice da abundancia de cada especie localizada.

nos traballos de base zoolóxica a aproximación adoita ser distinta, sendo menos habitual que nos 
resultados se inclúa información de distribución específica; con máis frecuencia pertencen a un 
destes tipos:

• traballos centrados nunha única especie ou un número reducido delas que estudan variables 
diferentes á distribución.

• Estudos sobre comunidades nos que non se ofrecen os datos orixinais senón variables compos-
tas baseados neles.

• citas puntuais de especies.

obsérvase un cambio no enfoque dos traballos ao longo do tempo: mentres que nos traballos 
realizados ata principios do século XX o obxectivo básico, e mesmo único, dos estudos era describir 
a distribución das diferentes especies ao longo de tramos moi amplos de costa, nos traballos reali-
zados posteriormente, a pesar de que o volume de estudos realizados é moito maior, este obxectivo 
diminuíu enormemente a súa importancia, o que dificulta en gran medida obter datos recentes para 
realizar comparacións.

Este cambio de enfoque cremos que se pode deber a dúas causas principais:

• a dispoñibilidade de inventarios faunísticos e florísticos anteriores crea a falsa sensación de que 
esta información xa existe.



ecosis temas l i torais cap 23

469

• o propio sistema científico, coa súa estrutura de incentivos, obriga os grupos de investigación a 
seleccionar os obxectivos de investigación máis rendibles, nos que se reduza o investimento en 
tempo e esforzo e o volume e impacto da información publicable aumente. os estudos sobre 
distribución realizados a nivel taxonómico de especie e con alta representatividade taxonómica 
xeográfica e temporal incumpren totalmente estas condicións: requiren un elevado investimento 
en tempo e esforzo de mostraxe e proporcionan resultados con escaso interese para as publica-
cións científicas.

3.2. Evidencias de influencias antrópicas nos peixes costeiros

3.2.1. Capturas totais

Entre os anos 1953 e 2008 foron capturados un total de 69.068 exemplares (os congros son rexis-
trados separadamente). cada unidade de pesca captura de media 5,23 exemplares por campiona-
to, sendo a moda de 0 exemplares e o máximo de 102 (figura 10).

a modalidade do campionato inflúe no número de exemplares capturados pola unidade de pesca; 
así, nos campionatos de 1 día de duración (a totalidade dos campionatos de máis dunha xornada 
foron individuais), a media de capturas é de 4,7 exemplares nos individuais, de 9,17 nos campiona-
tos por parellas e de 8,28 nos campionatos por equipos. a media por mergullador nos campionatos 
por parellas (4,59 exemplares) e por equipos (2,76) é inferior á media de capturas por mergullador 
nos individuais, polo que nas modalidades por parellas e equipos as capturas non resultan pro-
porcionais ao número de integrantes da unidade de pesca. adicionalmente, o máximo número de 
capturas totais nunha xornada foi de 76 exemplares nun campionato individual, 50 nun campionato 
por parellas e 43 nun campionato por equipos. 

Figura 11. Frecuencia (porcentaxe respecto do total) do peso (g) de capturas por campionato e unidade de 
pesca durante a serie temporal analizada. o tamaño dos intervalos do eixe x é variable.

canto maior é o número de xornadas dos campionatos individuais, maior é o número de individuos 
capturados. aínda que nos campionatos de 1 xornada foron capturados por mergullador como 
media 4,7 individuos, 6,66 como media diaria en 2 xornadas, 5,66 como media diaria en 3 e 6,02 
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como media diaria en 5. a duración en horas por xornada non explica por si soa estas diferenzas, 
agás probablemente no único campionato de 5 xornadas, que tivo unha duración en horas por 
xornada superior ao resto.

o peso total dos individuos capturados ao longo da serie temporal é de 94,68 t (os congros foron 
contabilizados separadamente). o peso máximo das capturas por unidade de pesca e campionato 
foi de 163 kg, sendo a media de 7,23 kg (figura 11).

a modalidade do campionato ten unha influencia pouco evidente sobre o peso medio das capturas 
por unidade de pesca e campionato. así, nos campionatos de 1 día de duración, o peso medio 
capturado por mergullador é de 6,56 kg nos individuais, de 12,74 kg por parella nos campionatos 
por parellas e de 11,1 kg por equipo nos campionatos por equipos. o peso medio por mergullador 
obtido nas competicións individuais é superior ao medio por mergullador dunha parella (6,37 kg) 
e moi superior ao medio por mergullador dun equipo (3,7 kg). adicionalmente, e tal como sucede 
co número de capturas, o máximo peso capturado nun campionato mantén unha relación inversa-
mente proporcional ao número de mergulladores integrantes da unidade de pesca: 125,03 kg nos 
campionatos individuais, 83,57 kg nos campionatos por parellas e 66,33 kg nos campionatos por 
equipos.

a duración do campionato, tal como sucede co número de capturas, parece ter unha influencia cla-
ra sobre a media do peso das capturas obtidas nos campionatos individuais. nos campionatos que 
teñen unha duración máxima de 1 xornada, os mergulladores capturan 6,56 kg; 18,52 kg (9,26 kg 
como media diaria) en 2 xornadas; 20,44 kg (6,81 kg como media diaria) en 3 e 47,67 kg (9,53 
como media diaria) en 5.

3.2.2. Capturas por especie

o número de congros capturados ao longo da serie temporal é de 863 individuos, capturándose un 
máximo de 10 individuos por unha unidade de pesca nun único campionato. a media por unidade 
de pesca e campionato é de 0,06 exemplares.

de entre os exemplares de maior peso corporal capturados en cada campionato foron identificados 
un total de 21 morfotipos diferentes (anexo 1), sendo o máis frecuente (58,55% do total) o pinto, 
unha forma da especie Labrus bergylta (ascanius, 1767). os mergulladores usan nomes comúns 
que engloban varias especies ou, pola contra, empregan nomes distintos para formas da mesma 
especie, polo que, se ao número de pintos capturados se lle engade o de maragotas (a outra forma 
da mesma especie), a porcentaxe sobre o total alcanza o 75,17%. En realidade, nesta porcentaxe 
deben ser incluídas as especies Labrus merula (linnaeus, 1758) e Labrus viridis (linnaeus, 1758), 
que os mergulladores probablemente non diferencian. o resto dos morfotipos máis frecuentes son: 
sargo (10,67% do total), que agrupa as especies Diplodus annularis (linnaeus, 1758), Diplodus 
sargus (linnaeus, 1758) e Diplodus vulgaris (saint Hilarie, 1817); robaliza, Dicentrarchus labrax (lin-
naeus, 1758), cun 6,61%; muxo (3,67%), que agrupa as especies Chelon labrosus (Risso, 1826), 
Liza aurata (Risso, 1810) e Liza ramada (Risso, 1826); e peixe porco, Balistes capriscus (Gmelin, 
1789), cun 3,13%. o 0,75% restante repártese entre especies pouco frecuentes nas augas costeiras 
do nordeste do océano atlántico. o peso medio dos exemplares de maior peso é de 1.870,05 g, 
variando entre 500 e 16.400 g (figura 12).
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Figura 12. Frecuencia do peso (g) por exemplar para os individuos de maior peso capturados durante a serie 
temporal analizada. o tamaño dos intervalos do eixe x é variable. 

o peso medio máis elevado de entre os morfotipos capturados máis frecuentemente correspónde-
lles ás robalizas (3.103 g), acadando un dos exemplares o peso máximo observado (7.200 g). o 
peso medio do morfotipo máis frecuente, Labrus bergylta, é de 1.983 g, sendo menor o da forma 
maragota (1.490 g) que o da forma pinto (2.123 g). adicionalmente o peso máximo observado é 
maior nos pintos (4.500 g) que nas maragotas (4.000 g). o peso medio do resto dos morfotipos 
máis frecuentes é de 1.643 g para os sargos, 1.344 g para os muxos e 1.542 g para os peixes 
porcos. os seus pesos máximos varían entre os 4.130 g dos sargos e os 2.990 g dos peixes porcos. 
os muxos alcanzan 3.425 g como máximo.

3.2.3. tendencias temporais observadas no número e peso dos exemplares

Foron analizadas as tendencias temporais de 10 variables resposta: número de individuos capturados, o 
seu peso, peso dos exemplares de maior tamaño agregados e para os sete morfotipos máis frecuentes.

a inspección das series temporais tanto para o número (figura 13) ou peso das capturas (figura 14) 
como para o peso do exemplar maior (figuras 14 a 22) amosa unha elevada variabilidade inter e 
intranual nas capturas. unha parte desta variabilidade está relacionada con factores como a mo-
dalidade e o ámbito do campionato ou a área xeográfica (entre outros), que, pola súa vez, poden 
presentar cambios a longo prazo. por outra banda, o número de observacións por ano é moi varia-
ble, polo que a fiabilidade das estimacións aumenta co tempo. En calquera caso, pódese observar 
unha robusta tendencia negativa en todas as variables resposta analizadas.
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Figura 13. serie temporal das capturas por unidade de pesca e campionato. agrupáronse as observacións in-
dividuais para cada ano. Represéntanse a mediana, o primeiro e terceiro cuartil, os valores maiores do terceiro 
cuartil ou menores do primeiro e os valores atípicos.

Figura 15. serie temporal do peso das capturas para os exemplares de maior peso por unidade de pesca e 
campionato. agrupáronse as observacións individuais para cada ano. Represéntanse a mediana, o primeiro e 
terceiro cuartil, os valores maiores do terceiro cuartil ou menores do primeiro e os valores atípicos. 
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Figura 16. serie temporal do peso dos pintos por unidade de pesca e campionato. agrupáronse as observa-
cións individuais para cada ano. Represéntanse a mediana, o primeiro e terceiro cuartil, os valores maiores do 
terceiro cuartil ou menores do primeiro e os valores atípicos. 

Figura 17. serie temporal do peso das maragotas por unidade de pesca e campionato. agrupáronse as obser-
vacións individuais para cada ano. Represéntanse a mediana, o primeiro e terceiro cuartil, os valores maiores 
do terceiro cuartil ou menores do primeiro e os valores atípicos. 



ecosis temas l i torais

474

cap 23

Figura 14. serie temporal do peso total das capturas por unidade de pesca e campionato. agrupáronse as 
observacións individuais para cada ano. Represéntanse a mediana, o primeiro e terceiro cuartil, os valores 
maiores do terceiro cuartil ou menores do primeiro e os valores atípicos.

Figura 18. serie temporal do peso dos pintos ou maragotas por unidade de pesca e campionato. agrupáronse 
as observacións individuais para cada ano. Represéntanse a mediana, o primeiro e terceiro cuartil, os valores 
maiores do terceiro cuartil ou menores do primeiro e os valores atípicos. 
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Figura 19. serie temporal do peso dos sargos por unidade de pesca e campionato. agrupáronse as observa-
cións individuais para cada ano. Represéntanse a mediana, o primeiro e terceiro cuartil, os valores maiores do 
terceiro cuartil ou menores do primeiro e os valores atípicos. 

Figura 20. serie temporal do peso das robalizas por unidade de pesca e campionato. agrupáronse as obser-
vacións individuais para cada ano. Represéntanse a mediana, o primeiro e terceiro cuartil, os valores maiores 
do terceiro cuartil ou menores do primeiro e os valores atípicos. 
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Figura 21. serie temporal do peso dos muxos por unidade de pesca e campionato. agrupáronse as observa-
cións individuais para cada ano. Represéntanse a mediana, o primeiro e terceiro cuartil, os valores maiores do 
terceiro cuartil ou menores do primeiro e os valores atípicos. 

Figura 22. serie temporal do peso dos peixes porcos por unidade de pesca e campionato. agrupáronse as 
observacións individuais para cada ano. Represéntanse a mediana, o primeiro e terceiro cuartil, os valores 
maiores do terceiro cuartil ou menores do primeiro e os valores atípicos. 
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Figura 23. tendencia temporal das capturas por unidade de pesca e campionato. Represéntanse o efecto do 
ano sobre o número de individuos capturados e o intervalo de confianza ao 95% (liña de puntos). as barras do 
eixe x fan referencia ao número de datos.

3.2.4. número total de individuos

o axuste realizado permite determinar a existencia dunha tendencia lineal temporal negativa no 
número de individuos capturados (táboa 1). o coeficiente da tendencia temporal é de -0,0294 
individuos/ano. a tendencia negativa é robusta e implica un descenso lineal na taxa de capturas 
por unidade de pesca e campionato que poderiamos estimar en 1,59 individuos ao final do perío-
do estudado. Esta redución é moi importante se temos en conta que a captura media para a serie 
temporal é de 5,23 individuos por unidade de pesca e campionato (figura 23). 

o esforzo (número de horas de pesca), que foi incluído para mellorar o axuste do modelo, tamén 
presenta un efecto significativo sobre as capturas, cun coeficiente de 0,098 individuos/hora. pola 
contra, o número de mergulladores (cun coeficiente significativo estimado de -0,002), parece indi-
car unha relación densodependente de tipo competitivo entre as unidades de pesca.

o ámbito do campionato tamén presenta un efecto significativo, que se relaciona coa calidade dos 
mergulladores participantes. Respecto dos campionatos estatais (tratamento control), os campio-
natos autonómicos presentan descensos de capturas por unidade de pesca de -1,075 individuos, 
os interclubs de -0,844 e -1,230 os sociais. a modalidade do campionato afecta claramente ás 
capturas. Estímase que, cando os mergulladores participan en parellas, capturan 0,605 individuos 
máis que cando participan individualmente, e 0,681 individuos máis se o fan en equipos (táboa 1). 

para rematar, existen diferenzas significativas no número de capturas por unidade de pesca e cam-
pionato entre as distintas zonas; así, na cantábrica, na costa da morte e no golfo ártabro péscase 
menos que en arousa (-0,269, -0,616 e -0,276 respectivamente), mentres que na de vigo se cap-
turan por campionato 0,078 individuos máis por unidade de pesca; táboa 1).
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variable independente Estimado Erro std. valor z pr(>|z|) sig.

(intercept) 60,98 0,90 67,49 < 2e-16 ***

ano -0,03 0,00 -65,82 < 2e-16 ***

ámbito: autonómico -1,08 0,04 -25,74 < 2e-16 ***

ámbito: interclubs -0,84 0,04 -20,06 < 2e-16 ***

ámbito: social -1,23 0,04 -28,69 < 2e-16 ***

modalidade: parellas 0,60 0,02 31,43 < 2e-16 ***

modalidade: Equipos 0,68 0,03 22,79 < 2e-16 ***

Zona: cantábrico -0,27 0,01 -19,43 < 2e-16 ***

Zona: a costa da morte -0,62 0,03 -23,62 < 2e-16 ***

Zona: Golfo ártabro -0,28 0,01 -23,30 < 2e-16 ***

Zona: vigo 0,08 0,01 6,58 0,0000 ***

Horas 0,10 0,00 64,67 < 2e-16 ***

pescadores 0,00 0,00 -5,30 0,0000 ***

Febreiro -0,32 0,09 -3,51 0,0005 ***

marzo -0,23 0,09 -2,55 0,0107 *

abril -0,20 0,09 -2,36 0,0182 *

maio 0,12 0,08 1,39 0,1647

Xuño 0,31 0,09 3,61 0,0003 ***

Xullo 0,09 0,09 1,10 0,2733

agosto 0,02 0,09 0,26 0,7956

setembro -0,14 0,09 -1,60 0,1104

outubro -0,09 0,10 -0,96 0,3370

novembro 0,24 0,11 2,18 0,0297 *

decembro -0,07 0,12 -0,60 0,5519

táboa 1. Resultados do axuste dun modelo lineal xeneralizado para modelar a relación entre capturas totais 
e diferentes variables explicativas. indícase o coeficiente estimado para cada variable (no caso de variables 
categóricas, indícanse os coeficientes correspondentes a cada nivel da variable; o nivel que non se inclúe cor-
responde ao tratamento control), o erro estándar do coeficiente, o estatístico Z e o seu nivel de significación (0 
‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ‘ 1).



ecosis temas l i torais cap 23

479

3.2.5. Peso das capturas totais

no peso das capturas totais existe unha robusta tendencia temporal negativa cun coeficiente esti-
mado de -238,1 g/ano (táboa 2). aproximadamente cada catro anos o peso das capturas totais 
por unidade de pesca e campionato redúcese en 1 kg, co que na totalidade do período temporal o 
peso por unidade reduciuse cerca de 13 kg. coñecendo a media do peso capturado por unidade de 
pesca e campionato para a serie temporal (7,23 kg), pode ser comprobada a importante redución 
estimada (figura 24).

Figura 24. tendencia temporal do peso das capturas por unidade de pesca e campionato. Represéntanse o 
efecto do ano sobre o peso (g) dos individuos capturados e o intervalo de confianza ao 95% (liña de puntos). 
as barras do eixe x fan referencia ao número de datos.

tanto o ámbito como a modalidade do campionato presentan efectos significativos entre os niveis 
amosados e os seus controis respectivos. as reducións por unidade de pesca no peso capturado 
respecto dos campionatos estatais son de -8,79 kg nos autonómicos, de -7,13 kg nos interclubs e 
de -10,03 kg nos sociais. nos campionatos por parellas e por equipos captúranse 49,93 kg e 47,03 
kg menos respectivamente que nos campionatos individuais (táboa 2).

os coeficientes estimados para as dúas medidas do esforzo incluídas no modelo son significativos. o 
coeficiente para o número de horas é de 2,30 kg/h e a redución por unidade de pesca é de -38,29 kg.

a zona de vigo é a área xeográfica onde se obtén maior peso por unidade de pesca e campionato 
(0,77 kg máis que en arousa), mentres que no cantábrico (-1,86 kg), na costa da morte (-3,85 kg) 
e no golfo ártabro (-2,61 kg) se rexistran menores pesos que en arousa (táboa 2).
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variable independente Estimado Erro std. valor t pr(>|t|) sig.

(intercept) 482490,80 21755,24 22,18 < 2e-16 ***

ano -238,10 10,76 -22,13 < 2e-16 ***

ámbito: autonómico -8792,42 1142,31 -7,70 0,0000 ***

ámbito: interclubs -7134,20 1154,63 -6,18 0,0000 ***

ámbito: social -10030,11 1163,56 -8,62 < 2e-16 ***

modalidade: parellas 4992,80 496,39 10,06 < 2e-16 ***

modalidade: Equipos 4703,05 747,26 6,29 0,0000 ***

Zona: cantábrico -1862,61 282,00 -6,61 0,0000 ***

Zona: a costa da morte -3854,77 426,25 -9,04 < 2e-16 ***

Zona: Golfo ártabro -2608,78 248,70 -10,49 < 2e-16 ***

Zona: vigo 766,50 255,20 3,00 0,0027 **

Horas 2298,23 67,13 34,24 < 2e-16 ***

pescadores -38,29 9,43 -4,06 0,0000 ***

Febreiro -1426,15 1503,42 -0,95 0,3428

marzo -655,57 1446,69 -0,45 0,6505

abril -602,39 1414,07 -0,43 0,6701

maio 761,67 1401,87 0,54 0,5869

Xuño 1854,01 1416,95 1,31 0,1907

Xullo -131,54 1435,07 -0,09 0,9270

agosto -518,16 1448,27 -0,36 0,7205

setembro -1694,71 1470,10 -1,15 0,2490

outubro -1072,91 1687,24 -0,64 0,5249

novembro 1321,91 2015,04 0,66 0,5118

decembro -542,85 2147,48 -0,25 0,8004

táboa 2. Resultados do axuste dun modelo lineal xeneralizado para modelar a relación entre o peso (g) das 
capturas totais e diferentes variables explicativas. indícase o coeficiente estimado para cada variable (no caso 
de variables categóricas, indícanse os coeficientes correspondentes a cada nivel da variable; o nivel que non 
se inclúe corresponde ao tratamento control), o erro estándar do coeficiente, o estatístico t e o seu nivel de 
significación (0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ‘ 1).
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3.2.6. peso do exemplar maior

os resultados do modelo axustado ás series de datos correspondentes ao exemplar de maior tama-
ño confirma os resultados obtidos para o peso total. determinouse unha redución do tamaño cor-
poral do exemplar maior de 16,25 g/ano (táboa 3), o que implica unha redución total aproximada 
de 900 g en todo o período estudado. trátase dun valor moi elevado tendo en conta que o tamaño 
corporal medio do exemplar maior non supera os 1,87 kg (figura 25).

Figura 25. tendencia temporal do peso das capturas do exemplar maior por unidade de pesca e campionato. 
Represéntanse o efecto do ano sobre o peso (g) dos individuos capturados e o intervalo de confianza ao 95% 
(liña de puntos). as barras do eixe x fan referencia ao número de datos.

o efecto do esforzo medido como o número de unidades de pesca non é significativo, mentres que 
si o é o número de horas, que presenta un coeficiente de incremento de 0,04 kg/h.

o efecto do ámbito do campionato é menos evidente que o descrito para a biomasa total, aínda 
que os coeficientes para os campionatos autonómicos, interclubs e sociais son negativos respecto 
dos campionatos estatais, só nos sociais estas diferenzas resultan significativas. isto parece apuntar 
cara á probabilidade de que capturar pezas de gran tamaño resulta independente do ámbito do 
campionato. pola contra, as diferenzas na captura de pezas grandes mantéñense entre as distintas 
modalidades, aínda que cun nivel de significación menor (táboa 3).

a variabilidade xeográfica é significativa para todas as zonas (salvo no caso do cantábrico); cap-
turándose exemplares de maior tamaño en vigo, seguido de arousa (tratamento control), no golfo 
ártabro e a na costa da morte (táboa 3).
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variable independente Estimado Erro std. valor t pr(>|t|) sig.

(intercept) 34218,19 2322,48 14,73 < 2e-16 ***

ano -16,25 1,15 -14,13 < 2e-16 ***

ámbito: autonómico -114,89 94,44 -1,22 0,2238

ámbito: interclubs -37,45 95,65 -0,39 0,6954

ámbito: social -194,66 96,98 -2,01 0,0448 *

modalidade: parellas 112,96 44,61 2,53 0,0114 *

modalidade: Equipos 110,02 64,43 1,71 0,0877 .

Zona:cantábrico -5,19 26,65 -0,20 0,8455

Zona: a costa da morte -163,05 43,48 -3,75 0,0002 ***

Zona: Golfo ártabro -125,24 23,32 -5,37 0,0000 ***

Zona: vigo 91,90 24,04 3,82 0,0001 ***

Horas 42,04 5,81 7,24 0,0000 ***

pescadores 0,60 0,89 0,68 0,4970

Febreiro -8,77 141,23 -0,06 0,9505

marzo 49,97 135,42 0,37 0,7122

abril 17,84 131,11 0,14 0,8918

maio 65,50 129,60 0,51 0,6133

Xuño 99,76 130,99 0,76 0,4463

Xullo 44,05 132,72 0,33 0,7400

agosto -60,47 134,14 -0,45 0,6522

setembro -136,48 136,62 -1,00 0,3178

outubro 90,30 174,68 0,52 0,6052

novembro -51,96 189,01 -0,28 0,7834

decembro 64,85 205,09 0,32 0,7518

táboa 3. Resultados do axuste dun modelo lineal xeneralizado para modelar a relación entre o peso (g) do 
exemplar de maior tamaño e diferentes variables explicativas. indícase o coeficiente estimado para cada vari-
able (no caso de variables categóricas, indícanse os coeficientes correspondentes a cada nivel de la variable; 
o nivel que non se inclúe corresponde ao tratamento control), o erro estándar do coeficiente, o estatístico t e o 
seu nivel de significación (0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ‘ 1).

3.2.7. peso do exemplar maior por especie

os resultados obtidos mediante o axuste dos modelos sobre o peso dos morfotipos cunha maior 
abundancia presentan notables variacións. aínda que (exceptuando as robalizas) todos presentan 
tendencias temporais (máis ou menos) significativas (táboas 4 a 10), as pendentes estimadas para 
cada morfotipo resultan moi diferentes. pintos (figura 26), maragotas (figura 27), pintos e maragotas 
(figura 28), sargos (figura 29) e peixes porcos (figura 31) presentan tendencias negativas, mentres 
que o tamaño dos muxos (figura 30) capturados aumenta co tempo. unha posible explicación a 
isto podería residir no feito de que a competencia crecente entre os mergulladores de cara á clasi-
ficación outorgue un valor elevado a exemplares grandes e de fácil obtención. os muxos, outrora 
desprezados polos mergulladores, cumpren con estas condicións. 
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o efecto do esforzo medido como o número de unidades de pesca resulta unicamente significativo 
para pintos, pintos e maragotas e sargos, con coeficientes por unidade de pesca que varían entre 
-4,26 g e -3,02 g (táboas 4, 6 e 7). o efecto do número de horas sobre o peso é significativo, ade-
mais de para os morfotipos anteriores, para as maragotas (táboa 5), con coeficientes de incremento 
por hora que varían entre 48,80 g e 23,82 g.

o ámbito do campionato non resulta de interese como fonte de variación para ningún morfotipo, 
exceptuando o coeficiente positivo (92,68 g) estimado para os campionatos interclubs de marago-
tas e o negativo (-247,40 g) para os sociais de peixes porcos, ambos en relación cos estatais (táboas 
5 e 10). a modalidade dos campionatos explica unha porcentaxe de variación similar ao observado 
para o ámbito nos modelos axustados para os distintos morfotipos (respecto dos campionatos indivi-
duais). Foron estimados coeficientes positivos para os pintos nos campionatos por equipos (338,91 
g) e para as maragotas nos campionatos interclubs (92,68 g) (táboas 4 e 5). o modelo axustado 
para os muxos presenta un coeficiente negativo para os campionatos sociais (-247,40 g) (táboa 9).

a variabilidade xeográfica é significativa para todas as zonas unicamente no caso dos pintos e 
maragotas; só para algunhas no caso dos modelos axustados para os pintos, maragotas, robalizas 
e muxos e para ningunha no caso dos sargos e peixes porcos. En xeral, captúranse exemplares de 
maior tamaño en arousa (salvo para os pintos e para os pintos e maragotas, que é en vigo) e de 
menor tamaño na costa da morte (no golfo ártabro para pintos e maragotas), (táboas 4 a 6, 8 e 9).

Figura 26. tendencia temporal do peso dos pintos por unidade de pesca e campionato. Represéntanse o efecto 
do ano sobre o peso (g) dos individuos capturados e o intervalo de confianza ao 95% (liña de puntos). as 
barras do eixe x fan referencia ao número de datos.
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Figura 27. tendencia temporal do peso das maragotas por unidade de pesca e campionato. Represéntanse o 
efecto do ano sobre o peso (g) dos individuos capturados e o intervalo de confianza ao 95% (liña de puntos). 
as barras do eixe x fan referencia ao número de datos.

Figura 28. tendencia temporal do peso dos pintos e maragotas por unidade de pesca e campionato. Repre-
séntanse o efecto do ano sobre o peso (g) dos individuos capturados e o intervalo de confianza ao 95% (liña 
de puntos). as barras do eixe x fan referencia ao número de datos.
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Figura 29. tendencia temporal do peso dos sargos por unidade de pesca e campionato. Represéntanse o 
efecto do ano sobre o peso (g) dos individuos capturados e o intervalo de confianza ao 95% (liña de puntos). 
as barras do eixe x fan referencia ao número de datos.

Figura 30. tendencia temporal do peso dos muxos por unidade de pesca e campionato. Represéntanse o efec-
to do ano sobre o peso (g) dos individuos capturados e o intervalo de confianza ao 95% (liña de puntos). as 
barras do eixe x fan referencia ao número de datos.
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Figura 31. tendencia temporal do peso dos peixes porcos por unidade de pesca e campionato. Represéntanse 
o efecto do ano sobre o peso (g) dos individuos capturados e o intervalo de confianza ao 95% (liña de puntos). 
as barras do eixe x fan referencia ao número de datos.
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variable independente Estimado Erro std. valor t pr(>|t|) sig.

(intercept) 14489,95 3494,93 4,15 0,0000 ***

ano -6,04 1,71 -3,54 0,0004 ***

ámbito: autonómico -597,75 611,82 -0,98 0,3286

ámbito: interclubs -478,65 612,07 -0,78 0,4343

ámbito: social -721,38 612,62 -1,18 0,2391

modalidade: parellas 22,36 53,53 0,42 0,6761

modalidade: Equipos 338,91 126,09 2,69 0,0072 **

Zona:cantábrico -153,45 34,43 -4,46 0,0000 ***

Zona: a costa da morte -250,06 56,49 -4,43 0,0000 ***

Zona: Golfo ártabro -186,57 31,59 -5,91 0,0000 ***

Zona: vigo 18,41 31,12 0,59 0,5541

Horas 38,20 7,74 4,94 0,0000 ***

pescadores -4,26 1,16 -3,67 0,0002 ***

Febreiro 172,33 199,18 0,87 0,3870

marzo 341,44 188,16 1,82 0,0697 .

abril 137,73 179,11 0,77 0,4420

maio 318,80 177,35 1,80 0,0723 .

Xuño 396,10 179,36 2,21 0,0273 *

Xullo 354,77 181,73 1,95 0,0510 .

agosto 236,42 183,90 1,29 0,1987

setembro 220,04 189,53 1,16 0,2457

outubro 199,63 241,94 0,83 0,4094

novembro 293,38 245,16 1,20 0,2315

decembro 104,55 256,14 0,41 0,6832

táboa 4. Resultados do axuste dun modelo lineal xeneralizado para modelar a relación entre o peso (g) dos 
pintos e diferentes variables explicativas. indícase o coeficiente estimado para cada variable (no caso de vari-
ables categóricas, indícanse os coeficientes correspondentes a cada nivel da variable; o nivel que non se inclúe 
corresponde ao tratamento control), o erro estándar do coeficiente, o estatístico t e o seu nivel de significación 
(0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ‘ 1).
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variable independente Estimado Erro std. valor t pr(>|t|) sig.

(intercept) 30950,00 4449,00 6,96 0,0000 ***

ano -14,76 2,24 -6,60 0,0000 ***

ámbito: interclubs 92,68 50,35 1,84 0,0659 .

ámbito: social 74,20 54,81 1,35 0,1761

modalidade: parellas 122,00 68,91 1,77 0,0769 .

modalidade: Equipos -148,00 253,20 -0,59 0,5590

Zona:cantábrico -15,40 43,37 -0,36 0,7227

Zona: a costa da morte -178,50 67,88 -2,63 0,0087 **

Zona: Golfo ártabro -172,80 36,44 -4,74 0,0000 ***

Zona: vigo -0,03 45,36 0,00 0,9994

Horas 36,45 6,34 5,75 0,0000 ***

pescadores 0,56 1,50 0,37 0,7100

Febreiro -347,00 178,30 -1,95 0,0519 .

marzo -173,80 172,80 -1,01 0,3146

abril -262,50 150,20 -1,75 0,0808 .

maio -234,80 141,20 -1,66 0,0965 .

Xuño -183,60 143,30 -1,28 0,2004

Xullo -167,00 147,30 -1,13 0,2572

agosto -282,10 148,30 -1,90 0,0574 .

setembro -250,20 155,10 -1,61 0,1069

outubro -13,58 226,40 -0,06 0,9522

novembro -87,25 241,00 -0,36 0,7174

decembro 190,80 335,10 0,57 0,5692

táboa 5. Resultados do axuste dun modelo lineal xeneralizado para modelar a relación entre o peso (g) das 
maragotas e diferentes variables explicativas. indícase o coeficiente estimado para cada variable (no caso de 
variables categóricas, indícanse os coeficientes correspondentes a cada nivel da variable; o nivel que non se 
inclúe corresponde ao tratamento control), o erro estándar do coeficiente, o estatístico t e o seu nivel de signifi-
cación (0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ‘ 1).
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variable independente Estimado Erro std. valor t pr(>|t|) sig.

(intercept) 8168,96 3143,89 2,60 0,0094 **

ano -2,80 1,53 -1,83 0,0675 .

ámbito: autonómico -769,15 623,50 -1,23 0,2174

ámbito: interclubs -703,42 623,68 -1,13 0,2594

ámbito: social -931,85 624,08 -1,49 0,1355

modalidade: parellas 53,41 48,64 1,10 0,2723

modalidade: Equipos 304,98 121,75 2,51 0,0123 *

Zona:cantábrico -160,78 31,10 -5,17 0,0000 ***

Zona: a costa da morte -265,99 50,60 -5,26 0,0000 ***

Zona: Golfo ártabro -281,24 27,72 -10,15 < 2e-16 ***

Zona: vigo 50,82 28,69 1,77 0,0766 .

Horas 48,80 6,14 7,94 0,0000 ***

pescadores -3,02 1,04 -2,90 0,0038 **

Febreiro 18,53 162,12 0,11 0,9090

marzo 233,27 152,48 1,53 0,1261

abril 76,88 142,59 0,54 0,5898

maio 217,35 140,22 1,55 0,1212

Xuño 249,03 142,03 1,75 0,0796 .

Xullo 194,25 144,35 1,35 0,1785

agosto 87,36 145,94 0,60 0,5495

setembro 109,46 150,98 0,73 0,4685

outubro 257,82 200,79 1,28 0,1992

novembro 216,36 205,67 1,05 0,2929

decembro 107,97 223,77 0,48 0,6295

táboa 6. Resultados do axuste dun modelo lineal xeneralizado para modelar a relación entre o peso (g) dos 
pintos e as maragotas e diferentes variables explicativas. indícase o coeficiente estimado para cada variable (no 
caso de variables categóricas, indícanse os coeficientes correspondientes a cada nivel da variable; o nivel que 
non se inclúe corresponde ao tratamento control), o erro estándar do coeficiente, o estatístico t e o seu nivel de 
significación (0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ‘ 1).
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variable independente Estimado Erro std. valor t pr(>|t|) sig.

(intercept) 20455,04 4202,66 4,87 0,0000 ***

ano -9,33 2,10 -4,44 0,0000 ***

ámbito: interclubs 14,88 69,12 0,22 0,8296

ámbito: social -38,44 57,19 -0,67 0,5018

modalidade: parellas 45,08 79,09 0,57 0,5689

modalidade: Equipos -102,11 193,60 -0,53 0,5981

Zona:cantábrico -43,24 59,99 -0,72 0,4713

Zona: a costa da morte -41,05 84,45 -0,49 0,6271

Zona: Golfo ártabro -54,52 57,52 -0,95 0,3435

Zona: vigo 96,68 59,58 1,62 0,1051

Horas 23,82 8,40 2,84 0,0047 **

pescadores -3,77 1,87 -2,02 0,0440 *

marzo -14,87 174,77 -0,09 0,9322

abril -166,81 158,32 -1,05 0,2924

maio -298,15 153,35 -1,94 0,0523 .

Xuño -225,18 156,43 -1,44 0,1505

Xullo -258,08 161,48 -1,60 0,1104

agosto -310,49 168,43 -1,84 0,0657 .

setembro -354,79 174,21 -2,04 0,0421 *

outubro -31,79 201,38 -0,16 0,8746

novembro -339,97 193,45 -1,76 0,0793 .

decembro 65,44 320,92 0,20 0,8385

táboa 7. Resultados do axuste dun modelo lineal xeneralizado para modelar a relación entre o peso (g) dos 
sargos e diferentes variables explicativas. indícase o coeficiente estimado para cada variable (no caso de vari-
ables categóricas, indícanse os coeficientes correspondientes a cada nivel da variable; o nivel que non se inclúe 
corresponde ao tratamento control), o erro estándar do coeficiente, o estatístico t e o seu nivel de significación 
(0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ‘ 1).
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variable independente Estimado Erro std. valor t pr(>|t|) sig.

(intercept) 26796,12 18035,03 1,49 0,1381

ano -11,62 8,91 -1,30 0,1929

ámbito: autonómico -753,57 662,75 -1,14 0,2562

ámbito: interclubs -284,75 687,85 -0,41 0,6791

ámbito: social -1027,80 701,33 -1,47 0,1435

modalidade: parellas -41,36 357,79 -0,12 0,9080

modalidade: Equipos -391,58 521,50 -0,75 0,4531

Zona: cantábrico -166,07 341,22 -0,49 0,6267

Zona: a costa da morte -753,10 447,86 -1,68 0,0934 .

Zona: Golfo ártabro -287,47 328,32 -0,88 0,3817

Zona: vigo 556,44 360,72 1,54 0,1237

Horas 35,44 32,94 1,08 0,2825

pescadores -12,74 8,00 -1,59 0,1121

Febreiro 1801,13 1502,54 1,20 0,2313

marzo 912,64 1437,37 0,64 0,5258

abril 572,44 1402,06 0,41 0,6833

maio 742,90 1395,53 0,53 0,5948

Xuño 682,25 1405,27 0,49 0,6276

Xullo 138,69 1418,15 0,10 0,9221

agosto 312,15 1445,61 0,22 0,8291

setembro 120,29 1452,72 0,08 0,9340

outubro -63,35 1556,68 -0,04 0,9676

decembro -982,87 1546,02 -0,64 0,5253

táboa 8. Resultados do axuste dun modelo lineal xeneralizado para modelar a relación entre o peso (g) das 
robalizas e diferentes variables explicativas. indícase o coeficiente estimado para cada variable (no caso de 
variables categóricas, indícanse os coeficientes correspondientes a cada nivel da variable; o nivel que non se 
inclúe corresponde ao tratamento control), o erro estándar do coeficiente, o estatístico t e o seu nivel de signifi-
cación (0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ‘ 1).
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variable independente Estimado Erro std. valor t pr(>|t|) sig.

(intercept) -23310,00 8273,00 -2,82 0,0053 **

ano 13,37 4,12 3,25 0,0013 **

ámbito: interclubs -128,10 125,00 -1,03 0,3066

ámbito: social -141,10 135,70 -1,04 0,2993

modalidade: parellas -147,20 125,80 -1,17 0,2432

modalidade: Equipos 608,90 272,30 2,24 0,0263 *

Zona: cantábrico -129,90 105,10 -1,24 0,2176

Zona: a costa da morte -7,65 105,20 -0,07 0,9421

Zona: Golfo ártabro -187,50 72,21 -2,60 0,0100 *

Zona: vigo 96,42 74,32 1,30 0,1958

Horas -10,68 21,07 -0,51 0,6126

pescadores -0,67 3,31 -0,20 0,8390

Febreiro -2041,00 389,80 -5,24 0,0000 ***

marzo -1399,00 369,20 -3,79 0,0002 ***

abril -1714,00 366,20 -4,68 0,0000 ***

maio -1801,00 362,80 -4,96 0,0000 ***

Xuño -1861,00 367,30 -5,07 0,0000 ***

Xullo -1910,00 375,20 -5,09 0,0000 ***

agosto -1803,00 382,30 -4,72 0,0000 ***

setembro -1769,00 382,30 -4,63 0,0000 ***

outubro -1803,00 522,60 -3,45 0,0007 ***

decembro -1724,00 507,40 -3,40 0,0008 ***

táboa 9. Resultados do axuste dun modelo lineal xeneralizado para modelar a relación entre o peso (g) dos 
muxos e diferentes variables explicativas. indícase o coeficiente estimado para cada variable (no caso de vari-
ables categóricas, indícanse os coeficientes correspondientes a cada nivel da variable; o nivel que non se inclúe 
corresponde ao tratamento control), o erro estándar do coeficiente, o estatístico t e o seu nivel de significación 
(0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ‘ 1).
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variable independente Estimado Erro std. valor t pr(>|t|) sig.

(intercept) 45026,78 18052,55 2,49 0,0135 *

ano -21,66 9,02 -2,40 0,0172 *

ámbito: interclubs -121,11 117,40 -1,03 0,3035

ámbito: social -247,40 142,44 -1,74 0,0840 .

modalidade: parellas 176,93 180,65 0,98 0,3286

modalidade: Equipos 92,61 295,74 0,31 0,7545

Zona: cantábrico -57,43 106,83 -0,54 0,5915

Zona: a costa da morte -253,74 180,72 -1,40 0,1619

Zona: Golfo ártabro -113,97 119,66 -0,95 0,3421

Zona: vigo -9,90 108,97 -0,09 0,9277

Horas 23,42 59,56 0,39 0,6946

pescadores -4,23 3,46 -1,22 0,2223

maio -216,08 133,14 -1,62 0,1062

Xuño -78,13 125,59 -0,62 0,5346

Xullo -5,75 161,92 -0,04 0,9717

agosto -86,20 195,24 -0,44 0,6593

setembro -133,18 233,67 -0,57 0,5694

outubro -569,81 429,62 -1,33 0,1863

táboa 10. Resultados do axuste dun modelo lineal xeneralizado para modelar a relación entre o peso (g) dos 
peixes porcos e diferentes variables explicativas. indícase o coeficiente estimado para cada variable (no caso 
de variables categóricas, indícanse os coeficientes correspondentes a cada nivel da variable; o nivel que non 
se inclúe corresponde ao tratamento control), o erro estándar do coeficiente, o estatístico t e o seu nivel de 
significación (0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ‘ 1).
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4. conclusións

4.1. consideracións globais sobre a información dispoñible

a principal limitación da información dispoñible para a análise de cambios de medio e longo 
prazo nas comunidades bentónicas litorais en Galicia débese ao feito de que os diferentes grupos 
taxonómicos foron estudados historicamente seguindo metodoloxías e obxectivos diferentes. obsér-
vase tamén un cambio no enfoque dos traballos ao longo do tempo, diminuíndo a importancia da 
descrición da distribución de poboacións e especies, o que dificulta en grande medida obter datos 
recentes para realizar comparacións. 

a información recollida nas publicacións sobre comunidades bentónicas en Galicia non permite, 
no estado de coñecementos actual, apoiar ou refutar con claridade a hipótese da existencia de im-
pactos ocasionados polo cambio climático. con todo, o volume de información acumulada ofrece 
(como se demostra no presente estudo) unha base comparativa para, a través dunha recollida de 
información selectiva e unha análise basicamente cualitativa, avaliar algúns dos posibles cambios e 
pór a proba certas hipóteses parciais sobre a orixe destes cambios.

4.2. proposta dunha estratexia de monitorización

É evidente que con visión de futuro é necesario desenvolver unha estratexia de monitorización que 
corrixa as lagoas reveladas polos datos históricos e que permita realizar unha avaliación dinámica 
dos impactos do cambio climático e outros procesos ambientais e humanos sobre os ecosistemas 
litorais. a metabase de datos elaborada pode proporcionar claves para deseñar unha estratexia de 
selección de obxectos de estudo, elección de metodoloxía e planificación de mostraxes que axude 
a distribuír os recursos da forma máis eficiente posible:

• destinar recursos á determinación da distribución de poboacións dos grupos taxonómicos de 
distribución mellor coñecida, seleccionando os niveis mareais, substratos e hábitats que permi-
tan rexistrar as variacións esperables e, ao mesmo tempo comparar os resultados cos xa existen-
tes. sería especialmente interesante determinar se existiron cambios nos límites de distribución 
que se delimitaron en publicacións anteriores.

• Empregar un método de mostraxe comparable, seleccionando o ámbito xeográfico e temporal 
para intentar minimizar os efectos locais. 

• determinar previamente a periodicidade das mostraxes en función da velocidade esperable dos 
cambios que se pretenden detectar. neste caso, e posto que os cambios esperables suceden 
a longo prazo estaría xustificado asignar máis recursos a obter unha boa cobertura xeográfica 
fronte a unha periodicidade curta nas mostraxes.

• sería interesante explorar as posibilidades que ofrecen outras variables citadas na bibliografía 
como tempos de desenvolvemento gonadal en moluscos, tamaño dos talos en algas, etc.
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anExo 1.

morfotipos identificados ao longo da serie temporal estudada. indícanse o nome científico 
e o autor.

morfotipo nome científico e autor

abadexo pollachius pollachius (linnaeus, 1758)

agulla belone belone (linnaeus, 1761)

cazón Galeorhinus galeus (linnaeus, 1758)

pancha spondiliosoma cantharus (linnaeus, 1758)

congro conger conger (linnaeus, 1758)

corvina argyrosomus regius (asso, 1801)

dentón dentex dentex (linnaeus, 1758)

dourada sparus aurata (linnaeus, 1758)

Robaliza dicentrarchus labrax (linnaeus, 1758)

maragota labrus bergylta (ascanius, 1767), labrus merula (linnaeus, 1758) e labrus viridis (linnaeus, 1758).

morea común muraena helena (linnaeus, 1758)

muxo chelon labrosus (Risso, 1827) / liza aurata (Risso, 1810) / liza ramada (Risso, 1810)

pinto labrus bergylta (ascanius, 1767)

peixe porco balistes capriscus (Gmelin, 1789)

sanmartiño Zeus faber (linnaeus, 1758)

melgacho sciliorhynus canicula (linnaeus, 1758)

peixe limón seriola dumerilii (Risso, 1810)

saboga sarpa salpa (linnaeus, 1758)

sargo diplodus annularis (linnaeus, 1758) / diplodus sargus (linnaeus, 1758) / diplodus vulgaris (saint 
Hilarie, 1817)

sargo acastañado diplodus cervinus (lowe, 1838)

solla pleuronectes platessa (linnaeus, 1758) / platichthys flesus (linnaeus, 1758)
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ANÁlISE DAS poSIblES EVIDENCIAS Do CAmbIo ClImÁtICo 
NoS prINCIpAIS rECurSoS mArISQuEIroS DE GAlICIA

J. Molares Vila*, J. M. Parada Encisa, E. Navarro-Pérez e A. Fernández Álvarez 

*  centro de investigacións mariñas
pedras de corón s/n, 36620 vilanova de arousa, pontevedra. 
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rEsumo

neste estudo analizáronse os cambios observados nas vendas anuais de cinco especies maris-
queiras de interese para Galicia: o berberecho, a ameixa fina, a ameixa babosa, a cadelucha e 
o percebe, e estudouse a relación entre o nivel de vendas e índices oceanográficos e climáticos, 
e variables meteorolóxicas, co fin de identificar posibles evidencias do cambio climático nestes 
recursos. no berberecho a correlación coa precipitación foi significativa e de signo negativo. 
pola súa parte, a redución das vendas de ameixa babosa asociouse co incremento na duración 
dos eventos de elevada temperatura e coa redución dos eventos de intensas precipitacións. 
Estas relacións poden ser debidas tanto ao efecto directo da temperatura sobre a supervivencia 
como a efectos indirectos a través de enfermidades. a recente redución do volume de vendas 
da cadelucha na costa galega non se puido explicar por cambios nas condicións meteoroló-
xicas. no percebe, a evolución da oscilación multidecadal do atlántico (amo) e a relaxación 
do afloramento costeiro poderían explicar o incremento das vendas nos últimos anos. neste 
traballo púxose en evidencia a escaseza de información e  identificáronse as liñas de traballo 
que cómpre potenciar para poder avaliar axeitadamente os efectos do cambio climático sobre 
os recursos marisqueiros.

summarY

We analyzed the changes in the annual sales of five shellfish species of economical interest in 
Galicia: the cockle, the grooved carpet shell, the carpet shell, the wedge clam and the barnacle. 
We studied the relationship between the level of sales and oceanographic and climatic indexes 
and meteorological variables, in order to identify possible evidence of climate change on these 
resources. in cockle correlation with rainfall was significant and negative. the decline in sales of 
carpet shell was associated with an increase in the duration of the events of high temperature, 
and also the reduction of intense precipitation events. these relationships may be due to both 
the direct effect of temperature on survival, and indirect through illness. the recent reduction in 
sales of the wedge clam on the Galician coast could not be explained by changes in weather 
conditions. as for the barnacle, the evolution of the atlantic multidecadal oscillation (amo) and 
the reduction of coastal upwelling, could explain the increase in sales in recent years. this study 
highlighted lack of information and identified the lines of work needed to properly assess the 
impact of climate change on shellfish resources.

1. introdución

actualmente, a xeneralidade da comunidade científica está de acordo en que estamos inmersos 
nunha modificación do clima a nivel mundial. como consecuencia destes cambios, prevense al-
teracións na distribución xeográfica de multitude de especies e na biodiversidade de determina-
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dos hábitats. o efecto máis inmediato do cambio climático sinalado polo ipcc (intergovernmental 
panel on climate change) é o aumento nos últimos 50 anos da temperatura do aire e da auga do 
mar ata profundidades de 3.000 m. Este incremento ten como consecuencia directa a fusión do xeo 
acumulado nas masas polares e nos cumes das montañas, o que significa unha taxa de elevación 
do nivel do mar da orde de 1,8 mm anuais e implica que diminúa a circulación termohalina do 
atlántico norte. tamén se prevé que nos océanos aumente a estratificación das masas de auga, que 
a auga do mar se acidifique e que se incrementen a frecuencia e enerxía das tormentas. no caso 
de que se cumpran as previsións de cambio en cada un dos aspectos climáticos citados, os efectos 
esperados sobre as poboacións de invertebrados mariños poden ser moi diversos. 

a temperatura é un dos parámetros que máis inflúen na distribución espacial e batimétrica dos 
invertebrados mariños (Wilson e Elkaim, 1991). neste sentido, é frecuente a actualización de listas 
de especies boreais que poderían desaparecer dos bordos meridionais das súas actuais zonas de 
distribución, do mesmo xeito que algunhas especies de augas tépedas poderán estender os seus 
límites xeográficos a zonas máis setentrionais (Hiscock e cols., 2001). Estes cambios na composición 
faunística serán moito máis evidentes en áreas xeográficas onde existen fronteiras causadas por co-
rrentes mariñas que, probablemente, se verán alteradas. coa elevación do nivel do mar (moreno, 
2005), débese esperar unha remodelación de todos os leitos intermareais e de augas pouco pro-
fundas que implicaría un desprazamento horizontal das poboacións de invertebrados mariños para 
manterse no seu rango preferente de profundidades. pero a modificación da profundidade tamén 
podería alterar a hidrodinámica e o réxime de sedimentación de materiais provocando cambios 
faunísticos máis importantes.

de darse unha diminución na circulación termohalina do atlántico norte (bryden e cols., 2005), 
produciríanse cambios no fluxo do sistema de correntes oceánicas a nivel mundial. na actualida-
de o funcionamento da bomba termohalina está sendo obxecto de grande interese por parte dos 
oceanógrafos debido ás dramáticas consecuencias que o seu debilitamento lle podería ocasionar 
ao planeta. o efecto da maior estratificación das masas de auga sobre a distribución do plancto é 
difícil de valorar, pero sábese que as termoclinas e, en xeral, as picnoclinas son lugares de acumu-
lación de moitos organismos (Young, 1995). as características asociadas ás picnoclinas fan prever 
que os cambios na súa localización e persistencia terán consecuencias na distribución do plancto e 
no recrutamento de moitos invertebrados costeiros.

a acidificación da auga de mar podería ter consecuencias importantes en multitude de inverte-
brados mariños con estruturas protectoras construídas a base de carbonato cálcico. o sistema 
carbónico-carbonatos do océano é un rápido regulador do pH, isto é a causa de que o seu pH 
varíe pouco (normalmente entre 8,0 e 8,3). ao aumentar a presión parcial de co2 na auga de mar, 
parte do carbonato existente nela transfórmase en bicarbonato. a diminución de carbonatos pode-
ría chegar a crear problemas na calcificación das cunchas de moluscos e crustáceos (Raven, 2005). 
Finalmente, o esperado aumento da frecuencia e enerxía das tormentas afectaríalles sobre todo 
aos invertebrados mariños costeiros a través de dous elementos diferentes: o aumento da ondada 
e os descensos de salinidade. os episodios de intensa ondada orixinada por tormentas poden ser 
a causa da redución puntual da biomasa de poboacións de organismos sésiles que habitan augas 
pouco profundas. polo xeral, tras a tormenta comeza unha nova sucesión en que as comunidades se 
reestruturan seguindo un patrón definido. as intensas choivas asociadas habitualmente ás tormentas 
poden ocasionar riadas que diminúen a salinidade nas desembocaduras dos ríos e torrentes e pro-
ducen mortalidades importantes nas especies mariñas que habitan estes lugares. Estas mortalidades 
masivas adoitan ter consecuencias económicas importantes porque os leitos mariños situados nas 
proximidades das desembocaduras de ríos son sempre lugares con elevada produción marisqueira 
(parada e cols., 2007).
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1.1. Especies marisqueiras con interese comercial en Galicia

En Galicia o marisqueo é unha actividade socioeconómica de primeira orde, pois ocupa unhas 
8.500 persoas e supón máis de 5 millóns de euros anuais de ingresos en primeira venda (conselle-
ría de pesca, Xunta de Galicia). a maioría das especies extraídas son moluscos bivalvos, aínda que 
tamén se inclúen dentro desta actividade moluscos gasterópodos, equinodermos e crustáceos. o 
número de especies marisqueiras con interese comercial en Galicia é elevado, unhas 26 especies 
diferentes; con todo, as que destacan pola súa importancia económica son o berberecho (Ceras-
toderma edule, l., 1758), a ameixa fina (Ruditapes decussatus, l., 1758), o percebe (Pollicipes 
pollicipes, Gmelin, 1789), a ameixa babosa (Venerupis senegalensis, Gmelin, 1791) e a ameixa 
xaponesa (Ruditapes philippinarum, adams e Reeve, 1850) (táboa 1). neste traballo estudáronse as 
catro primeiras especies. a ameixa xaponesa non foi incluída por ser unha especie alóctona recente-
mente introducida en Europa, e que actualmente en Galicia está en expansión debido á introdución 
de semente para cultivo. a cadelucha (Donax trunculus, l., 1758), aínda que de pouca importancia 
en volume (12 t en 2006), tamén foi incluída pola súa importancia local en zonas do litoral exposto 
e polas alteracións detectadas recentemente nas súas poboacións.

táboa 1. importancia relativa dos principais recursos marisqueiros explotados en Galicia en 2006.
(Fonte: elaboración propia a partir de datos dada Xunta de Galicia. plataforma tecnolóxica da pesca)

Especie toneladas miles de euros % peso % ingresos

berberecho 3.409 17.190 39,75 21,89

ameixa fina 560 15.698 6,53 19,99

percebe 440 13.571 5,12 17,28

ameixa babosa 821 12.528 9,57 15,95

ameixa xaponesa 1.128 9.015 13,16 11,48

outras (16 especies) 2.218 10.531 25,87 13,41

a distribución espacial das especies estudadas esténdese, en xeral, desde a costa norteafricana ata 
a canle da mancha, aínda que o berberecho e a ameixa babosa chegan ás costas do norte de Eu-
ropa. En consecuencia, as costas galegas atópanse afastadas dos límites da súa actual distribución 
espacial (figura 1). 

 

Figura 1. distribución xeográfica das especies estudadas.
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1.2. límites de tolerancia

todas as especies teñen unha tolerancia limitada aos factores ambientais. a temperatura do am-
biente afecta aos procesos vitais, principalmente nos organismos poiquilotermos, como é o caso de 
todos os invertebrados. o aumento da temperatura do ambiente acelera as reaccións químicas e 
os procesos fisiolóxicos en xeral, o que é especialmente aparente no desenvolvemento, crecemento 
e metabolismo. todas as especies teñen unha temperatura letal que é lixeiramente modificable me-
diante aclimatación ou, máis efectivamente, por selección. case todas as características da auga, 
físicas e químicas, dependen da salinidade. mentres que nas augas mariñas o contido total de sales 
é elevado, nas augas continentais a concentración de sales adoita ser moito menor e nas zonas de 
mestura, como son os esteiros, a salinidade da auga varía rapidamente e entre límites moi amplos. 
os organismos mariños cuxos fluídos internos teñen unha concentración de sales similar á da auga 
mariña necesitan manter unhas condicións internas estables, aínda que as características da auga 
circundante cambien con cada marea ou coas condicións meteorolóxicas. as variacións destes 
factores afectan á supervivencia, ao éxito reprodutivo e á capacidade de continuar crecendo e in-
teractuando co contorno. En ocasións, o efecto das condicións ambientais non é crítico en todas as 
fases do ciclo de vida, sendo xeralmente as fases larvais as máis vulnerables. por desgraza, existen 
moi poucos estudos sobre os límites de tolerancia en larvas de bivalvos infaunais (Wilson e Elkaim, 
1991) e a maioría dos traballos sobre límites de tolerancia baséanse en experimentos realizados en 
condicións de laboratorio.

os bivalvos incluídos neste estudo presentan diferentes problemas fisiolóxicos cando a temperatura 
supera os 25 ºc, pero as temperaturas letais sitúanse por enriba dos 30 ºc (táboa 2). sen nece-
sidade de acadar valores estremos, temperaturas máis cálidas durante o inverno dan lugar a un 
aumento da taxa metabólica e a unha diminución das reservas de enerxía nunha época de dispo-
ñibilidade baixa de alimento e poden contribuír á mortalidade do berberecho adulto tras o inverno 
(Wilson e Elkaim, 1991). por outra banda, un aumento da temperatura a curto prazo no verán ou 
unha diminución no inverno poderían ser máis graves que un incremento da temperatura a longo 
prazo (ducrotoy e cols., 1991).

táboa 2. Efecto das temperaturas altas na bioloxía dos bivalvos estudados.

Especie temperatura Efectos observados Referencia

berberecho 30 crecemento larval comprometido Kingston, 1974

31 máxima tolerada durante 24 h Kristensen, 1958

33 - 35 letal en 24 h ansell e cols., 1981

ameixa fina 27 - 32 crecemento nulo e negativo 
respectivamente sobral e Widdows, 1997

> 35 Grandes mortalidades no sur da 
península ibérica

ameixa babosa > 25 diminución da inxesta albentosa e cols., 1994

cadelucha 33 límite superior letal ansell e cols., 1980
(en compton e cols., 2007)

tanto no berberecho como nas ameixas estudadas con valores de salinidade inferiores a 10 ou 
20, rexístranse mortalidades de diferente consideración. o efecto dos valores baixos de salinidade 
é diferente segundo a duración destes valores críticos no tempo (táboa 3). no caso da cadelucha, 
non se atoparon traballos sobre a súa tolerancia fronte a variacións de salinidade, pero, tendo en 
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conta que vive en praias expostas, é moi improbable que se vexa sometida a descensos de salini-
dade pronunciados. a pendente e a granulometría do substrato son tamén factores críticos no caso 
da cadelucha (de la Huz e cols., 2002) e ambos os parámetros están condicionados polo hidrodi-
namismo do litoral.

a combinación da temperatura superficial do mar e a súa salinidade é o medio idóneo para o para-
sito Perkinsus atlanticus, que pode causar ata o 60% da mortalidade de ameixa fina (vigário e Rua-
no, 1992). Estudos realizados en Galicia demostraron que os picos máximos de desenvolvemento 
deste parasito coincidiron cos picos de máxima temperatura da auga de mar (villalba e cols., 2005).

táboa 3. Efecto das salinidades baixas na bioloxía dos bivalvos estudados.

Especie salinidade Efectos observados Referencia

berberecho 10 - 20 mortalidades moderadas parada e cols., 2007

0
mortalidades severas se se rexistra 

durante varias preamares consecutivas
ameixa fina < 20 non tolerado en períodos prolongados lle treut, 1986, 

en shafee e daoudi, 1991< 6 tolerado se é puntual

ameixa babosa 18 límite inferior de tolerancia Rayment, 2005

< 10 mortalidade total incluso en episodios puntuais parada e cols., 2007

no caso do percebe, non existe ningún traballo publicado sobre límites de tolerancia, á parte das 
condicións ambientais extremas dos lugares situados nos límites setentrional e meridional da súa 
distribución xeográfica mundial (táboa 4). observáronse poboacións en reprodución con tempera-
turas da auga de mar entre 12 e 21 ºc (macho, 2006). do mesmo xeito que ocorre coa cadelucha, 
no litoral exposto onde vive o percebe os descensos de salinidade son pouco intensos e moi pouco 
frecuentes. no entanto, macho (2006) non atopou cambios aparentes na reprodución desta especie 
na boca norte da ría de vigo durante un episodio de descenso da salinidade a valores de 24. a 
bioloxía do percebe tamén está condicionada polo hidrodinamismo (borja e cols., 2006). canto 
menor sexa a exposición do substrato, menor será a abundancia e o crecemento individual. nos 
cantís moi expostos, a cobertura na faixa intermareal adoita ser do 100%.

táboa 4. condicións ambientais dos límites setentrionais e meridionais da distribución xeográfica do per-
cebe (fonte: *http:www.zonaclima.com http://www.zonaclima.com/ e http://www.ifremer.fr/envlit/index.
htm)*http:www.ifremer.fr*envlit*index.*htm#)

variable brest (Francia) dakar (senegal)

temperatura máxima media do aire 21 ºc 31 ºc

temperatura máxima da auga de mar 23,4 ºc 26 ºc

salinidade mínima 28,8 --

1.3. obxectivos

as opcións dispoñibles para afrontar os efectos do cambio climático nos recursos marisqueiros 
locais redúcense a prever os cambios e a tratar de adaptarse a eles. seguindo esta filosofía, nes-



ecosis temas l i torais

506

cap 24

te capítulo analizáronse os cambios rexistrados nas últimas décadas no volume de vendas das 
principais especies marisqueiras con interese comercial para Galicia, intentando relacionalas con 
índices oceanográficos e climáticos, e variables meteorolóxicas que supostamente sufrirán varia-
cións relacionadas co cambio climático. o obxectivo final desta análise é descifrar as relacións 
existentes entre a produción dos recursos marisqueiros e as condicións ambientais para lles axudar 
á administración pesqueira e ao sector extractivo a establecer estratexias de xestión que contribúan 
a minimizar o impacto económico que poida causar este fenómeno global.

2. métodos

En Galicia aínda non existen series históricas de datos sobre a abundancia de especies marisqueiras 
nos bancos naturais en calquera das súas fases planctónica ou bentónica. polo tanto, foi necesario 
recorrer ás estatísticas pesqueiras rexistradas nos lugares de venda como capturas en toneladas. 
os datos históricos de vendas dos recursos marisqueiros en Galicia proceden de dous organismos 
diferentes: da dirección Xeral de pesca marítima (dXpm), desde 1960 ata 1976, e da consellería de 
pesca e asuntos marítimos (cpam), desde 1977 ata a actualidade. os procedementos empregados 
por ambos os organismos no rexistro da información non foron homoxéneos e, xa que logo, cómpre 
interpretar a serie histórica con cautela.

para poder relacionar as vendas coas variables e cos índices ambientais, considerouse que as ven-
das rexistradas nun determinado ano estaban constituídas maioritariamente por unha soa cohorte, 
cuxo recrutamento se inicia no mes de abril e continúa ata o final do verán. debido a que non 
todos os recursos marisqueiros alcanzan o talle de extracción á mesma idade, considerouse que a 
duración do período en que as condicións ambientais puideron afectar a cada cohorte era distinta 
segundo a especie de bivalvo estudada. nas de crecemento rápido (o berberecho e a ameixa babo-
sa), este período estableceuse desde decembro do mesmo ano de venda ata abril do ano anterior, 
mentres que para a ameixa fina e a cadelucha, de crecemento máis lento, este período estendeuse 
ata abril de dous anos antes (figura 2). no percebe considerouse que a época de recrutamento 
comezaba en agosto e que as cohortes alcanzaban o talle comercial no segundo ano de vida.

 

Figura 2. períodos de tempo en que se considera que os eventos climáticos e meteorolóxicos ocorridos poden 
afectar ás vendas de cada ano segundo a especie analizada.

os rexistros de vendas das especies estudadas enfrontáronse aos índices climáticos nao (oscilación 
do atlántico norte) (noaa. national Weather service) e amo (oscilación multidecadal do atlánti-
co) (noaa. Earth system Research laboratory), así como ao índice de afloramento costeiro (-Qx). 
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a fase positiva do índice nao orixina, xeralmente, tempo seco no sur de Europa (lage e salsón, 
2006). aínda que a influencia da amo nas costas europeas está por determinar, este índice foi 
incluído neste traballo baixo a hipótese da existencia de teleconexións como as existentes no caso 
do índice nao (taboada e naranjo, 2006). os datos de afloramento costeiro abarcaron o período 
1966-2006 e foron cedidos por álvarez-salgado (instituto de investigacións mariñas, com. pers.). 
para calcular o índice anual, mediáronse os datos diarios do período de afloramento activo (abril-
setembro) de cada ano (lavín e cols., 1991). as vendas de cada ano enfrontáronse á media dos 
índices nao, amo e -Qx, correspondentes ao período de vida de cada especie (figura 2). para 
eliminar as diferenzas de escalas existentes entre as distintas variables analizadas, estandarizáronse 
os datos restándolle a cada observación a media da variable no período estudado e dividindo o 
resultado entre a desviación estándar. tras a estandarización, nos casos en que se atoparon corre-
lacións significativas, os índices agrupáronse en 5 categorías (-2; -1; 0; 1 e 2), e calculouse o valor 
medio das vendas anuais rexistradas nos períodos con índices de cada categoría.

En ausencia de información directa sobre a salinidade da auga de mar nos bancos produtores de 
marisco, analizouse a relación entre o nivel de vendas e a frecuencia, intensidade e duración de 
eventos de elevada precipitación rexistrada en estacións meteorolóxicas próximas ao banco. defi-
niuse como evento cada conxunto de días consecutivos en que a precipitación acumulada nos sete 
días anteriores superou os 90 mm. traballos que se están a levar a cabo no esteiro do río ulla de-
mostran que eventos destas características provocan descensos de salinidade ata valores inferiores 
a 17 na Escala práctica de salinidade. Estes descensos foron asociados a elevadas mortalidades 
nas poboacións de berberecho e ameixas do banco situado na desembocadura do río (parada e 
cols, 2007). a frecuencia dos eventos calculouse como o número de eventos rexistrados durante o 
período de reconto de eventos correspondente a cada recurso (figura 2). a intensidade calculouse 
como a suma das precipitacións rexistradas durante os días incluídos nos eventos de cada período 
de reconto. para rematar, a duración calculouse sumando o número de días de todos os eventos 
ocorridos en cada período de reconto.

ao non dispoñer de rexistros históricos de temperatura da auga de mar nos bancos produtores de 
marisco, analizouse a relación entre o nivel de vendas e a frecuencia, intensidade e duración de 
eventos de elevada temperatura atmosférica rexistrada en estacións meteorolóxicas próximas a cada 
banco. definiuse como evento cada conxunto de días consecutivos en que a temperatura máxima 
superou os 31 ºc. os estudos realizados tanto no berberecho como nas outras tres especies de 
bivalvos amosaron alteracións no metabolismo a temperaturas maiores. a frecuencia e duración 
dos eventos de elevada temperatura calculouse igual que no caso das precipitacións, mentres que 
a intensidade se calculou como graos día de cada evento, sumando as diferenzas entre a tempera-
tura máxima diaria (tmaxd) e o limiar de 31 ºc nos días incluídos nos eventos de cada período de 
reconto.

os valores empregados nas diferentes análises pódense consultar en molares e cols., 2008.

3. rEsultados E discusión

3.1. relación das vendas con fenómenos a grande escala

as peculiaridades do sector marisqueiro dificultan a cuantificación da importancia das capturas non 
rexistradas, as variacións do esforzo e mesmo da demanda, con anterioridade ás notables melloras 
dos sistemas de control da explotación e as descargas realizadas nos anos noventa. Estas circuns-
tancias obrigan á cautela na aplicación das capturas totais como estimadores da abundancia sen 
máis información sobre as poboacións (simón e cols., 1996). non obstante, a análise dos datos de 
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vendas totais das catro especies de bivalvos estudadas sinala que existen algunhas similitudes no 
seu comportamento (figura 3), sobre todo entre a ameixa babosa, a ameixa fina e a cadelucha, que 
presentaron correlacións moi significativas nas súas vendas, así como entre a ameixa babosa e o 
berberecho (táboa 5). o descenso de vendas na década dos oitenta foi común aos catro recursos, 
mentres que a recuperación posterior observada nas ameixas e na cadelucha foi apenas perceptible 
no caso do berberecho. no momento actual tanto a ameixa babosa como a cadelucha, e en menor 
medida a ameixa fina, están en niveis baixos de vendas. pola contra, no berberecho obsérvase unha 
lenta recuperación. Estes resultados apuntan a que a produción de todos estes recursos en Galicia 
pode estar relacionada con algún factor común que amosa un comportamento aparentemente cícli-
co (período entre 20-30 anos), aínda que o berberecho podería estar afectado ademais por algún 
outro factor que non inflúe nas outras tres especies de bivalvos.

 

Figura 3. Evolución anual das vendas totais dos bivalvos analizados 
segundo estatísticas oficiais estandarizadas.

táboa 5. correlación entre as vendas totais dos bivalvos analizados. ** = moi significativa, p < 0,01.

 Berberecho A. Babosa A. fina Cadelucha

Berberecho 1 0,388** 0,221 0,017

A. babosa 1 0,522** 0,675**

A. fina 1 0,584**

a análise da relación entre diferentes índices atmosféricos e oceánicos que poden afectar ás condi-
cións ambientais da costa galega (nao, amo e -Qx) e ás vendas galegas dos recursos marisqueiros 
estudados neste traballo amosou algunhas correlacións significativas (táboa 6). Entre o índice nao 
e as vendas de berberecho e ameixa fina observouse unha relación negativa; igualmente, entre o 
índice amo e as vendas de berberecho apreciouse unha relación negativa. no caso do percebe, o 
resultado é totalmente contrario, coincidindo as mellores vendas con períodos de amo positivo. do 
mesmo xeito, entre o índice de afloramento e as vendas de berberecho e ameixa babosa observouse 
unha relación positiva, mentres que coas vendas de percebe esta foi de signo contrario.



ecosis temas l i torais cap 24

509

táboa 6.- correlación entre as vendas totais e os índices atmosféricos e oceánicos analizados. 
 período 1962-2006. * = significativa p < 0,05; ** = moi significativa p < 0,01.

NAO AMO -Qx

Berberecho -0,357** -0,355* 0,564**

A. fina -0,370** 0266 -0,106

A. babosa -0,165 -0,2430 0,386**

Cadelucha -0,011 -0,298 0,147

Percebe -0,098 0,840** -0,651**

3.2. relación das vendas con fenómenos a escala local

no período 1961-1977 o nivel das vendas de berberecho foi moi elevado, cunha media de 11.850 
t ano-1, seguido dun descenso brusco en 1978, ata acadar valores mínimos en 1985 (figura 4a). 
Estes baixos niveis de vendas continuaron ata a actualidade, destacando os baixos valores rexistra-
dos nos anos 1990 e 2001. os rexistros de vendas de berberecho individualizados por lonxas co-
mezaron en 1989. nas vendas totais deste recurso realizadas en Galicia, máis da metade (60,39%) 
corresponden ás lonxas situadas no interior das rías de noia (confraría de noia) e arousa (confrarías 
de Rianxo, carril e cabo de cruz). Estas lonxas, ademais, son responsables do 98,6% da variación 
interanual nas vendas galegas de berberecho. as grandes oscilacións da produción anual nestas 
dúas rías (figura 5a) débense a que os bancos de berberecho están situados na desembocadura de 
ríos moi caudalosos, como o tambre e o ulla, pero tamén poden estar asociados con fenómenos 
densodependentes. no berberecho, o asentamento e o recrutamento son esporádicos e varían coa 
localización xeográfica, o ano, a estación, a condición reprodutiva dos adultos e a meteoroloxía. 
beukema e dekker (2006) amosaron que as flutuacións da produción de berberechos están relacio-
nadas coa variabilidade meteorolóxica e que a produción é baixa non só tras invernos severos que 
causan altas mortalidades, senón tamén tres anos despois do último recrutamento exitoso.

para estudar a posible relación entre o volume de vendas de berberecho e as distintas variables 
ambientais que sufriron variacións provocadas polo cambio climático, realizáronse análises de co-
rrelación nas dúas zonas de Galicia máis significativas para esta especie: o interior das rías de noia 
e arousa. na zona interior da ría de noia (táboa 7), o número de eventos de elevada precipitación 
ocorridos ao longo da vida de cada cohorte está inversamente correlacionado co volume de vendas 
do ano en que a cohorte acada o talle comercial, explicando un 50,2% da varianza. os descensos 
de vendas de 1992, 1994 e 2005 poderíanse explicar por fenómenos densodependentes, xa que 
as elevadas vendas dos anos anteriores son consecuencia de poboacións moi abundantes. na zona 
interior da ría de arousa, a diferenza do caso anterior, todas as variables descritoras dos eventos de 
elevada precipitación ocorridos ao longo da vida de cada cohorte están inversamente correlacio-
nadas co volume de vendas do ano en que a cohorte alcanza o talle comercial (táboa 7). na ría 
de arousa, os eventos de elevada precipitación non afectan por igual ás poboacións de berberecho 
explotadas polas distintas confrarías. así, o efecto das riadas de 2000-2001 sobre as vendas de 
berberecho viuse amortecido coa distancia á desembocadura do río ulla (figura 6). os eventos de 
elevada temperatura non amosaron correlacións significativas coas vendas en ningunha das dúas 
rías analizadas.

aparentemente, no período 1971-2007 o nivel das vendas de ameixa fina amosou un comporta-
mento cíclico cun período ao redor de 30 anos (figura 4b). En anos anteriores a 1971, a informa-
ción sobre as vendas desta especie é incompleta, polo que non se tivo en conta nas análises. a 
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suavización obtida mediante o método de Fourier permite detectar dúas cristas, a primeira en 1972 
e a segunda en 1999, separadas por un val centrado en 1986. para analizar a relación entre o 
volume de vendas e as distintas variables ambientais, realizáronse análises de correlación. Estas 
análises leváronse a cabo na ría de arousa por ser a de maior produción desta especie en Galicia 
(figura 5b). nesta ría, ningún dos parámetros relacionados coa precipitación nin coa temperatura 
se amosou correlacionado co volume de vendas da ameixa fina (táboa 7).

no período 1962-2007, o nivel das vendas de ameixa babosa amosou un comportamento cíclico 
similar ao da ameixa fina, aínda que nesta especie o período é duns 23 anos (figura 4c). a suavización 
dos datos permite detectar dúas cristas, a primeira en 1975 e a segunda en 1998, separadas por un 
val centrado en 1986. como no caso anterior, a relación entre o volume de vendas e as variables am-
bientais estudouse na ría de arousa, por ser a de maior produción desta especie en Galicia (figura 5c). 
nesta ría, a precipitación acumulada e o número de eventos de elevada precipitación ocorridos ao 
longo da vida de cada cohorte está positivamente correlacionado co volume de vendas do ano en que 
a cohorte alcanza o talle comercial. no entanto, nin a intensidade nin a duración dos eventos amosa-
ron unha correlación significativa coas vendas (táboa 7). o significado biolóxico destas correlacións é 
difícil de explicar, principalmente porque, como se amosou antes, esta especie é bastante sensible aos 
descensos de salinidade. pódese interpretar que existe outro factor (enfermidade ou depredador), á 
súa vez condicionado pola salinidade, que afecta directamente á supervivencia da ameixa. a carencia 
de estudos específicos non permite establecer relacións definitivas de causa-efecto.

 

Figura 4. Evolución anual das vendas en toneladas dos bivalvos estudados segundo as estatísticas oficiais.

tocante á análise da relación entre os eventos de elevada temperatura e as vendas de ameixa babosa, 
obtivéronse resultados aparentemente contraditorios. por unha banda as vendas amosan unha corre-
lación positiva moi significativa coa temperatura máxima media rexistrada durante o período de vida 
de cada cohorte, mentres que doutra banda tamén se observa unha correlación significativa, pero 
de signo contrario, coa duración dos eventos de elevada temperatura (táboa 7). dentro do rango 
normal de temperaturas que se rexistran no litoral galego pódese constatar que un aumento da tem-
peratura provoca un maior crecemento dos bivalvos e, polo tanto, unha maior produción. pero, ao 
mesmo tempo, en anos afectados por vagas de calor, o nivel de vendas podería descender debido a 
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perdas provocadas por mortaldades asociadas a enfermidades. na costa atlántica de norteamérica 
demostrouse que Perkinsus marinus se está a estender cara ao norte como resposta ao aumento da 
temperatura provocado polo cambio climático (Ford e chintala, 2006) e en estudos levados a cabo en 
Galicia observouse que a prevalencia da perkinsose na ameixa fina aumenta coa temperatura (villalba 
e cols., 2005). aínda que se dispón de pouca información sobre os límites de tolerancia na ameixa 
babosa, pódese afirmar que o rango de temperatura óptimo é menor que na ameixa fina. polo tanto, 
é esperable un efecto directo negativo dos eventos de elevada temperatura sobre a supervivencia da 
ameixa babosa, que podería verse agravada por patoloxías, aínda que este aspecto apenas foi estu-
dado en Galicia (villalba, centro de investigacións mariñas, com. pers.).

a evolución das vendas de cadelucha desde 1987 amosa unha distribución bimodal, cun máximo 
en 1992 e outro en 1997, e un descenso continuado ata o ano 2005 (figura 4d). unha análise 
detallada dos principais puntos de venda en Galicia ofrece resultados dispares. as vendas nas 
confrarías da costa luguesa (Foz, burela, celeiro, o vicedo e o barqueiro), as de maior produción 
durante a década dos noventa, descenderon de forma progresiva desde 1998 ata practicamente 
desapareceren na actualidade (figura 5d). pola contra, as vendas en cedeira aumentaron, sendo na 
actualidade a única zona de Galicia con vendas de cadelucha. noutras partes de Galicia, durante 
estes últimos anos houbo momentos de elevadas vendas, distintos para cada confraría, aínda que 
en todos os casos as vendas descenderon paulatinamente ata desapareceren por completo a partir 
de 2003. a análise da relación entre as vendas efectuadas en cada zona e as variables ambientais 
levouse a cabo na costa luguesa, por ser historicamente a de maior produción desta especie en 
Galicia (49,97% das vendas de Galicia), e na ría de cedeira, por ser a única lonxa que vende 
cadelucha na actualidade (24,33% das vendas galegas). os resultados amosan que non existe 
relación entre os eventos de elevada precipitación e as vendas en lugo, pero si coas vendas da ría 
de cedeira (táboa 7). nesta ría, os anos con maior precipitación e intensidade deste tipo de eventos 
están asociados con niveis de vendas menores. a relación entre as vendas e os eventos de elevada 
temperatura non puido ser analizada porque nestas dúas rías apenas se rexistraron eventos con 
temperaturas superiores ao limiar de 31 ºc utilizado neste estudo.

 

Figura 5. contribución das diferentes lonxas ás vendas de cada bivalvo no período 1992-2007. 
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no período 1960-1985 a produción foi minguando paulatinamente, mentres que no período 1994-
2007 a produción aumentou de xeito progresivo, cunha pequena caída, rexistrada en 2002-2003, 
como consecuencia da paralización temporal da extracción de percebe en boa parte do litoral 
galego despois da vertedura do petroleiro “prestige” (figura 7). Entre as dúas series de datos houbo 
un período de oito anos sen rexistros de vendas. a explicación do cambio de tendencia entre ambas 
as series podería estar relacionada co inicio en 1992 da xestión dos bancos naturais a través de 
plans de explotación, que modificou substancialmente o sistema de explotación e comercialización 
das capturas. con todo, a observación de que a partir da década dos noventa, tanto no litoral ga-
lego como no portugués, a faixa intermareal media e superior dos cantís rochosos expostos se foi 
poboando masivamente de percebe con pedúnculo longo e delgado, sen apenas valor comercial, 
é unha evidencia de que as poboacións deste crustáceo están sufrindo cambios importantes na súa 
estrutura. a análise xenética do morfotipo “alongado” demostrou diferenzas relevantes con respecto 
ao percebe de pedúnculo groso (García, E., universidade de oviedo, com. pers.).

táboa 7. análise de correlación entre as vendas das especies e as variables meteorolóxicas estudadas. 
* = correlación significativa, p < 0,05. ** = correlación moi significativa, p < 0,01.

Especie período localidade
precipitación
 acumulada

Eventos de elevada precipitación 

Frecuencia intensidade duración

berberecho 1989-2007 noia -0,242 -0,502 * -0,276 -0,264

berberecho 1992-2007 arousa interior -0,507 * -0,494 * -0,466 * -0,531*

ameixa fina 1991-2007 arousa 0,066 0,329 -0,164 -0,095

ameixa babosa 1991-2007 arousa 0,422 * 0,548 * 0,257 0,369

cadelucha 1990-2007 costa de lugo -0,037 0,029 0,061 -0,148

cadelucha 1990-2007 cedeira -0,634 ** -0,392 -0,422 * -0,368

percebe 1997-2007 costa da morte -0,437 0,161 0,156 0,209

Especie período localidade
temperatura

máxima media
Eventos de altas temperaturas 

Frecuencia intensidade duración

berberecho 1989-2007 noia -0,035 -0,094 0,192 0,154

berberecho 1992-2007 arousa interior -0,227 -0,248 0,241 0,028

ameixa fina 1991-2007 arousa 0,358 -0,265 -0,322 -0,184

ameixa babosa 1991-2007 arousa 0,622 ** -0,141 -0,270 -0,442 *

cadelucha 1990-2007 costa de lugo 0,052 - - - 

cadelucha 1990-2007 cedeira -0,386 - - -

percebe 1997-2007 costa da morte 0,470 - - -
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Figura 6. Efecto das riadas de 2000-2001 sobre as vendas de berberecho en catro lonxas da ría de arousa 
situadas a distinta distancia da desembocadura do río ulla. a frecha sinala as riadas de 2000-2001.

 

Figura 7. Evolución das vendas de percebe e contribución das distintas lonxas 
obtidas das estatísticas oficiais. a frecha sinala o ano do afundimento do “prestige”.

a maior parte da produción de percebe galego obtense na costa da morte (entre Fisterra e a co-
ruña), representando o 24,75% das vendas de Galicia, e na capelada (Ferrol, cedeira e cariño), 
cun 29,97% das vendas galegas (figura 7). nesta especie analizouse a relación entre as vendas 
realizadas nas lonxas da costa da morte e as condicións ambientais rexistradas na coruña. os 
resultados non amosan relación entre as vendas e a precipitación (táboa 7), aínda que os escasos 
datos dispoñibles, xunto á paralización temporal da extracción provocada pola vertedura do “pres-
tige”, poderían distorsionar os resultados obtidos nesta análise. a relación cos eventos de elevada 
temperatura non puido ser analizada polo escaso número de eventos rexistrados na zona. 
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4. posiblEs EvidEncias do cambio climático nos rEcursos analiZados

En Galicia, atribúenselle ao cambio climático numerosas alteracións ambientais, entre as que cabe 
destacar pola súa incidencia nos ecosistemas mariños o incremento da temperatura da auga de 
mar, a maior incidencia de episodios de elevadas temperaturas e precipitacións extremas, así como 
unha redución do afloramento costeiro (capítulo 3). a maior parte das especies con interese ma-
risqueiro en Galicia, teñen os seus límites de distribución moi lonxe das costas galegas, de modo 
que a priori non era previsible que se puidesen observar grandes cambios na abundancia destes 
recursos. con todo, as relacións atopadas entre as variables analizadas e as vendas dos recursos 
marisqueiros estudados neste traballo (táboa 8) poderían explicar os mecanismos polos que o cam-
bio climático pode chegar a alterar a produción destes recursos.

no berberecho atopáronse relacións con todos os índices analizados agás a temperatura. o in-
cremento previsto da frecuencia e intensidade dos eventos de elevada precipitación podería ser 
negativo para a produción deste recurso en Galicia. a ameixa fina unicamente amosou correlación 
significativa e de signo negativo co índice nao. a correlación entre a duración dos episodios de 
temperaturas elevadas e a redución de vendas foi significativo na ameixa babosa. nesta especie, 
a influencia da temperatura poderíase ver compensada pola relación de signo contrario existente 
entre os episodios de elevada precipitación e as vendas. o incremento previsible de eventos de ele-
vadas temperaturas podería afectar negativamente á produción de ameixa babosa, mentres que o 
aumento de episodios de elevadas precipitacións podería ser beneficioso ao reducir os niveis de in-
festación dalgunhas enfermidades. Xa que logo, o balance final é incerto. na cadelucha atopáronse 
relacións significativas entre as vendas e os eventos de elevada precipitación na ría de cedeira, pero 
non na costa luguesa. as grandes diferenzas observadas no patrón de vendas desta especie nas 
distintas confrarías galegas e a desaparición case total da cadelucha na costa galega, excepto na 
ría de cedeira, non se puideron explicar por cambios nas condicións meteorolóxicas locais. o per-
cebe amosou relacións moi significativas entre as vendas e os índices amo e -Qx. non se atoparon 
estudos que expliquen as consecuencias da oscilación amo nas costas europeas, unicamente se 
coñece a repercusión que ten no réxime de choivas en norteamérica, cun período entre 65 e 80 
anos de duración (liles, 2004). polo tanto, é cedo para extraer conclusións sobre a relación atopa-
da neste traballo. distinto é o caso do índice de afloramento, porque os estudos existentes indican 
unha relaxación progresiva do afloramento asociada ao cambio climático. Esta situación podería 
favorecer a produción deste crustáceo en Galicia.

táboa 8. Resumo das relacións observadas entre as vendas e os fenómenos a gran escala e a escala local. 
= sen relación; - negativa significativa; -- negativa moi significativa;
+ positiva significativa; ++ positiva moi significativa.

Fenómenos
cambio

esperado
berberecho

ameixa
fina

ameixa
babosa

cadelucha percebe

Índice nao - - = = =

Índice amo - = = = ++

afloramento costeiro ↓ + = + = --

Eventos de elevada precipitación ↑ - = + - =

Eventos de elevada temperatura ↑ = = -
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non se pode establecer unha relación inequívoca entre o cambio observado na estrutura poboacio-
nal do percebe en Galicia e o cambio climático; con todo, é destacable a coincidencia temporal 
de ambos os dous fenómenos. na actualidade non se coñecen os límites de tolerancia dos dous 
morfotipos identificados xeneticamente. o seu estudo permitiría saber se a expansión observada, 
tanto no litoral galego como no portugués, do morfotipo “alongado” podería ser consecuencia 
do cambio climático, e se este podería chegar a substituír completamente ao percebe con interese 
comercial na costa galega.

aínda que outras perturbacións ambientais ocasionadas polo cambio climático, como o aumento 
do nivel do mar ou a acidificación da auga, poden afectar á produción dos recursos marisqueiros, 
non puideron ser analizadas neste estudo dada a inexistencia de rexistros históricos sobre a batime-
tría dos bancos marisqueiros e o pH da auga.

5. liñas dE traballo nEcEsarias En Galicia

ao longo da elaboración deste traballo detectáronse unha serie de carencias e necesidades de 
información que dificultan a avaliación das consecuencias do cambio climático sobre os recursos 
marisqueiros.

a observación e recollida sistemática de datos máis aló dos tres anos de duración estándar dun 
proxecto de investigación preséntase como punto chave para este tipo de estudos. as series longas 
de datos constitúen a base dos traballos de monitorización, predición e análise de evidencias. neste 
sentido, considérase de especial interese a coordinación entre institucións para normalizar o inter-
cambio e a dispoñibilidade de datos e, deste xeito, optimizar a utilización dos recursos. a carencia 
de datos oceanográficos históricos poderíase solucionar mediante o estudo das relacións entre 
variables ambientais atmosféricas e mariñas. outras importantes carencias de información requiren 
da formulación de liñas de traballo, como o establecemento dos límites de tolerancia das distintas 
especies aos cambios nas variables ambientais ou o estudo da proliferación de enfermidades e pa-
rasitoses nos recursos marisqueiros que se poidan asociar a estes cambios. outras liñas de traballo 
de grande utilidade na detección de evidencias son as relacionas co establecemento de especies, 
comunidades e hábitats sentinela que se poidan utilizar como testemuñas dos cambios ambientais, 
ou os estudos de vulnerabilidade dos hábitats litorais, elaboración de mapas de risco, distribución e 
evolución das poboacións de especies alóctonas invasoras, así como das depredadoras e competi-
doras dos recursos marisqueiros comerciais.

6. conclusións

a información dispoñible en Galicia sobre a abundancia dos recursos marisqueiros é insuficiente 
para realizar un estudo rigoroso sobre evidencias do cambio climático. neste traballo intentouse 
paliar esta deficiencia con información sobre vendas das principais especies con interese comercial: 
o berberecho, a ameixa fina, a ameixa babosa, a cadelucha e o percebe. os resultados obtidos per-
mitiron deducir os efectos da meteoroloxía sobre as poboacións das especies analizadas, asumindo 
que a evolución das vendas reflicte a abundancia das súas poboacións.

no berberecho observouse unha influencia negativa dos eventos de elevada pluviosidade sobre 
as vendas deste recurso. as riadas provocadas por choivas intensas causan mortalidades masi-
vas nos principais bancos marisqueiros, que están situados nas desembocaduras dos ríos máis 
caudalosos. Este efecto ten un marcado carácter local. atopáronse patróns similares nas vendas 
de ameixa babosa e cadelucha e, en menor medida, de ameixa fina. Estes resultados apuntan a 
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que a produción destes tres recursos pode estar relacionada con algún factor común que amosa 
un comportamento aparentemente cíclico. na ameixa babosa un incremento das temperaturas 
podería explicar a diminución das vendas tanto pola súa influencia sobre a fisioloxía da especie 
como favorecendo a infestación parasitaria. nesta especie, o efecto das temperaturas sobre a 
infestación parasitaria poderíase ver compensado polo efecto dun aumento dos episodios de 
elevada pluviosidade sobre a propia infestación. na cadelucha, estas variables non explican, en 
por si, o patrón de vendas observado, polo que cómpre pensar noutro tipo de factores. no caso 
do percebe, a evolución da oscilación multidecadal do atlántico (amo) e a relaxación progresiva 
do afloramento costeiro poderían ser as causas do incremento continuado da produción do litoral 
galego nos últimos 14 anos e da expansión do morfotipo “alongado”, sen interese comercial, ao 
longo da costa galega.

os resultados obtidos suxiren que outros factores non analizados por falta de datos poden estar 
influíndo de xeito significativo na abundancia destes recursos. É o caso do hidrodinamismo, a 
incidencia de parasitos e/ou depredadores ou a influencia dos usos costeiros sobre o hábitat 
destas especies. púxose en evidencia a necesidade de establecer rexistros continuados de va-
riables físico-químicas do medio mariño e dos parámetros poboacionais dos principais recursos 
marisqueiros co fin de dispoñer de series históricas que permitan inferir variacións na produción, 
asociadas co cambio climático.
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summarY

the effect of high temperatures on mortality is a health problem of great magnitude. in Europe 
alone there were 22,000 to 45,000 heat-related deaths during the summer of 2003. 

obJEctivEs: to study the relationship between temperature and mortality in the main cities of 
Galicia (spain).

REsults: Generalised additive models with negative binomial response were used to analyze 
the relationship between mean daily temperature and mortality due to all, cardiocirculatory, 
cerebrovascular and respiratory causes among subjects aged over 70 years, from 1976 to 2004 
in the 7 largest cities in Galicia. We studied the association with heat waves, as well as lags 
1, 2 and 3 for mean temperature and heat wave. the relative risk of mortality, with respect to 
comfort temperature, ranged from 12% to 37% for heat, and 7% to 13% for cold. Heat waves 
were associated with an increase in mortality due to respiratory causes, and also with all-cause 
mortality among persons aged over 70 years.

conclusions: 1. comfort temperatures vary across cities 2. the relationship between 
temperature and mortality is u-shaped, with different slopes for each city. 3. Heat waves pose a 
considerable risk to persons over the age of 70 years.

introdución

o efecto das elevadas temperaturas na mortalidade é un problema de saúde pública de gran 
magnitude. cada ano hai un maior número de hospitalizacións e mortes relacionadas coa 
exposición a elevadas temperaturas ambientais, e as taxas de morte máis elevadas obsérvanse 
en persoas de 65 anos ou máis. as interaccións entre o cambio climático e a saúde humana 
son múltiples e complexas, ocasionando cambios na morbimortalidade en relación coa tem-
peratura, efectos relacionados con eventos meteorolóxicos extremos (precipitacións extremas 
e inundacións), contaminación atmosférica e aumento dos seus efectos sobre a saúde, en-
fermidades transmitidas polos alimentos e a auga e enfermidades transmitidas por vectores 
infecciosos.

a contaminación atmosférica representa un risco ambiental con consecuencias prexudiciais 
para a saúde, dado que parte das emisións á atmosfera relacionadas co cambio climático 
deterioran a calidade do aire e agravan os efectos da contaminación atmosférica sobre a 
saúde dos cidadáns, non só polo impacto nos fenómenos meteorolóxicos, senón, de maneira 
inmediata, polos efectos directos dos contaminantes para a saúde.
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por outra parte, en España poderíanse potenciar as enfermidades ligadas a vectores de transmisión 
pola súa proximidade con áfrica e polas condicións climáticas, próximas ás zonas onde hai este tipo 
de enfermidades. o posible risco viría por extensión xeográfica de vectores xa establecidos ou pola 
importación e instalación de vectores subtropicais adaptados a sobrevivir en climas menos cálidos 
e máis secos.

non obstante, posiblemente o maior impacto para a saúde sexa a importante incidencia na mor-
bimortalidade que terán os cambios previstos nas temperaturas e nos eventos térmicos extremos, 
especialmente a intensificación das vagas de calor (WHo, 2003; marto, 2005; abanades, 2007).

debido ás consecuencias proxectadas do quentamento global e ao incremento na frecuencia e 
intensidade das vagas de calor, a mortalidade relacionada coa calor podería alcanzar maior rele-
vancia na saúde pública durante as próximas décadas. ademais, no futuro prevese un incremento 
da mortalidade relacionada coa calor debida ao envellecemento poboacional e ao aumento da 
poboación urbana, así como ao aumento do número e intensidade das vagas de calor determina-
das polo quentamento global.

un aspecto importante é que a mortalidade asociada coa calor se pode previr coa adopción de me-
didas comportamentais individuais, como utilización de aire acondicionado e aumento de inxestión 
de líquidos. o desenvolvemento de sistemas de alerta e plans de intervención e redución da tensión 
térmica no ambiente son outras medidas adaptativas (marto, 2005; abanades, 2007).

segundo recolle o iv panel intergobernamental do cambio climático (ipcc), a temperatura da terra 
aumentou 0,74 ºc no período 1906-2005 (intervalo de incerteza do 90%: 0,56-0,92). ademais, 
tense constancia de que este aumento non foi lineal: nos últimos 50 anos o incremento foi o dobre 
que na primeira metade do século XX. once dos últimos doce anos (1995-2006) encóntranse entre 
os 12 máis calorosos desde que se rexistra a temperatura da superficie da terra (1850). É dicir, 
obsérvase unha aceleración no incremento de temperatura, que será maior ou menor segundo o 
escenario de emisións futuras en que nos situemos.

En España, un numeroso grupo de investigadores elaborou un informe sobre os impactos previsibles 
do cambio climático a instancias do ministerio de medio ambiente. nel recóllese como previsión 
para a península ibérica un incremento térmico uniforme ao longo do século XXi, cunha tendencia 
media de aumento de 0,4 ºc por década no inverno e de 0,7 ºc por década no verán para o esce-
nario menos favorable, e de 0,4 ºc e 0,6 ºc por década, respectivamente, para o escenario máis 
favorable. Este incremento de temperatura por termo medio pódese asociar, ademais, cunha maior 
variabilidade nos fenómenos meteorolóxicos, polo que se espera que as vagas de calor sexan máis 
frecuentes, máis intensas e de maior duración (ballester, 2008).

En Galicia xa se observa unha tendencia ao quentamento: a temperatura anual aumentou 0,18 ºc/
década no período 1961-2006, co maior incremento na primavera e no verán. no inverno aumen-
tou a temperatura máxima e descendeu o número de días fríos. obsérvase tamén un incremento 
na frecuencia de días e noites cálidos na primavera e no verán e unha diminución de días e noites 
fríos no outono (cruz, 2008).

relación entre a temperatura e a mortalidade

as exposicións ás temperaturas extremas de calor e de frío asócianse a aumentos de mortalidade e 
morbilidade, en comparación cunha temperatura de confort intermedia. a mortalidade relacionada 
coa calor segue unha función en u, cun ascenso máis pronunciado en temperaturas máis altas. o 
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rango de temperatura de confort ou de seguridade está intimamente relacionado coa temperatura 
media, cun extremo superior tan baixo como 16,5 ºc en Holanda e 19 ºc en londres a outro tan 
alto como 29 ºc en taiwan. os días quentes de principios do verán teñen maior efecto que os que 
se rexistran máis tarde (patz, 2005).

os estudos realizados en Europa indican que nas rexións máis cálidas a mortalidade atribuíble á 
calor ocorre con temperaturas máis elevadas que nas rexións de clima máis frío, debido á aclimata-
ción das persoas á temperatura da zona en que viven (marto, 2005; Kim, 2006).

as persoas que viven en ambientes urbanos poderían estar sometidas a maior risco de mortalidade, 
xa que as áreas urbanas presentan, polo xeral, maiores índices de calor (combinación de tempe-
ratura e humidade) que as áreas suburbanas ou rurais, fenómeno coñecido como “efecto illa de 
calor urbana”. ademais, as áreas urbanas reteñen a calor durante a noite de forma máis eficiente, 
o que pode ocasionar unha tensión térmica crítica, responsable da sobremortalidade relacionada 
coa calor verificada nos centros urbanos (patz, 2005).

a magnitude actual das mortes relacionadas coa calor podería ser notablemente maior que a que 
se documentou, xa que non hai un criterio único para determinar tales mortes, e a calor podería 
non estar recollida como causa ou contribuínte á morte nos certificados de defunción (patz, 2005).

os estudos suxiren que as persoas con enfermidades cardiovasculares e respiratorias preexistentes 
teñen un risco aumentado de morte asociado con exposición á calor ambiental e que o risco é maior 
para varios grupos de poboación, incluíndo anciáns, nenos e persoas de baixo nivel socioeconó-
mico (basu, 2002).

tamén hai un impacto do frío sobre a mortalidade, superior nos lugares con invernos máis mornos 
que naqueles con invernos máis crus. a maioría dos países sofre entre un 5% e un 30% de exceso de 
mortalidade invernal (Kendrovski, 2006). En madrid, por cada grao en que a temperatura máxima 
diaria non chegue á temperatura limiar (6 ºc), obsérvase un aumento do 5,1% na mortalidade por 
todas as causas, 6,1% en enfermidades circulatorias e 9,1% en respiratorias en persoas entre 65 e 
74 anos de idade (comunidade, 2006). Hajat observa un 1,06% de aumento do risco de morte por 
cada grao en que a temperatura máxima diaria non chegue ao limiar de frío (percentil 5), maior 
para as enfermidades respiratorias e causas externas, así como en persoas maiores (Hataj, 2007).

Efectos das vagas de calor

Hai unha clara relación entre as vagas de calor e a mortalidade. as vagas de calor que suceden 
na primavera ou a principios do verán poderían ocasionar máis mortes que as que se producen 
máis tarde, xa que as persoas máis vulnerables serían afectadas polas vagas de calor temperás, 
quedando menos susceptibles vivos para as vagas tardías. alternativamente, as persoas vulnerables 
que sobreviviron ás vagas de calor tardías dos últimos meses do verán poderían ter adquirido me-
canismos fisiolóxicos de adaptación ou realizado cambios ambientais logo da súa exposición inicial 
a elevadas temperaturas. con todo, non son probables as adaptacións a temperaturas extremas 
bruscas (basu, 2002).

observouse que os retardos de temperaturas de 0-3 días producen o máximo efecto sobre a mor-
talidade logo dunha vaga de calor, o que demostra que a mortalidade asociada coa temperatura é 
un evento agudo que require intervención urxente (WHo, 2003).

o verán de 2003 foi, probablemente, o máis caloroso en Europa en máis de 500 anos, con 
temperaturas medias 3,5 ºc superiores ao normal. as aproximadamente entre 22.000 e 45.000 
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mortes relacionadas coa calor que ocorreron en toda Europa ao longo de dúas semanas en agos-
to de 2003 é o exemplo recente máis notable de riscos para a saúde directamente relacionados 
con cambios na temperatura. En España, cos datos de mortalidade do inE dos veráns de 2002 e 
2003, obsérvase un 15,31% máis de mortalidade durante a vaga de calor de 2003, que chega a 
un 27,39% no mes de agosto, aumento dificilmente explicable por variación interanual (táboa 1).

meses ano 2002 ano 2003 diferenza variación %

Xuño 28.771 31.766 2.995 + 10,41

Xullo 28.690 31.211 2.521 + 8,79

agosto 27.185 34.632 7.447 + 27,39

total 84.646 97.609 12.963 + 15,31

táboa 1. Falecementos en España (todas as causas, todas as idades, ambos os dous sexos) nos veráns de 2002 
e 2003 (comunidade, 2006). 

o comportamento do índice de intensidade da vaga de calor fronte á mortalidade nas provin-
cias españolas de máis de 750.000 habitantes mostra un carácter logarítmico, o que vén indi-
car que pequenos incrementos do índice teñen un grande impacto sobre a mortalidade e que, 
debido en parte ao efecto colleita, existe un limiar a partir do cal se estabiliza. por regra xeral, 
foi nos lugares en que a calor é menos frecuente onde se alcanzaron os valores máis altos deste 
índice durante o verán (díaz, 2005). a vaga de calor do verán de 2003 en España ocasionou 
un 8% de exceso de mortalidade, respecto ao mesmo período de anos anteriores, que afectou 
exclusivamente ás persoas maiores de 65 anos, incremento que se observou tamén no medio 
rural (martínez, 2004).

En España, despois do verán de 2003, o ministerio de medio ambiente define “vaga de calor” 
da seguinte maneira: tras a zonificación do noso territorio e actualizar as series de datos cos va-
lores do ano 2004, determinouse para as estacións de clima suave con baixa oscilación térmica 
diaria (zonas marítimas principalmente) o percentil 95 da serie histórica de temperaturas máximas 
absolutas estivais, mentres que para o resto das estacións se sinalou como valor limiar o percentil 
95 das series de temperaturas máximas diarias. coas series de temperaturas mínimas absolutas 
dos meses de verán determinouse o percentil 95, co que o limiar de alerta de calor que se pro-
pón está determinado pola simultaneidade dos valores de máxima e mínima que superen estes 
limiares (ministerio de medio ambiente, 2005). de todos os xeitos, non hai un criterio uniforme 
para definir “vaga de calor”.

obxEctivos

Estudar a relación entre a temperatura e a mortalidade nas principais cidades de Galicia:

- por todas as causas, excepto externas
- En maiores de 70 anos
- por enfermidades cardiocirculatorias, cerebrovasculares e respiratorias
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métodos

1. deseño

Realizamos un estudo ecolóxico de series temporais, con análise independente para cada unha das 
cidades estudadas: a coruña, lugo, ourense, pontevedra, santiago de compostela e vigo.

a unidade de estudo dentro de cada cidade foi o día.

2. Fontes de datos

obtivemos os datos de mortalidade do rexistro de mortalidade da dirección Xeral de saúde pública 
da Xunta de Galicia. Estudamos a mortalidade desde o 1 de xaneiro de 1976 ao 31 de decembro 
de 2004 para cada unha das cidades e polas seguintes causas de morte:

- todas as causas, excepto externas
- mortalidade cardiovascular
- mortalidade cerebrovascular
- mortalidade respiratoria

os datos de temperatura obtivémolos de meteoGalicia. Facilitáronnos temperatura máxima e míni-
ma diarias das mesmas datas e cidades que a mortalidade.

utilizamos as seguintes estacións meteorolóxicas:

- a coruña
- lugo, colexio Fingoi
- ourense
- pontevedra, lourizán
- santiago de compostela, lavacolla
- vigo 

3. definición de variables

- temperatura media: calculada como a media das temperaturas máxima e mínima diarias.
-  temperatura de confort: calculada como aquel valor cuxo oR é o mínimo de todos os 

axustados. o rango de temperaturas de confort é aquel valor cuxo log_oR non supera o 
mínimo do log_oR en máis dun 0,01, é dicir, non supera o mínimo do log_oR en máis 
dun 10%.

- vaga de calor: toma valores 1 para os días con temperatura mínima maior que o percentil 
95 e temperatura máxima maior que o percentil 95, e 0 para os restantes días. Está calcu-
lada para o total da serie.

- calculáronse os retardos 1, 2 e 3 para a temperatura media diaria e as vagas de calor. 

4. análise estatística 

a relación entre temperatura e mortalidade diaria durante o período estudado foi analizada a través 
de modelos aditivos xeneralizados (Gam) aplicados a series de tempo (Hastie, 1990). dado que a 
variable resposta era unha variable de conteo (número de falecementos diarios por todas as causas, 
maiores de 70 anos, enfermidades cardiovasculares, cerebrovasculares e respiratorias), parecería 
lóxico empregar modelos con resposta de poisson; porén, a varianza da variable era maior que 
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a media (sobredispersión). por esta razón, substituímos os modelos con resposta de poisson por 
modelos con resposta binomial negativa para obter erros estándar corrixidos por parámetros de 
sobredispersión. ademais, para que as medidas de efecto epidemiolóxicas sexan interpretables, a 
función link utilizada foi a función logaritmo. como variables independentes, utilizáronse funcións 
suaves da temperatura media con catro graos de liberdade e función suaves da variable tempo (que 
toma valor 1 para o primeiro día da serie, 2 para o segundo e así sucesivamente), estas últimas co 
fin de controlar a tendencia e estacionalidade da serie. Establecéronse sete graos de liberdade por 
cada ano que tiña a serie. á hora de analizar a relación entre a mortalidade e as vagas de calor, 
empregamos modelos similares, incorporando a vaga de calor como variable independente. todos 
os modelos foron estimados co paquete mgcv versión 1.3-29, no contorno R, versión 2.6.2.

os resultados foron expresados como riscos relativos (RR) con intervalos de confianza ao 95% 
(ic95%). Este indica un aumento ou diminución na probabilidade de obter unha resposta para un 
aumento dunha unidade na variable resposta. En concreto, os riscos que se presentan son os que 
se corresponden co percentil 2 e 98 das temperaturas medias de cada cidade para o frío e a calor, 
respectivamente. tamén se elaboraron figuras para identificar a forma funcional entre a temperatura 
e a mortalidade.

rEsultados

cada unha das cidades estudadas ten unha temperatura media diferente; tamén varían as tempe-
raturas máximas e mínimas, o que fai que as vagas de calor sexan diferentes.

a mortalidade relacionada coa calor segue unha función en v, coas taxas de mortalidade máis 
baixas nos días en que as temperaturas medias se sitúan ao redor dun determinado punto ou tem-
peratura de confort. a medida que a temperatura ascende ou descende desde o devandito punto, 
a mortalidade increméntase, primeiro moi suavemente e, a partir dun determinado limiar, de forma 
acentuada. os incrementos nas taxas de mortalidade son maiores coa calor que co frío.

o rango de temperatura de confort ou de seguridade está intimamente relacionado coa tempera-
tura media e varía en cada unha das cidades. así, vemos que en pontevedra esta temperatura de 
confort se sitúa entre 8 e 10 ºc, mentres que en ourense está entre 14 e 19 ºc (táboa 2).

cidade temperatura

a coruña 8 - 13 ºc

lugo 6 - 15 ºc

ourense 14 - 19 ºc

pontevedra 8 - 10 ºc

santiago de compostela 9 - 15 ºc

vigo 5 - 11 ºc

táboa 2. Rango de temperatura de confort en cada cidade.

as temperaturas de “vaga de calor” son diferentes en cada unha das cidades estudadas, desde 
unha temperatura máxima de só 24 ºc na coruña a 33,6 ºc en ourense, e dunha temperatura 
mínima de 14,8 ºc en santiago de compostela a 17 ºc na coruña. así, vemos que en todo o 
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período estudado a cidade que sufriu menos vagas de calor foi ourense, con 143 (un 1,3% dos 
días), e a que tivo máis foi lugo, con 321 (3% dos días), seguida moi de preto pola coruña, con 
309 (2,9% dos días) (táboa 3).

cidade tª máxima tª mínima nº vagas nº días (%)

a coruña 24 ºc 17 ºc 191 309 (2,9)

lugo 29 ºc 15 ºc 180 321 (3,0)

ourense 33,6 ºc 16,9 87 143 (1,3)

pontevedra 29,5 ºc 16,2 83 152 (1,4)

santiago de compostela 28,5 ºc 14,8 118 206 (1,9)

vigo 28,6 ºc 16,4 131 264 (2,5)

táboa 3. definición de vaga de calor para cada unha das cidades en función do percentil 95 das temperaturas 
máxima (tª máxima) e mínima (tª mínima) dun mesmo día. número de vagas de calor en cada cidade, así 
como número e porcentaxe de días de duración destas.

1. ao estudar a mortalidade por todas as causas, observamos resultados que difiren entre as 
cidades, encontrando o maior risco en vigo e o menor en santiago de compostela, mentres que a 
relación entre a mortalidade e o frío é menor.

na coruña, obsérvase un aumento do 13% de risco de morte cando a temperatura media é de 22 
ºc e parece que non hai relación significativa co frío (figura 1).

Figura 1. Efecto da temperatura media diaria sobre o risco de morte por todas as causas (curva continua) e 
o seu intervalo de confianza ao 95% (curvas descontinuas), tomando como referencia o valor de temperatura 
de confort (liña vertical continua) na cidade da coruña. as liñas verticais descontinuas representan o rango de 
temperaturas de confort.
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En lugo observamos un aumento do risco de morte dun 12% con temperaturas medias de 24 ºc, 
pero parece que o frío non inflúe moito na mortalidade (figura 2).

Figura 2. Efecto da temperatura media diaria sobre o risco de morte por todas as causas (curva continua) e 
o seu intervalo de confianza ao 95% (curvas descontinuas) tomando como referencia o valor de temperatura 
de confort (liña vertical continua) na cidade de lugo. as liñas verticais descontinuas representan o rango de 
temperaturas de confort.

En ourense obsérvase un aumento do risco de morte do 23% a 26 ºc e dun 7% a 4 ºc en relación 
coa temperatura de confort (figura 3).

Figura 3. Efecto da temperatura media diaria sobre o risco de morte por todas as causas (curva continua) e o 
seu intervalo de confianza ao 95% (curvas descontinuas) tomando como referencia o valor de temperatura de 
confort (liña vertical continua) na cidade de ourense. as liñas verticais descontinuas representan o rango de 
temperaturas de confort.
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En pontevedra é moi clara a forma de u da curva, observando riscos relativos dun 37% a 24 ºc e 
dun 13% a 5 ºc (figura 4).

Figura 4. Efecto da temperatura media diaria sobre o risco de morte por todas as causas (curva continua) e o 
seu intervalo de confianza ao 95% (curvas descontinuas) tomando como referencia o valor de temperatura de 
confort (liña vertical continua) na cidade de pontevedra. as liñas verticais descontinuas representan o rango de 
temperaturas de confort.

En santiago de compostela o aumento do risco de morte a 23 ºc é dun 9% e non observamos 
relación significativa co frío (figura 5).

Figura 5. Efecto da temperatura media diaria sobre o risco de morte por todas as causas (curva continua) e o 
seu intervalo de confianza ao 95% (curvas descontinuas) tomando como referencia o valor de temperatura de 
confort (liña vertical continua) na cidade de santiago de compostela. as liñas verticais descontinuas represen-
tan o rango de temperaturas de confort.
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para rematar, en vigo observamos un aumento do risco dun 28% a temperaturas medias de 24 ºc, 
con respecto á temperatura de confort e non aparece relación co frío (figura 6).

Figura 6. Efecto da temperatura media diaria sobre o risco de morte por todas as causas (curva continua) e 
o seu intervalo de confianza ao 95% (curvas descontinuas) tomando como referencia o valor de temperatura 
de confort (liña vertical continua) na cidade de vigo. as liñas verticais descontinuas representan o rango de 
temperaturas de confort.

2. mortalidade en maiores de 70 anos

En xeral, obsérvase pouca relación co frío.

a temperaturas medias de 24 ºc, o risco de morte aumenta un 51% en pontevedra, en torno ao 
36% en ourense, un 31% en vigo, 21% en lugo, 20% en santiago de compostela e 14% na 
coruña (táboa 4).

na coruña obsérvase un 11% de aumento de risco de morte a temperaturas de 5 ºc (táboa 5).

3. mortalidade por enfermidades cardiocirculatorias

Están relacionadas coa calor e, nalgunha das cidades, tamén co frío.
na coruña o risco maior obsérvase co frío, un 20% a temperaturas de 5 ºc.
En ourense observamos un risco do 37% a 24 ºc e do 18% a 5 ºc.
En pontevedra hai un 53% de aumento do risco de morte a 24 ºc.
lugo, santiago de compostela e vigo non presentan relación significativa co frío nin coa calor 
(táboas 4 e 5).
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4. mortalidade por enfermidades cerebrovasculares

En xeral, non se observan relacións significativas co frío.

a temperaturas medias ao redor de 24 ºc, observamos un aumento do risco de mortalidade que 
vai desde un 28% en santiago de compostela e un 31% na coruña e pontevedra ata un 35% en 
ourense, mentres que en lugo e vigo non hai ningunha relación (táboa 4).

5. mortalidade por enfermidades respiratorias

En xeral, non se observa relación co frío, pero si unha importante relación coa calor, dun 40% a 24 
ºc en pontevedra, un 35% en ourense e dun 28% na coruña, mentres que en lugo, santiago de 
compostela e vigo parece que non hai ningunha relación (táboa 4).

cidade
maiores de 70 
(rr %)

cardiocirculatorias
(rr %)

cerebrovasculares 
(rr %)

respiratorias 
(rr %)

a coruña 14,2 (7,3, 21,5) 31,1 (13,7, 51,1) 27,6 (9,2, 49,0)

lugo 21,1 (9,6, 33,9)

ourense 35,5 (23,9, 48,1) 37,2 (14,5, 64,6) 35,2 (10,8, 65,0) 34,5 (0,5, 79,9)

pontevedra 51,4 (34,0, 71,0) 53,0 (21,7, 92,3) 30,7 (3,2, 65,5) 39,8 (1,7, 92,1)

santiago de 
compostela

20,2 (8,2, 33,5) 27,6 (1,8, 59,9)

vigo 30,8 (23,0, 39,2)

táboa 4. incremento do risco de morte, expresado como risco relativo (RR) e o seu intervalo de confianza nas 
persoas maiores de 70 anos, morte por enfermidades cardiovasculares, cerebrovasculares e respiratorias, 
cando a temperatura media rolda os 24 ºc.

cidade
maiores de 70 
(rr %)

cardiocirculatorias
(rr %)

cerebrovasculares 
(rr %)

respiratorias 
(rr %)

a coruña 11,3 (0,5, 23,4) 20,0 (11,8, 28,8)

lugo

ourense 17,9 (0,8, 37,9)

pontevedra

santiago de 
compostela

vigo

táboa 5. incremento do risco de morte, expresado como risco relativo (RR) e o seu intervalo de confianza nas 
persoas maiores de 70 anos, morte por enfermidades cardiovasculares, cerebrovasculares e respiratorias, 
cando a temperatura media rolda a 5 ºc.
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6. vagas de calor

non atopamos ningunha relación entre a mortalidade e as temperaturas máximas. tampouco ob-
servamos relación coa vaga de calor do mesmo día. En cambio, atopamos riscos importantes cos 
retardos: en ourense un 13% no segundo retardo e, sobre todo, as vagas de calor inflúen en vigo, 
con riscos do 14% no primeiro retardo e 12% e 7% no segundo e terceiro retardos respectivamente 
(táboa 6).

cidade risco relativo (%)
Extremo inferior 

ic95%
Extremo superior 

ic95%

ourense R 1 6 -6 21

ourense r 2 13 0.1 28

ourense R 3 7 -5 21

vigo r 1 14 7 22

vigo r 2 12 5 19

vigo r 3 7 1 14

táboa 6. Risco relativo de morte por todas as causas, cos seus intervalos de confianza, relacionado coas vagas 
de calor. En negra, os riscos significativos.

En pontevedra hai unha gran influencia das vagas de calor nos maiores de 70 anos, cun 22% de 
risco no terceiro retardo. En ourense obsérvase un 17% no segundo retardo.

En vigo vemos, outra vez, riscos importantes, do 16% no primeiro e segundo retardos e do 10% no 
terceiro (táboa 7).

cidade risco relativo (%)
Extremo inferior 

ic95%
Extremo superior 

ic95%

ourense R 1 11 -4 29

ourense r 2 17 2 35

ourense R 3 13 -2 31

pontevedra R 1 13 -6 37

pontevedra R 2 14 -7 33

pontevedra r 3 22 3 45

vigo r 1 16 7 26

vigo r 2 16 8 25

vigo r 3 10 2 19

táboa 7. Risco relativo de morte por todas as causas en persoas maiores de 70 anos, cos seus intervalos de 
confianza, relacionado coas vagas de calor. En negra, os riscos significativos.
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discusión

os resultados do noso estudo indican que existe relación entre vagas de calor e mortalidade. da 
mesma maneira, os resultados do estudo indican que a relación dose-resposta entre temperatura e 
risco de mortalidade segue unha forma de u, cunha temperatura de confort (temperatura de menor 
risco de mortalidade) que varía dunhas cidades a outras. debido a que a relación dose-resposta 
é en forma de u e non en forma de v, non se poden comparar os resultados do noso estudo cos 
doutros traballos, xa que a maioría asume unha relación lineal, polo que dan riscos para un incre-
mento de 1 ºc, algo que nós non podemos facer porque consideramos que as curvas teñen máis 
ou menos forma de u, e isto dificulta a comparación dos nosos resultados. parece que a forma da 
relación tería que ver coa temperatura media da cidade segundo un estudo realizado en España; 
así, as cidades máis frías mostran menos relación co frío, as intermedias unha forma moi suavizada, 
case en u, e nas máis cálidas a forma é de v (iñiguez, 2002).

observamos claramente que hai unha relación entre a temperatura media diaria e a mortalidade en 
Galicia, maior coa calor que co frío, e tamén máis importante nas cidades con temperaturas medias 
máis suaves, como refire a bibliografía (díaz, 2005; iñiguez, 2002; marto, 2005). 

o noso estudo pon de manifesto que cada unha das cidades estudadas ten unha temperatura de 
confort diferente, así como que o aumento de temperatura media causa efectos distintos na mor-
talidade en cada cidade; por iso, a análise do impacto da calor debe ter en conta as diferenzas 
rexionais, tal como indican outros estudos (Kim, 2006).

Hai moitas metodoloxías diferentes para medir a relación entre vagas de calor e mortalidade. a 
maioría dos estudos emprega temperatura máxima, pero parece que hai mellor relación cos días en 
que, tanto a temperatura máxima como a mínima, exceden o percentil 95. nós decidimos utilizar a 
temperatura media diaria porque é mellor preditor da mortalidade que as temperaturas máxima ou 
mínima. suxeriuse que as altas temperaturas nocturnas poderían contribuír á mortalidade relaciona-
da coa calor ao non permitir ningún período de descanso. non obstante, as altas temperaturas do 
día son tamén de importancia obvia, e así a temperatura media podería reflectir mellor a exposición 
completa fronte ás temperaturas máxima ou mínima por separado (díaz 2006a, Hajat 2006). nós 
non atopamos relación coa temperatura máxima diaria e si coa que excede o p95.

En xeral, observamos maior relación da mortalidade coas temperaturas elevadas que coas baixas. 
algún estudo indica que a relación co frío sucede a máis longo prazo, entre 4-5 días e 11 días des-
pois do frío extremo (díaz, 2005). analizaremos esta relación nun próximo estudo.

Respecto ás enfermidades cardiocirculatorias, atopamos relación tanto coas temperaturas altas 
como coas baixas, aínda que maior coa calor que co frío, tal como recollen ishigami en tres cidades 
europeas (ishigami, 2008) e díaz en madrid (díaz, 2006b), ben que este autor só atopa esta rela-
ción nos homes, mentres que observa relación co frío nas mulleres. no estudo monica observan 
un descenso lineal na mortalidade por esta causa ao aumentar a temperatura (danet, 1999). neste 
mesmo estudo atopan relación co frío, sobre todo nas mulleres (barnett, 2005). 

observamos unha importante relación entre as temperaturas elevadas e a mortalidade por enfermida-
des cerebrovasculares, con aumentos do risco de morte que roldan o 30% en case todas as cidades 
estudadas, mentres que non encontramos relación co frío. Hai poucos estudos que analicen esta cau-
sa de morte, pero os que o fan encontran unha relación similar á nosa (basu, 2002; Revich, 2008).

tamén observamos esta relación entre as temperaturas elevadas e a mortalidade por enfermidades 
respiratorias, tal como recollen diversos estudos (ishigami, 2008), pero en ningunha cidade galega 
atopamos relación destas enfermidades coas baixas temperaturas, ao contrario do que se observa 
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en varios estudos, aínda que a metodoloxía que empregan non é directamente comparable coa 
nosa (Kan, 2007). 

o máximo efecto sobre a mortalidade logo dunha vaga de calor obsérvase nos tres días posteriores 
á vaga (martínez, 2004; WHo, 2003). nós encontramos relación en ourense e vigo.

En vigo obsérvase este efecto en todos os retardos, tanto na mortalidade total como en maiores de 
70, con riscos relativos que chegan ao 16%, probablemente porque é unha cidade con temperatu-
ras suaves, polo que as persoas están menos afeitas á calor, mentres que en pontevedra, en maiores 
de 70 anos, o terceiro día despois da vaga de calor aumenta un 22% o risco de mortalidade.

varios estudos recollen a importancia das vagas de calor nas persoas maiores (Rey, 2007). En 
concreto, nun estudo realizado en 50 capitais de provincias españolas durante o verán de 2003, 
observan aumento de mortalidade só nos maiores de 75 anos, 15% entre 75 e 84 anos e 29% en 
maiores de 84 (simón, 2005).

unha posible limitación do noso estudo podería ser que non se dispoñía de datos de contamina-
ción para axustar por eles o efecto da temperatura. Esta relación non está clara e precísanse máis 
estudos para comprobar que papel representa, aínda que hai varios estudos que observaron que 
a relación entre temperatura e mortalidade é independente da contaminación atmosférica (basu, 
2002; basu, 2008; Kim, 2006; o´neill, 2005).

de todos os xeitos, en Galicia non se pode realizar esta análise porque carecemos de datos de 
contaminación atmosférica. ata o ano 2003, había datos de estacións semiautomáticas de vigo, 
pero no resto das cidades estes datos non reunían a calidade suficiente, xa que a maior parte dos 
días estaban en branco. a partir do ano 2003, por imperativo da unión Europea, substituíron as 
estacións semiautomáticas por automáticas, que miden máis contaminantes e de forma máis fiable. 
o problema é que, por exemplo en vigo, substituíron sete estacións semiautomáticas por unha soa 
automática, que non é representativa do estado da contaminación atmosférica na cidade, e o mes-
mo ocorreu no resto das cidades galegas.

outras variables climáticas, non recollidas no noso estudo, tamén poderían influír: humidade rela-
tiva, presión atmosférica, ventos, choiva, etc. pero estudos previos non obtiveron, en xeral, resulta-
dos significativamente diferentes ao ter en conta nos modelos outras variables meteorolóxicas por 
separado (ballester, 1996; barnett, 2005). de todas as maneiras, propoñeremos un estudo futuro 
que inclúa estas variables.

conclusións E implicacións

neste estudo atopamos unha relación importante entre as temperaturas elevadas e a mortalidade e 
observamos que pequenos incrementos na temperatura media diaria supoñen aumentos importan-
tes na mortalidade, o que indica a magnitude deste problema para a saúde pública.

un aspecto importante é que a temperatura de confort e a temperatura a partir da cal se considera 
vaga de calor son diferentes en cada unha das cidades estudadas, polo que habería que deseñar 
plans específicos para cada cidade e poñer en marcha os servizos de alerta a partir da temperatura 
de risco específica de cada unha delas para poder protexer eficazmente toda a poboación.

a relación que observamos entre a mortalidade nas persoas maiores de 70 anos e a temperatura 
media, así como coas vagas de calor, indica que son un importante grupo de risco ao que lle haberá 
que prestar especial atención cando se prevexan este tipo de fenómenos.
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os resultados deste estudo poñen de manifesto que nos atopamos ante un importante problema 
de saúde pública para o cal o Goberno ten que adoptar medidas preventivas urxentes, tales como 
implantar sistemas de alerta e plans de intervención, así como medidas educativas.
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rEsumo

neste estudo rexionalizouse o escenario de cambio climático xerado polo modelo de circulación 
global atmosfera-océano Hadcm3 para o escenario de emisións sREs a1b. utilizouse para iso 
a técnica do “downscaling dinámico”, é dicir, aniñouse un modelo climático rexional (Rams) 
no modelo global (Hadcm3). a malla do modelo global ten unha resolución de 3,75° x 2,5°, 
mentres que a do modelo rexional ten unha resolución espacial de 25 km centrada en Galicia, o 
que permite alcanzar un detalle moi superior. o período simulado corresponde a mediados do 
século XXi (2034-2051) e comparouse co clima actual representado por 12 anos coa composi-
ción da atmosfera dos anos 80-90 do século XX. os resultados obtidos indican para mediados 
do século XXi un quentamento de arredor de 1,5 °c en toda Galicia con respecto ao clima 
actual, moito máis acusado na primavera e no verán que no outono e no inverno. o aumento 
da temperatura afecta tanto ás máximas como ás mínimas e producirase un notable aumento 
de días e noites cálidas no verán e un aumento máis moderado nas demais estacións. En canto 
á precipitación, tanto o modelo global como o rexional indican unha diminución acusada na 
primavera e no verán e un aumento tamén importante no outono e no inverno. aínda que os 
resultados para a precipitación son menos robustos debido ao limitado número de anos simula-
dos e á incerteza entre diferentes modelos globais para a nosa zona, todo indica que responden 
a unha acentuación da “mediterraneidade” do clima cunha maior estacionalidade no réxime 
de chuvias consistente coa expansión da cela de Hadley (avance do deserto do sáhara cara ao 
norte) que moitos modelos predín como resposta a un quentamento global.

summarY

in this study we have regionalized a climate change scenario generated by the atmosphere-
ocean Global circulation model Hadcm3 for sREs emission scenario a1b. We have employed 
a dynamical downscaling technique, where a regional climate model (Rams) is nested within 
the global model (Hadcm3). the global model grid has a resolution of 3.75° x 2.5°, whereas 
that of the regional model has 25 km, centered in Galicia, which allows for a much finer spatial 
detail. the simulation period covers the mid 21st century (2034-295), and we have used for 
comparison a present climate represented by 12 years with the atmospheric composition of 
the 1980’s and 90’s. Results indicate for the mid 21st century a warming of around 1.5°c in 
Galicia with respect to the current climate, much more pronounced in spring and summer than 
in the autumn and winter. the temperature increase affects both maxima and minima, and there 
is a much higher frequency of hot nights and hot days in the summer, with a more moderate 
frequency rise in the other seasons. in terms of precipitation, both the global and regional model 
indicate a remarkable reduction in spring and summer, and an increase, very important as well, 
in the autumn and winter. Even though results for precipitation are less robust due to the limited 
number of years in the simulation and to the uncertainty among different global models for our 
region, they suggest an increase in the “mediterraneity” of the climate, with a larger seasonality 
in the precipitation regime consistent with the expansion of the Hadley cell (northward advance 
of the sahara desert) that many models predict as a response to global warming.
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1. introdución

o panel intergobernamental para o cambio climático (ipcc) no seu segundo informe (ipcc, 
1996) trouxo a primeiro plano da atención internacional o crecente consenso científico sobre que 
as actividades humanas estaban a causar alteracións no clima que posiblemente tivesen efecto non 
só no presente senón en escalas de tempo moito máis longas. En anos posteriores, novas análises 
confirmaron estas hipóteses (ipcc, 2007) e, polo tanto, era obvia a necesidade de cuantificar e 
explorar a natureza deses cambios no clima para preparar e defender a humanidade das súas po-
sibles consecuencias.

o sistema climático non está formado soamente pola atmosfera, senón que océanos, superficie 
terrestre e vexetación forman parte importante del. Existen múltiples interaccións que adaptan estas 
distintas compoñentes entre si, de maneira que o sistema evoluciona como un todo. o tempo de 
resposta da atmosfera é bastante máis rápido que o dos outros subsistemas, polo que, en xeral, 
para a predición meteorolóxica a curto e medio prazo se usan modelos numéricos que resolven as 
ecuacións da atmosfera pero que non consideran cambios en océanos ou vexetación, polo menos 
de xeito acoplado. non obstante, cando se consideran períodos de tempo máis longos, como os 
que se necesitan para definir o clima, faise imprescindible o uso de modelos máis complexos que 
simulen de xeito comprensivo o sistema climático, con especial énfase nas interaccións océano-
atmosfera (de aí que se denominen aoGcm, atmosphere-ocean Global circulation models). Estes 
modelos informáticos son a ferramenta fundamental usada para explorar os cambios no clima de-
bidos ao incremento das emisións de gases de invernadoiro de orixe antropoxénica.

un escenario de cambio climático consiste nunha simulación climática dun destes aoGcm desde 
unhas condicións presentes cara a un futuro no que a composición da atmosfera vai variando a 
causa de emisións debidas á actividade antropoxénica. cómpre, polo tanto, coñecer ou supoñer 
como van evolucionar esas emisións no futuro, o que vai depender en boa medida da evolución 
económica, social e tecnolóxica da sociedade a escala global.

2. EscEnarios dE Emisións

no Informe especial sobre escenarios de emisións, sREs (special Report on Emissions scenarios; 
ipcc, 2000), un equipo de expertos desenvolveu catro hipóteses plausibles de como será o des-
envolvemento das condicións demográficas e económicas da humanidade no futuro próximo. a 
grandes trazos as catro alternativas son as seguintes:

a1: un futuro de crecemento económico moi rápido, aumento lento da poboación e introdución rá-
pida de tecnoloxías novas e máis eficientes. converxencia económica entre as diferentes rexións do 
globo, cun aumento de interaccións culturais e sociais e unha redución substancial das diferenzas en 
renda per capita rexionais. Esta familia de escenarios a1 subdivídese en catro grupos dependendo 
de diferentes direccións de cambio tecnolóxico no sistema de produción enerxético.

a2: un mundo moi heteroxéneo, con preservación das identidades e peculiaridades locais. os pa-
tróns de fertilidade converxen moi lentamente entre as diferentes rexións e segue existindo un rápido 
crecemento da poboación a escala global. o crecemento económico prodúcese a escala rexional 
e o incremento de renda per capita e cambio tecnolóxico é máis fragmentado e lento que noutros 
escenarios.

b1: un mundo converxente co mesmo crecemento lento da poboación que na liña de escenarios 
a1, pero con cambios rápidos nas estruturas económicas cara a unha economía da información e 
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de servizos, con introdución de tecnoloxías limpas e eficientes. Hai solucións globais para a susten-
tabilidade ambiental, económica e social, con diminución das desigualdades pero sen iniciativas 
climáticas adicionais.

b2: un mundo en que se resaltan solucións locais para a sustentabilidade ambiental, económica e 
social. crecemento da poboación moderado, niveis intermedios de desenvolvemento económico e 
cambio tecnolóxico menos rápido e máis diverso que nas liñas b1 e a1. Este escenario está tamén 
orientado cara á protección ambiental e a supresión das desigualdades sociais, pero con maior 
enfoque a niveis locais e rexionais.

Estas hipóteses ou patróns de desenvolvemento tradúcense a escenarios de emisións, é dicir, cuanti-
fícase a cantidade de gases de invernadoiro que se van ir engadindo á atmosfera en cada un deles 
usando modelos matemáticos desenvolvidos baseándose na historia previa coñecida. En concreto, 
seis modelos de diferentes grupos de investigación de todo o mundo foron usados para organizar as 
catro familias de escenarios xerais en 40 escenarios de emisións. Estes pódense agrupar, pola súa 
vez, en 4 escenarios patrón, cada un característico dunha das familias (a1, a2, b1, b2), xunto con 
outros dous adicionais da familia a1, que son suficientes para representar a variabilidade asociada 
aos 40 escenarios orixinais, moitos dos cales resultan en patróns de emisións similares a pesar de 
partir de hipóteses de desenvolvemento humano diferentes.

2.a Escenario de emisións deste estudo

o Informe especial sobre escenarios de emisións (sREs) non lles asigna a priori probabilidades de oco-
rrencia aos diferentes escenarios; non obstante, debido á imposibilidade de consideralos todos, neste 
estudo escollemos entre os 6 representativos o escenario a1b, pertencente á familia de escenarios a1 
mencionada anteriormente. as emisións globais de co2 neste escenario aumentan rapidamente na 
primeira metade do século XXi para chegar a un máximo ao redor de 2050, momento a partir do cal 
diminúen. En total a cantidade de emisións de gases de invernadoiro para o escenario a1b atópase 
nun nivel intermedio entre os demais escenarios, como se reflicte na figura 1.

Figura 1. Rango de emisións globais de co2 ao longo do século XXi en Gtc (xigatoneladas de dióxido de 
carbono, o peso de 1 km3 de co2) nos escenarios de emisións tipo do sREs. o escenario elixido para este 
estudo é o a1b, en vermello.
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3. EscEnario dE cambio climático dEstE Estudo: modElo Hadcm3

despois de asumir unha hipótese de como evolucionarán as emisións de gases de invernadoiro no 
futuro, débese calcular como se verá afectado o clima a causa desas emisións. utilízase un modelo 
climático global no que a composición gasosa da atmosfera e, polo tanto, as súas propiedades, van 
variando debido ás emisións antropoxénicas que dita o escenario de emisións pertinente. como se 
mencionou anteriormente, un modelo climático contén non só un modelo da atmosfera, senón un 
modelo oceánico e outro de solos-vexetación; daquela, estamos ante unha complexa ferramenta 
informática que resolve numericamente as ecuacións dinámicas da atmosfera, océano e solos-vexe-
tación simultaneamente. debido á complexidade dos modelos e os períodos de simulación longos 
que se deben realizar (orde 100 anos), actualmente é aínda imposible alcanzar altas resolucións 
espaciais a escala global e por iso as celas dos modelos son de dimensións da orde de centos de 
quilómetros. o tempo de computación necesario aumenta polo menos nun factor 8 cada vez que 
se reducen as dimensións horizontais das celas do modelo á metade, xa que o número de puntos 
nas mallas aumenta un factor 22 e o paso de tempo debe reducirse tamén á metade ou menos, polo 
que se deben cubrir o dobre de pasos de integración para simular un mesmo período.

aínda que os modelos climáticos están baseados todos nos mesmos principios xerais, é dicir, as 
ecuacións dinámicas da atmosfera e o océano, difiren nos métodos numéricos usados para resol-
velas. así mesmo, debido á crúa resolución, moitos procesos físicos con escalas espaciais menores 
que a resolución espacial do modelo, tales como a convención, a absorción e emisión de radiación, 
a formación e microfísica de nubes, etc., deben parametrizarse, para o que diferentes modelos usan 
distintas formulacións. os modelos valídanse reproducindo o clima actual, para o que existen da-
tos con que comparar, e suponse que seguirán simulando correctamente o clima cando se varíe a 
composición da atmosfera nun escenario futuro.

Existen números modelos globais que simularon escenarios de cambio climático a partir dos escena-
rios sREs mencionados anteriormente. para este estudo escollemos o modelo Hadcm3 do Hadley 
center, pertencente á united Kingdom met office (uKmo, instituto nacional de meteoroloxía do Rei-
no unido), un dos modelos que mellor reproduce o clima actual (Reichler and Kim, 2000). así mesmo, 
conta coa peculiaridade de que unha versión do mesmo modelo é a que se utiliza para a predición 
global do tempo a curto prazo en uKmo, polo que se contrasta constantemente con situacións reais. 
as simulacións climáticas non reproducen o día a día observado, senón soamente as medias das dife-
rentes variables a longo prazo. a resolución do modelo na atmosfera é de 3,75° x 2,5° con 19 niveis 
verticais e no océano, de 1,25 x 1,25 con 20 niveis en profundidade (Gordon et al., 2000).

3.a cambio na temperatura estacional e anual

a figura 2 ilustra o cambio na temperatura media das diferentes estacións e a total anual na simula-
ción do modelo global Hadcm3 para o escenario de emisións a1b para a península ibérica desde 
as condicións actuais cara á metade do século XXi (2030-2060). cada unha das celas do modelo 
represéntase cunha cor que corresponde a un valor de diferenza de temperaturas de acordo coa es-
cala mostrada na parte inferior da figura. o cru da resolución de 3,75° x 2,5° só deixa entrever que 
haberá un aumento xeral da temperatura media, máis moderado na franxa norte e máis acusado na 
costa mediterránea, oscilando entre 0,5-1 °c na cela que engloba Galicia e os 2,5-3 °c na costa 
valenciana. o aumento non será uniforme ao longo do ano. no verán será moi pronunciado en to-
das as rexións salvo na franxa cantábrica, cunha máxima diferenza de temperaturas medias estivais 
de +5 °c no levante. no outono e no inverno os incrementos de temperaturas serán máis leves, 
de entre 1-2 °c en toda a península, mentres que na primavera roldará os +2,5 °c, salvo no norte.
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Figura 2. cambio na temperatura media (°c) das distintas estacións e anual para a península ibérica 
entre o clima de mediados do século XXi (2030-2060) e o actual no escenario de cambio climático 
xerado polo modelo global Hadcm3 para o escenario de emisións a1b.

3.b cambios na precipitación estacional e anual

os cambios na precipitación total estacional e anual móstranse na figura 3 da mesma forma e para 
o mesmo período que na figura 2. así como os cambios na temperatura son sempre na dirección 
de quentamento con maior ou menor intensidade segundo as estacións e a rexión, os cambios 
previstos por este modelo na precipitación presentan unha maior variabilidade, non soamente por 
estacións, senón entre os diferentes anos, con períodos secos e máis húmidos alternando en toda a 
península que poden durar ata unha década. isto complica a interpretación dos resultados mirando 
só unha ventá de 30 anos cara á metade do século. Este escenario de cambio climático mostra 
unha acentuada tendencia cara a primaveras significativamente máis secas, agás na franxa me-
diterránea, onde mesmo na zona máis árida da península, no sueste, se prevé un incremento das 
precipitacións. o verán tamén se mostra máis seco en xeral, especialmente no sur. a excepción é 
de novo a costa mediterránea, especialmente o sueste, onde a cantidade de chuvia aumentará. un 
panorama case inverso ao descrito para a primavera e o verán é o que o modelo produce para o 
outono e o inverno, cando as precipitacións aumentarán notablemente, sobre todo na zona atlánti-
ca. no mediterráneo o inverno será máis seco.

no total anual a compensación das tendencias positivas dunhas estacións coas negativas doutras 
fai que as variacións de precipitación previstas sexan moderadas en toda a península, con reducións 
máximas de ao redor dun 20% na zona sur.
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Figura 3. cambio na precipitación media (%) nas distintas estacións e anual para a península ibérica entre o 
clima de mediados do século XXi (2030-2060) e o actual no escenario de cambio climático xerado polo mo-
delo global Hadcm3 para o escenario de emisións a1b.

3.c resultados con outro modelos globais

as seguintes figuras dan unha idea da variación que pode haber para a precipitación entre os 
resultados de diferentes modelos globais para un mesmo escenario de emisións (neste caso a1b 
para finais do século XXi). Están tomadas do 3rd technical Report do proxecto EnsEmblEs (http://
ensembles-eu.metoffice.com), do 6º programa marco da comisión Europea (cambio Global e Eco-
sistemas), no que sete modelos globais se usaron para xerar un conxunto de escenarios de cambio 
climático a partir dos escenarios de emisións sREs mencionados anteriormente.

aínda que as desviacións estándar do conxunto de simulacións dos diferentes modelos son 
maiores nas zonas tropicais, existe tamén unha incerteza alta en canto á variación da preci-
pitación no inverno no atlántico norte, incluíndo as costas de Europa occidental e polo tanto 
Galicia. algúns modelos predín incrementos; outros, reducións, en maior ou menor contía. En 
cambio, no verán todos os modelos tenden a reducir a precipitación sobre Europa con maior 
ou menor intensidade.
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Figura 4. cambio na precipitación media (mm/día) no inverno entre o período 2080-2099 e o de 1980-1999 
en escenario de emisións a1b para modelos globais individuais, así como a media do conxunto de modelos e 
a desviación estándar dos cambios preditos polos diferentes modelos como medida do “spread” do conxunto. 
para o modelo EcHa5/mpi-om e EGmam, móstrase a media de 4 (3) simulacións diferentes. a barra da 
esquerda refírese ás anomalías de precipitación e a da dereita á desviación estándar. tomada do 3rd technical 
Report do proyecto EnsEmblEs.

Figura 5. igual que a figura 4 pero para o verán.
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para a temperatura todos os modelos predín incrementos, que en Europa occidental son moi supe-
riores no verán que no inverno, tal como se mostraba para o modelo que utilizamos neste estudo 
(Hadcm3) xa a mediados de século.

4. EscEnarios rExionaliZados

4.a técnica do “downscaling dinámico”

debido ao cru da resolución empregada nos modelos globais, resulta difícil avaliar as predicións 
a unha escala rexional pequena como a galega. toda Galicia queda contida dentro dunha cela 
do modelo, polo que a modulación climática que producen as montañas, as diferentes coberturas 
do terreo, etc., que teñen escalas espaciais moito menores, se perde. Estas simulacións teñen, polo 
tanto, unha grande incerteza nos cambios a escala rexional e esa incerteza é un obstáculo para 
avaliar o impacto do cambio climático na sociedade. para intentar sortear esta dificultade e obter 
resultados cunha resolución maior sen ter que simular o clima de todo o globo, pódese utilizar unha 
estratexia chamada “downscaling dinámico”.

o termo “downscaling dinámico” refírese á técnica de obter simulacións moito máis detalladas 
empregando un procedemento similar a como se realizan predicións do tempo a curto prazo, é 
dicir usando un modelo de malla limitada a unha pequena porción do globo con condicións de 
contorno provenientes do modelo global. Que o dominio sexa rexional permite alcanzar unha máis 
alta resolución e, polo tanto, recrear as escalas dinámicas pequenas non presentes na simulación 
global de partida, o que posibilita estudar con moito máis detalle os patróns de cambio climático 
para a rexión de interese.

4.b o modelo rams (regional atmospheric modeling system)

o modelo usado para a rexionalización dos escenarios de cambio climático do modelo global é o 
Regional atmospheric modeling system (Rams) versión 4.3, desenvolvido orixinalmente na colo-
rado state university [pielke et al., 1992; cotton et al., 2003,], e baseado nas ecuacións hidrodi-
námicas non hidrostáticas e compresibles. Rams usa unha coordenada vertical sigma-z que segue 
o terreo e un esquema temporal de diferenzas finitas híbrido implícito en vertical. os esquemas de 
parametrización de procesos físicos que se utilizaron foron para a turbulencia o esquema mellor and 
Yamada [1974], o esquema convectivo Kain-Fritsch [Kain and Fritsch, 1990, 1993] e a microfísica 
de nubes explícita de Rams con ecuacións prognósticas de auga de nube, xeo e sarabia. para a 
radiación desenvolverase no modelo, especificamente para este estudo climático, o esquema do 
Geophysical Fluid dynamics laboratory (GFdl), tanto para radiación de onda longa (Fels and 
schwarzkopf, 1975; schwarzkopf and Fels, 1985; schwarzkopf and Fels, 1991) como de onda 
curta (lacis and Hansen 1974), debido a que foi probado extensivamente en modelos climáticos en 
simulacións longas con bos resultados. o modelo de solo e vexetación de Rams, lEaF (Walko et 
al., 2000) recentemente modificado para incluír hidroloxía (miguez-macho et al., 2007), emprégase 
sen esta, pero conservando o esquema que permite unha maior resolución espacial, tanto horizontal 
como en profundidade, chegando o solo ata 4 m con 14 capas. isto aumenta a inercia do solo 
cunha dinámica máis realista en simulacións longas como as aquí levadas a cabo, especialmente 
en lugares onde a capa freática non está cerca da superficie.

a malla horizontal usa unha proxección polar rotada, co polo próximo a Galicia, que se atopa 
aproximadamente no centro do dominio. Esta configuración confire a estas simulacións orixinalida-
de sobre outras centradas en Europa, xa que Galicia se atopa sempre en estas demasiado preto do 
bordo dos dominios.
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unha das debilidades da técnica do “downscaling dinámico” é que, ao resolverse as ecuacións 
hidrodinámicas nunha área limitada cos valores das variables nos bordos especificados a partir dos 
que subministra o modelo global, as condicións de contorno son en numerosas ocasións redundan-
tes. isto causa conflitos entre a dinámica atmosférica creada polo modelo rexional e a do global 
que se traducen en distorsións non só locais nas inmediacións dos bordos, senón tamén das ondas 
sinópticas, o que afecta á calidade da simulación en todo o interior da malla. a versión de Rams 
usada aquí inclúe a técnica de “spectral nudging” (miguez-macho et al., 2004), coa que as ondas 
sinópticas na solución do modelo rexional se relaxan cara ás do modelo global, de maneira que 
se alivian en gran parte os problemas derivados das condicións de contorno citados anteriormente.

a resolución espacial empregada é de 25 km en horizontal, con 216 x 180 puntos, e variable en 
vertical, cun total de 30 niveis máis próximos entre si na parte baixa da atmosfera cerca do terreo 
e aumentando a separación ao ir ascendendo, de maneira que o dominio alcanza unha altura de 
aproximadamente 20 km, xa dentro da estratosfera. a resolución vertical mínima é de 100 m, co 
primeiro nivel a 50 m sobre a superficie, e a máxima de 1.200 m na alta troposfera e a estratosfera.

o solo e a vexetación teñen unha resolución dúas veces superior á da parte atmosférica, de forma 
que cada cela atmosférica comprende catro celas no solo-vexetación.

4.c Escenario de cambio climático

aínda que se simula unha parte relativamente pequena do globo, o dominio do modelo rexional 
Rams cobre unha parte importante do atlántico nororiental, Europa occidental e o norte de áfrica, 
e contén en realidade máis celas que o do modelo global debido á alta resolución empregada. por 
este motivo, o tempo investido en realizar as simulacións aínda é considerable e os resultados que 
aquí se mostran son aínda preliminares. o modelo foi validado exhaustivamente para américa do 
norte, que contén climas similares ao noso, en estudos anteriores; para o dominio que nos ocupa 
só se realizou unha validación limitada a algúns anos, usando datos observados, con resultados 
satisfactorios.

o clima “presente” só cobre 12 anos de condicións atmosféricas cunha composición, incluíndo os 
gases de invernadoiro, similar á da década dos 80 e 90 do século XX. as condicións de mediados 
de século XXi refírense aos 18 anos desde 2034 a 2049 do escenario climático do modelo Hadcm3 
para o escenario de emisións a1b, ao que corresponden os resultados das figuras 2 e 3.

4.c.1 cambio na temperatura estacional e anual

a figura 6 mostra os cambios na temperatura media das diferentes estacións e na anual entre finais 
do século XX e mediados do século XXi para este escenario a1b. prodúcense incrementos en todas 
as estacións que son máis pronunciados no verán, cando o aumento de temperatura media supera 
os 2,5 °c en todo o país. na primavera o quentamento oscila ao redor de 2 °c, algo inferior na 
costa norte e superior no val do miño-sil. no outono, a temperatura media aumenta ao redor de 1 
°c en xeral, algo menos na costa norte. no inverno o quentamento é de arredor de 1,25 °c practi-
camente en toda Galicia. como resultado destas variacións, a temperatura media anual incremén-
tase ao redor de 1,5 °c bastante uniformemente en Galicia.

a figura 7 corresponde aos cambios nas temperaturas máximas medias para as diferentes estacións. 
na primavera as máximas aumentan arredor de 2 °c en case toda Galicia, algo menos na costa 
noroeste. no verán prodúcese o incremento maior, superior a 2,5 °c nas zonas costeiras e a área 
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montañosa da provincia de ourense e arredor de 2,25 °c no resto de Galicia. no outono prodú-
cese o menor aumento nas máximas, que vai de menos de 1 °c nas zonas montañosas do leste e 
costa noroccidental a un máximo de 1,25 °c nas Rías baixas. no inverno o incremento é de 1,5 °c 
en xeral, algo menor na franxa costeira atlántica e canto máis ao interior.

Figura 6. cambio na temperatura media (°c) das distintas estacións e anual para Galicia entre o clima de 
mediados do siglo XXi (2034-2051) e o actual (1984-1995), xerado polo modelo climático rexional Rams, que 
usa condicións de contorno do escenario de cambio climático do modelo global Hadcm3 para o escenario 
de emisións a1b.

En canto ás temperaturas mínimas medias, a figura 8 corresponde aos cambios que se predín para 
as distintas estacións. En primavera o aumento é de maior nas zonas de maior elevación do sueste 
e leste de Galicia con aumentos superiores aos 2 °c e máis moderado nas provincias atlánticas con 
valores de 1,5 °c. no verán, como no caso das máximas, prodúcese tamén o maior incremento 
das temperaturas mínimas medias, con valores que van dos 1,5 °c no val do miño aos 2,75 °c nas 
costa noroccidental. no outono e no inverno as mínimas aumentan só moderadamente, menos de 
1 °c en practicamente todo o país.
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Figura 7. cambio nas temperaturas máximas medias (°c) das distintas estacións para Galicia entre o clima de 
mediados do século XXi (2034-2051) e o actual (1984-1995) xerado polo modelo climático rexional Rams, 
que usa condicións de contorno do escenario de cambio climático do modelo global Hadcm3 para o esce-
nario de emisións a1b.

Figura 8. o mesmo que a figura 7 pero para as temperaturas mínimas medias.
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4.c.2. cambio nos extremos de temperatura

a figura 9 mostra o incremento esperado no número de noites cálidas, aquelas onde a tempe-
ratura mínima excede o percentil 95 das mínimas calculadas para o clima actual. na primavera 
o incremento esperado está entre os 5-10 días en case toda Galicia, algo inferior na zona de 
santiago de compostela e superior a 10 días nos ancares. no verán o aumento é moi notable na 
franxa costeira e sueste de Galicia, con incrementos da orde de 25 días. no interior de Galicia 
o incremento é duns 10 días e algo inferior na zona de lugo. no outono o número de noites 
cálidas aumenta só moderadamente, arredor de 3-4 días en boa parte de Galicia, salvo na costa 
occidental e interior sueste, onde o incremento é de entre 5-10 días. no inverno o aumento é 
tamén moderado, inferior a 5 días na zona norte e noroeste e algo maior, entre 5 e 10 días, no 
resto do país.

o número de días cálidos, nos que a temperatura máxima excede o percentil 95 das máximas cal-
culadas para o clima actual, mostra tamén importantes variacións no clima simulado de media-
dos do século XXi para este escenario de cambio climático (figura 10). En primavera o incremento 
de días cálidos é de entre 5-10 en toda Galicia, mentres que no verán se produce un notable 
aumento xeral da orde de 30 días. no outono o aumento é moderado, inferior a 5 días na me-
tade norte de Galicia e algo superior no sur, de entre 5-10 días. no inverno os incrementos son 
semellantes aos do outono, pero agora a dirección de aumento é diferente, xa que vai desde a 
costa occidental, con valores inferiores a 5 días, cara ao interior, onde se sitúan entre 5 e 10 días.

o número de días e noites fríos definidos a partir do clima actual diminúe en todas as estacións, 
especialmente no verán, cando se reducen a frecuencias inferiores ao día por ano.

Figura 10. o mesmo que a figura 9 pero para o cambio no número de días cálidos.
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Figura 9. cambio no número de noites cálidas nas distintas estacións para Galicia entre o clima de mediados 
do século XXi (2034-2051) e o actual (1984-1995), xerado polo modelo climático rexional Rams, que usa 
condicións de contorno do escenario de cambio climático do modelo global Hadcm3 para o escenario de 
emisións a1b.

4.c.3 cambio na precipitación estacional e anual

a precipitación é a variable máis difícil de simular para os modelos, e tamén a que pode presentar 
un comportamento máis heteroxéneo, tanto espacial como temporalmente. debido a que a simu-
lación do modelo rexional non cobre un número suficiente de anos, os resultados deben avaliarse 
con cautela. a figura 11 mostra as variacións na precipitación estacional e anual entre os 18 anos 
simulados a mediados do século XXi e 12 anos de finais do século XX. igual que o modelo global 
que proporciona as condicións de contorno, obsérvase un comportamento moi dispar entre a pri-
mavera e o verán por un lado e o outono e o inverno por outro. Hai grandes reducións de precipi-
tación en toda Galicia superiores ao 25% na primavera. no verán, a costa noroccidental presenta 
incrementos de precipitación tamén superiores ao 25%, mentres que o resto do país mostra na súa 
maior parte reducións importantes. no outono e no inverno os aumentos de precipitación superan 
o 25% en toda Galicia. os totais anuais mostran incrementos practicamente en todo o país, sobre 
todo nos montes que compoñen a dorsal galega, onde alcanzan o 25%.



cl ima

556

cap 26

Figura 11. cambio na precipitación media (%) das distintas estacións e anual para Galicia entre o clima de 
mediados do século XXi (2034-2051) e o actual (1984-1995), xerado polo modelo climático rexional Rams, 
que usa condicións de contorno do escenario de cambio climático do modelo global Hadcm3 para o esce-
nario de emisións a1b.

5. rEsultados doutros Estudos

para acoutar a incerteza asociada ás predicións feitas polo modelo rexional, convén comparar 
os resultados cos doutros estudos realizados con outros modelos e para diferentes escenarios de 
emisións. na figura 12 represéntanse (esquerda de cada panel) as proxeccións medias anuais 
correspondentes a varios modelos globais, escenario de emisións (a2 e b2) e métodos de rexiona-
lización (dinámico como o deste estudo ou ben estatístico). os resultados rexionalizados proveñen 
do 5º programa marco de investigación e desenvolvemento da unión Europea relacionados con 
modelización climática, rexionalización dinámica (proxecto pRudEncE; http://prudence.dmi.dk/) e 
estatística (proxecto staRdEX, http://www.cru.uea.ac.uk/projects/stardex).

á dereita de cada panel sinálase a evolución dos valores medios e da dispersión (spread) repre-
sentada en forma de +/- desviación estándar arredor do valor medio. as rexionalizacións están 
baseadas en diferentes métodos estatísticos, salvo nos últimos trinta anos do século XXi, cando se 
incorporan as proxeccións realizadas no marco do proxecto pRudEncE, feitas de xeito similar á 
deste traballo, usando modelos climáticos rexionais pero enfocadas sobre o conxunto de Europa e 
a unha resolución espacial de 50 km. a gráfica está obtida do Primer informe de seguimiento sobre 
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el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio climático 2008, elaborado pola dirección 
General de la oficina Española de cambio climático do ministerio de medio ambiente y medio Ru-
ral y marino, en colaboración coa agencia Estatal de meteorología, a dirección General del agua, 
a dirección General de medio natural y política Forestal e a dirección General de sostenibilidad 
de la costa y del mar.

Figura 12. Evolución do cambio de tmax (arriba esquerda) e tmin (centro esquerda) anual media en Galicia 
obtida con diferentes modelos globais, técnicas de rexionalización e escenarios de emisión respecto ao valor 
media de referencia no período (1961-1990). Evolución do valor medio (curva continua) e valor medio +/- 
desviación estándar (sombreado) para tmax (arriba dereita), tmin (centro dereita) e precipitación (abaixo). [a 
curva correspondente ao valor medio da precipitación representa a media móbil centrada para un período de 
10 anos]. Figura tomada do Primer informe de seguimiento sobre el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio climático 2008, elaborado pola dirección General de la oficina Española de cambio climático do 
ministerio de medio ambiente y medio Rural y marino.
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os resultados de todos o modelos predín un incremento de temperatura para Galicia ao longo do 
século XXi, que a mediados de século alcanzará un valor semellante ou un pouco superior ao obtido 
neste estudo, duns 2 °c. En canto á precipitación, prevese nestas simulacións unha variación peque-
na seguida dunha redución na segunda metade do século. É de destacar que, ao incorporar os re-
sultados dos modelos rexionais nos últimos 30 anos do século, a tendencia se inverte, e, no caso do 
escenario b2 (curva azul), cunha cantidade de emisións semellante á do escenario a1b usado neste 
estudo, algúns modelos presentan un incremento de precipitación con respecto ao clima actual.

6. conclusións

todos os estudos con modelos globais e rexionais mostran que, se as emisións de gases de inverna-
doiro se seguen incrementando a un ritmo semellante ao actual, no século XXi producirase un cam-
bio climático global (probablemente xa este a producirse). neste traballo realizamos un estudo máis 
detallado da evolución do clima de Galicia no futuro próximo (mediados do século XXi) usando un 
modelo climático rexional (Rams) aniñado no escenario de cambio climático xerado polo modelo 
Hadcm3 para un escenario de emisións intermedio a1b.

os resultados máis destacados que obtemos son os seguintes:

o aumento da temperatura media anual roldará o 1,5 °c en toda Galicia, e será moi superior na 
primavera e, especialmente, no verán que no outono e inverno. o número de días cálidos aumen-
tará sensiblemente no verán, así como as noites cálidas na costa e algo menos en zonas do interior.

En canto á precipitación, prevese unha diminución importante na primavera e no verán (agás na 
costa noroeste) e un aumento considerable na mesma magnitude no outono e no inverno, superior 
ao 25%. a media anual terá un aumento máis moderado, pero, aínda así, alcanzará o 25% nas 
montañas da dorsal galega.

os resultados de temperatura son consistentes cos de practicamente todos os modelos globais e 
rexionais en diferentes escenarios de emisións, polo que se poden considerar robustos.

os resultados de precipitación, en parte debido a que o número de anos simulados non é o sufi-
cientemente extenso, non se poden considerar tan firmes. a precipitación é o parámetro máis difícil 
de modelar e o que presenta maior variación espacial e temporal. os resultados do noso estudo 
son cualitativamente semellantes aos do escenario global no que se aniña o modelo rexional. non 
obstante, hai que ter presente que, malia que todos os modelos globais indican un aumento da pre-
cipitación global debido a que unha atmosfera máis quente pode conter unha maior cantidade de 
humidade, a distribución deste incremento de precipitación non é homoxénea e, en moitas zonas, 
aparecen importantes reducións.

no caso do sur de Europa, estas reducións de precipitación e o aumento da estacionalidade es-
tán relacionados coa expansión cara ao norte da cela de Hadley (lu et al., 2007) que predín os 
modelos nun clima máis quente, é dicir, da extensión cara ao norte do deserto do sáhara. Galicia 
atópase o suficientemente ao norte como para que en moitos modelos no outono-inverno aínda se 
vexa afectada polo paso das frontes e borrascas como no clima actual, coa excepción de que o aire 
contén unha maior humidade debido ao quentamento global. isto explica o posible aumento da 
precipitación. non obstante, a estación de chuvias vese reducida ao aumentar a “mediterraneida-
de” do clima e o verán e a primavera serán moito máis secos e cálidos que os actuais. abondaría 
con que a expansión da rama norte da cela de Hadley fose un pouco máis pronunciada para que 
a redución de precipitación en Galicia se estendese a practicamente todo o ano, de aí a incerteza 
considerable que existe nos modelos na nosa zona en canto á precipitación total.
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rEsumo

o obxectivo deste traballo é analizar a variabilidade sinóptica no século XXi. para isto, estudá-
ronse os modos de variabilidade atmosféricos e, máis concretamente, as tendencias cara ao 
futuro da nao (north atlantic oscillation). Esta oscilación é o primeiro modo de variabilidade 
atmosférico no atlántico norte e ten existencia física tanto en superficie como en altura. o estu-
do previo do comportamento deste modo de oscilación durante a segunda metade do século XX 
amosou só a variabilidade decadal que se produce de xeito natural, pero ningunha tendencia 
asociada ao cambio climático. tomando os resultados dos modelos participantes no cuarto 
informe de avaliación do ipcc, pódese concluír que nas vindeiras décadas é moi probable que 
o valor deste modo de oscilación quede en valores predominantemente positivos, máis altos 
canta maior sexa a concentración de gases de efecto invernadoiro. por outra banda, o estudo 
da frecuencia de aparición de diferentes tipos de tempo sinópticos en Galicia cos modelos do 
ipcc sinala a posibilidade de que aumenten as situacións anticiclónicas principalmente na 
primavera. Estas dúas tendencias terían como consecuencias previsibles unha diminución da 
pluviosidade media anual, particularmente na primavera e no verán, e impulsaría a tendencia 
ao ascenso das temperaturas.

summarY

the aim of this work is to analyze the synoptic variability through the 21st century. to achieve this 
goal we have studied the behaviour of the nao (north atlantic oscillation). this oscillation is the 
first mode of variability in north atlantic and has physical existence both on surface and at height. 
a previous study of this mode of variability concluded that in the second half of the 20th century 
the nao shows only decadal natural variability, but no tendencies associated to climate change. 
taking into account the results of the models participating in the fourth assessment report (4aR) 
of the ipcc, we must conclude that in the next decades the nao will be in its positive phase, 
with a high level of confidence. moreover, the more greenhouse gas concentration increases, the 
more the nao will be in positive values. the study of the frequency of appearance of the different 
weather types calculated for Galicia using also models participating in the 4aR ipcc shows the 
possibility of an increase of anticyclonic situations mainly in spring. the consequences expected 
from the tendencies of nao and weather types are a reduction in annual mean rainfall, particularly 
in spring and summer, and this would also contribute to the increase of mean temperature.

introdución

neste capítulo pártese da idea de que se resolveron os problemas de detección e atribución do 
cambio climático (ipcc, 2007). É dicir, sábese que o clima está a cambiar nas últimas décadas 
e este cambio atribúeselles ás actividades humanas, sobre todo ao incremento na concen-
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tración de gases de efecto invernadoiro debido á queima de combustibles fósiles. as ferramentas 
máis axeitadas para a análise da evolución deste cambio nas vindeiras décadas son os chamados 
modelos climáticos. Estes modelos simulan o comportamento da atmosfera, a criosfera, a litosfera 
a hidrosfera e a biosfera dun xeito integrado. a grande complexidade do sistema conxunto fai moi 
complicada a elaboración de prognósticos, en primeiro lugar pola imposibilidade de recrear nun 
laboratorio o sistema completo e poder deste xeito afinar os parámetros dos modelos e, por outra, 
debido á natureza non lineal das ecuacións. Esta natureza non lineal fai que as interaccións se 
produzan a diferente escala tanto espacial como temporal, o que dificulta os prognósticos para o 
futuro. de calquera xeito, os resultados dos modelos poden ser comparados coa realidade durante 
o século XX, o que dá unha seguridade para a consideración dos resultados para o clima do século 
XXi, se consideramos os valores medios tanto a nivel espacial como temporal.

ás dificultades que poidan aparecer debido á intricada natureza das ecuacións que describen a 
dinámica do clima, cómpre engadir que non coñecemos as denominadas condicións de contorno 
para o futuro. cando os modelos son executados nas condicións do século XX, podemos introducir 
os valores tanto de variabilidade natural (actividade volcánica, actividade solar) como de variabili-
dade antropoxénica (aumento dos gases de efecto invernadoiro e variabilidade dos aerosois). pero 
cando queremos coñecer a evolución do clima nas vindeiras décadas, carecemos destes valores 
a priori. un xeito de afrontar este problema é definir diferentes escenarios tendo en conta as posi-
bilidades reais para o vindeiro século, tanto para á evolución da cantidade de poboación, como 
para á eficiencia enerxética que se poida acadar nun futuro. posteriormente, todos os modelos son 
executados seguindo eses escenarios. Esta é a técnica seguida polo ipcc (intergovernmental panel 
on climate change), no que os modelos participantes nos prognósticos tiveron que ser executados 
seguindo os diferentes escenarios previamente definidos.

nun capítulo anterior deste mesmo informe os autores estudaron a variabilidade sinóptica das últi-
mas décadas do século XX, tendo en conta os así denominados patróns de teleconexión, que como 
se probou en diferentes traballos, inflúen decisivamente sobre o clima galego (lorenzo e taboada, 
2005; decastro et al., 2006). o máis profusamente analizado destes patróns de teleconexión é a 
nao (north atlantic oscillation). isto é así porque este patrón ten unha existencia física que non se 
pode garantir para outros patróns, tales como o patrón Ea (Eastern atlantic), Ea-WR (Eastern atlan-
tic-Western Russia) ou o patrón sca (scandinavia pattern). Estes patróns xorden logo dunha análise 
de compoñentes principais, polo que se lles exixe unha ortogonalidade que na realidade física pode 
non existir. por iso, neste capítulo centrarémonos no estudo das tendencias futuras da nao, definida 
tanto en superficie como en altura, utilizando as saídas dos modelos climáticos. sábese que estes 
modelos non reproducen de xeito completo a variabilidade sinóptica, pero a intercomparación dos 
diferentes modelos confirman a habilidade xeral para reproducir este fenómeno (osborn, 2004; 
miller et al., 2006). anteriormente vimos como nas últimas décadas este modo de variabilidade 
atmosférico non presentaba tendencias significativas, fóra da variabilidade natural.

por outra banda, anteriormente tamén se analizaron as tendencias dos denominados weather types 
definidos para Galicia (lorenzo et al., 2008). a diferente frecuencia de aparición destes tipos de 
tempo ten unha relación directa co clima en Galicia. igual que sucede coa nao, na segunda 
metade do século XX non se aprecian tendencias significativas en canto á frecuencia de aparición 
dos diferentes tipos de tempo. deste xeito, puidemos concluír que as tendencias actuais asociadas 
ao cambio climático antropoxénico, principalmente o sostido aumento nas temperaturas medias 
das últimas décadas, non se pode atribuír á aparición de diferentes estados da atmosfera a nivel 
sinóptico, é que, polo tanto, deben ser explicadas por outras causas, entre as que se sinalaba como 
posibilidade a diferenza no balance radiativo que deixase diferentes características termodinámicas 
da atmosfera, de xeito que coas mesmas situacións sinópticas se poidan acadar temperaturas máis 
altas.
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o obxectivo deste estudo será analizar os diferentes modelos climáticos participantes no cuarto in-
forme de avaliación do ipcc, publicado en 2007, e observar as posibilidades de que as tendencias 
sinópticas cambien, co consecuente cambio no clima galego.

matEriais E métodos

os resultados dos diferentes modelos participantes no cuarto informe de avaliación do ipcc están 
á disposición dos investigadores a través do proxecto pcmdi (program for climate model diagnosis 
and intercomparison) na páxina web do lawrence livermore national laboratory (www-pcmdi.llnl.
gov). Estes modelos proceden de diferentes países e institucións. así, temos un modelo procedente 
do noruega (bccR-bcm2.0), outro de canadá (cGcm3.1), así como de Rusia (inm-cm3.0), do 
Reino unido (Hadcm3), de alemaña (EcHam5), ou de australia (csiRo-mK3.0). Xapón achega 
dous modelos (miRoc3.2, mRi-cGcm2.3.2), igual que china (bcc-cm1, FGoals-g1.0) e Fran-
cia (cnRm-cm3, ipsl-cm4), mentres que dos Estados unidos chegan 4 modelos diferentes (pcm, 
GFdl, ccsm3, Giss). por último, tamén participa un modelo resultado da colaboración entre ale-
maña e corea (EcHo-G), facendo un total de 17 modelos climáticos de alta resolución que foron 
intercomparados entre si a través de diferentes proxectos internacionais.

os escenarios escollidos neste traballo foron os escenarios b1, a1b e a2, definidos polo ipcc e 
seleccionados no cuarto informe de avaliación para seren executados por todos os modelos par-
ticipantes. Estes escenarios representarían baixos aumentos na concentración de gases de efecto 
invernadoiro para o vindeiro século (b1), aumentos medios (a1b) e grandes aumentos (a2).

para extraer o sinal nao existen varias alternativas. nun primeiro apartado presentaremos a segu-
ida por stephenson et al. (2006), nas que o sinal nao se obtén directamente da resta das presións 
en superficie nos azores e islandia, e a continuación presentaremos a análise de compoñentes 
principais no nivel 500hpa para dous modelos diferentes. neste caso identificaremos a nao coa 
primeira compoñente principal, é dicir, coa compoñente que explica máis variabilidade a este nivel. 

ademais disto, presentaremos en dous destes modelos as estatísticas correspondentes á aparición 
de diferentes tipos de tempo. a obtención do catálogo de tipos de tempo para Galicia explícase no 
capítulo correspondente ás evidencias actuais do cambio climático en Galicia. os detalles poden 
ser consultados en lorenzo et al., 2008. cómpre recordar que na segunda metade do século XX 
non se apreciaban cambios significativos na frecuencia de aparición dos diferentes tipos de tempo, 
calculados tendo en conta a presión en superficie,

rEsultados E discusión

comezaremos describindo os resultados de todos os modelos para o escenario a1b, posto que este é 
un escenario intermedio entre o máis pesimista (a2) e o máis optimista (b1) en canto ás concentracións 
de gases de efecto invernadoiro no vindeiro século. o primeiro que se pode apreciar é que, en xeral, 
na primeira metade do século os modelos non presentan unha tendencia estatisticamente significa-
tiva no sinal nao. durante a segunda metade do século a metade dos modelos tende cara á nao 
positiva, mentres que a outra metade segue sen apreciar tendencias. Este comportamento mantense 
de xeito cualitativo nos outros dous escenarios, aínda que no escenario a2 son máis os modelos que 
presentan tendencias a nao positivas na segunda metade do século XXi, mentres que no escenario 
b1, son menos os modelos que presentan esta tendencia, e de forma menos acusada. na figura 1 
represéntase a media móbil a 10 anos do sinal nao para os diferentes modelos. na figura 1a, para 
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o escenario b1, vemos como as tendencias, aínda que significativas, non son moi fortes. na figura 
1b podemos ver a mesma representación no escenario intermedio (a1b). aquí si que se observan 
tendencias máis claras, de xeito que nas derradeiras décadas a maior parte dos modelos tende cara 
a valores positivos da nao. Este resultado é máis acentuado no escenario a2 (figura 1c). a figura 1d 
mostra o termo medio da media móbil a dez anos dos modelos utilizados do ipcc neste estudo para 
os tres escenarios. nesta figura queda claro como a tendencia media dos modelos é presentar valores 
positivos da nao a medida que avance o vindeiro século, sendo a tendencia máis acusada no esce-
nario a2. Esta tendencia cara a valores positivos da nao terá consecuencias no clima de Galicia. a 
máis evidente será que aumenten as condicións anticiclónicas en xeral e, polo tanto, poida diminuír a 
pluviosidade media anual, en liña cos resultados xerais que se están a presentar a nivel global (ipcc, 
2007). En canto ás temperaturas, as consecuencias non son tan claras, posto que, como se pon de 
manifesto no capítulo de evidencias, a correlación entre as temperaturas de Galicia e a nao non é 
moi significativa. de calquera forma, como veremos posteriormente, agárdase non só que a nao 
estea en valores predominantemente positivos, senón que os centros de acción se vaian movendo 
cara ao norte, de forma que a parte anticiclónica poderá ter maior influencia sobre Galicia, facilitando 
posiblemente o aumento das temperaturas na primavera e no verán.

Figura 1: media móbil a 10 anos de diferentes modelos participantes no 4aR do ipcc para os escenarios b1 
(figura 1a), a1b (figura 1b) e a2 (figura 1c). as medias dos valores dos diferentes modelos aparecen represen-
tadas na figura 1d.
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na figura 2 móstrase de modo individualizado a evolución do sinal nao para dous modelos difer-
entes no escenario a1b. neste caso escolléronse dous modelos que representan os dous comporta-
mentos típicos. ou ben os modelos presentan soamente variabilidade decadal, tal como sucede no 
século XX (caso do modelo ruso inm-cm3.0; figura 2a), ou ben tendencias cara a valores positivos 
(modelo alemán EcHam5; figura 2b), establecendo así unha diferenza ocasionada polo cambio 
climático antropoxénico. os diferentes resultados obtidos na figura 1 son significativos no sentido 
de que, se os niveis de gases de efecto invernadoiro non aumentan demasiado (escenario b1), a 
probabilidade de que a circulación atmosférica a nivel superficial se vexa afectada diminúe, posto 
que máis modelos presentarán só variabilidade decadal. polo tanto, neste caso o clima non terá 
cambios moi bruscos e continuarán a ser dependentes do balance radiativo. se nos movemos nos 
escenarios máis pesimistas (a2), a maior parte dos modelos presentarán un comportamento similar 
ao amosado na figura 2b, mesmo de xeito máis acusado, polo que as probabilidades de que a 
nao presente valores positivos na segunda metade do século XXi aumenta notablemente.
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Figura 2: comportamento medio anual do sinal nao para dous modelos diferentes actuando baixo o esce-
nario a1b: inm-cm3.0 (figura 2a) e EcHam5 (figura 2b).

para estudar os resultados a 500 hpa, centrarémonos por simplicidade no comportamento de dous 
modelos que representan en superficie diferentes tendencias, EcHam5 e cnRm-cm3.0. na figura 
3 vemos que nos dous modelos utilizados a primeira compoñente principal tende a aumentar clara-
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mente nos tres escenarios, aínda que o fai con máis intensidade no escenario a2. isto quere dicir que, 
se definimos a nao como a primeira compoñente principal a 500hpa, neste caso si que vemos unha 
tendencia en calquera dos tres escenarios. isto lévanos a pensar, tendo en conta os resultados presen-
tados para a nao en superficie, que un escenario moi plausible para o século XXi é o desprazamento 
dos centros de acción que conforman a nao. Esta hipótese considerouse en anteriores traballos 
(vicente-serrano e lópez-moreno, 2008). as implicacións para o clima de Galicia non están claras, 
posto que dependerá da nova situación destes centros de acción. pero o que si se pode dicir é que a 
definición primitiva da nao como as diferenzas de presión entre puntos fixos, tales como os azores e 
islandia, feita a principios do pasado século, podería deixar de ser válida ou, polo menos, perder unha 
parte da variabilidade do fenómeno. no estudo das correlacións entre a nao e a chuvia en Galicia 
na segunda metade do século XX comprobamos como estas correlacións cambiaban co tempo dun 
xeito moi apreciable. durante décadas a variabilidade da chuvia invernal en Galicia podía ser expli-
cada nunha porcentaxe moi alta pola nao, mentres que noutras décadas existía un desaxuste entre 
estes dous fenómenos. Estas diferenzas poden ser explicadas case completamente pola variabilidade 
solar. porén, para as vindeiras décadas, e debido ao aumento dos gases de efecto invernadoiro, os 
centros de acción poden empezar a cambiar de posición, aumentando tamén a variabilidade das cor-
relacións entre a nao e o clima en Galicia e, por extensión, no resto de Europa.

Figura 3: Evolución da primeira compoñente principal na área do atlántico norte en dous modelos diferentes, 
cnRm e EcHam5, baixo tres escenarios diferentes.

a evolución máis probable destes centros de acción é de que se movan cara ao norte ou nordeste. 
Este desprazamento é consistente na maior parte dos modelos climáticos en altura, aínda que non 
é tan claro en superficie, onde si se observa a formación de menos borrascas no atlántico norte 
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(lambert e Fyfe, 2006). a implicación máis clara deste movemento sería un desprazamento cara ao 
norte das borrascas atlánticas e, polo tanto, unha diminución das frontes que atravesen Galicia, coa 
consecuente diminución na cantidade de chuvia.

para estudar as tendencias na clasificación de tipos de tempo, utilizaremos os dous modelos pre-
sentados na figura 2. no caso do modelo EcHam5 (figura 4) para o período 2011-2040 non 
se observan diferenzas maiores do 5% en ningún dos escenarios. para o período 2041-2070, no 
inverno, verán e outono, as diferenzas con respecto do clima actual son tamén menores do 5%. 
na primavera os cambios son máis visibles, cun incremento dos tipos anticiclónicos (particular-
mente para o escenario a1b) e ao mesmo tempo unha diminución dos tipos ciclónicos, do sueste 
e do oeste.

Figura 4: diferenzas en porcentaxe para o modelo EcHam5 en dous períodos diferentes (2011-2040) e 
(2041-2070).

se temos en conta o modelo inm-cm3 (figura 5), os cambios nas frecuencias de aparición dos dif-
erentes tipos de tempo presentan variabilidades máis apreciables que no caso do modelo EcHam5. 
para o período 2011-2040, no inverno vese unha diminución do 10% no tipo de tempo ciclónico, 
cun incremento nos tipos do suroeste e anticiclónicos, respectivamente. na primavera unha dimi-
nución da frecuencia de aparición dos tipos de tempo ciclónicos vén acompañada dun aumento dos 
tipos de tempo anticiclónicos. no verán obsérvase un aumento do 15% na frecuencia de aparición 
dos tipos de tempo do nordés e un 10% nos tipos de tempo do norte. para o período 2041-2070, 
obsérvanse cambios importantes na primavera (incremento da frecuencia de aparición dos tipos 
de tempo anticiclónicos e diminución da dos ciclónicos), e tamén no verán, cun incremento na 
aparición dos tipos de tempo do nordés e o norte. os cambios no inverno non son tan apreciables 
desde un punto de vista climático, posto que a diminución da frecuencia de aparición de tipos de 
tempo ciclónicos leva asociada o aumento na frecuencia de aparición dos tipos de tempo de oeste 
e suroeste, que teñen características climáticas semellantes.
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polo tanto, vemos como os resultados da frecuencia de aparición dos diferentes tipos de tempo 
sinópticos, non son moi robustos, posto que da análise dos modelos obtéñense resultados lixeira-
mente diferentes. ademais disto, cómpre ter en conta que para a análise dos tipos de tempo sinóp-
tico cómpre utilizar os datos diarios dos modelos. tal como se explica na introdución, o resultado 
dos modelos climáticos é significativo cando as medias temporais son suficientemente longas e os 
períodos diarios quizais non sexan suficientemente longos como para obter estatísticas fiables. de 
calquera xeito, o aumento dos períodos anticiclónicos practicamente durante todo o ano, pero 
particularmente visibles e significativos na primavera, está en liña coa posibilidade de que a nao 
presente valores positivos e, polo tanto, diminúan as chuvias totais. tal como sucede coa nao, as 
implicacións para a temperatura non están claras, aínda que a maior frecuencia de aparición de 
anticiclóns primaverais levaría a un aumento das temperaturas.

Figura 5: diferenzas en porcentaxe para o modelo inm-cm3.0 en dous períodos diferentes (2011-2040) e 
(2041-2070).

conclusións

neste traballo estudáronse as tendencias sinópticas na área do atlántico norte. utilizáronse os 
diferentes modelos participantes no cuarto informe de avaliación do ipcc, tendo en conta tres 
escenarios distintos: b1, a1b e a2. o estudo considerou tres aspectos diferentes. por unha banda, 
as tendencias presentadas pola nao en superficie, tal como é definida en anteriores traballos 
(stephenson et al., 2006). tendo en conta esta definición as tendencias da nao para as vindeiras 
décadas son moi robustas, posto que o comportamento é moi semellante en todos os modelos. 
obsérvase, en xeral, que a tendencia nas vindeiras décadas será cara a valores positivos da nao. 
isto constitúe unha importante diferenza con respecto aos valores das últimas décadas, nos que só 
se aprecia a variabilidade decadal natural. pódese comprobar, ademais, que canto máis aumente 
a concentración de gases de efecto invernadoiro (escenario a2), maiores será os valores positivos 
da nao. por outra banda, se definimos a nao como a primeira compoñente principal a 500 hpa, 
obtemos tendencias cara a valores positivos máis claras que en superficie. se temos en conta o 
resultado obtido en superficie, estas tendencias máis claras en altura soamente poden querer dicir 
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que os centros de acción se desprazarán a medida que avancen as vindeiras décadas, polo que 
as relacións deste modo de variabilidade natural co clima en Galicia serán tamén cambiantes. a 
evolución máis previsible é dun movemento dos centros de acción cara ao norte, polo que Galicia 
se vería máis influencia pola parte sur do dipolo nao, é dicir, polas altas presións. tomando os 
dous aspectos en conxunto, as implicacións dun movemento cara ao norte do dipolo nao e unha 
tendencia cara a valores positivos deste modo de oscilación atmosférico, as implicacións climáticas 
basearanse na maior afectación das altas presións en Galicia, coa consecuente diminución das 
chuvias medias anuais. as implicacións para a temperatura non están tan claras, aínda que, polo 
menos na primavera e no verán, máis situacións anticiclónicas, coas altas presións reforzadas, irá 
a favor dun aumento nas temperaturas medias. por último, se estudamos a frecuencia de aparición 
dos diferentes tipos de tempo definidos para Galicia, observamos que as tendencias non son tan 
robustas como no caso da nao, posiblemente debido á utilización das saídas diarias dos modelos 
climatolóxicos. En todo caso, si que se observa un aumento na frecuencia de aparición de tipos de 
tempo anticiclónicos, particularmente na primavera, pero visible tamén no inverno e no outono, de 
forma que esta tendencia iría en liña coa marcada pola nao.
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rEsumo

as tendencias observadas nas estacións meteorofenolóxicas galegas no período 1970-2000 fo-
ron extrapoladas ata o período 2075-2099. os resultados correspondentes sinalan un adianto 
da caída das follas, da floración e da maduración nas fenofases vexetais (castiñeiro, sabugueiro 
e vide) que varía entre os 58 e os 83 días. as fenofases animais (chegada das andoriñas e 
primeira aparición no ano da bolboreta da col) amosan tamén un adianto que varía entre os 
58 e os 73 días. 

as tendencias observadas na aparición da primeira e última xeada no período 1970-2005 ex-
trapoladas ao ano 2099 amosan unha diminución de 120 días no período con risco de xeadas; 
o número real de días con xeada diminuirá en 39 días.

a aplicación do modelo de evolución da materia orgánica do solo Rothc-26.3 a dous solos con 
5 e 10% de materia orgánica indican, cando non existe adición de emendas orgánicas, unhas 
perdas do 64 e do 67% respectivamente no período 2000-2100. para manter o nivel inicial de 
materia orgánica destes solos, precisaríanse para o mesmo período adicións anuais de entre 
10 e 20 t anuais de esterco.

a aplicación do índice de Winkler á zona vinícola do Ribeiro mostra que no período 2075-2099 
haberá unha forte expansión no nivel i, axeitado para viños brancos equilibrados e de calidade. 
ao mesmo tempo e para o mesmo período, o nivel iv, onde xa algún viños brancos poden per-
der calidade, sufrirá unha expansión menor.

summarY

the trends observed in Galician phenological stations from 1970 to 2005 were extrapolated to 
the period 2075-2099. the results show leaf drop, blossom and bloom in plant phenophases 
(chestnut, elderberry and vineyards) could take place about 58-83 days earlier than usual. ani-
mal phenophases (swallow and small white) could also take place about 58-73 days earlier.

the trends observed in first and last frosts from 1970 to 2005 and extrapolated to 2099 show 
that the frost period could be reduced by 120 days; therefore the real frost period could be re-
duced by 39 days. the evolution model of Rothc-6.23 soil organic matter is applied to two 5-10 
percent organic matter soils, showing losses of 64 and 67 percent  in the period 2000-2100, 
when organic  additives are not added. in order to maintain the initial level of organic matter in 
those soils, it would be necessary to add between 10 and 20 metric tons of manure a year for 
the same period. the application of the Winkler index to the wine-growing area of o Ribeiro 
shows that in the period 2075-2099, level i, which is suitable for balanced quality white wines, 
will be widespread. nevertheless, during the same period, level iv, where some white wines can 
lose quality, will be less widespread.
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FEnoloxía

a partir do estudo que se realizou neste mesmo libro (Rial Rivas, m. E. e díaz-Fierros viqueira, F.; 
2009) sobre a evolución das fenofases das estacións meteorolofenolóxicas galegas de montaos 
(a coruña), salcedo (pontevedra), Guillarei (pontevedra), seoane (ourense) e loureses (ouren-
se), estimouse que as tendencias que se atoparon estatisticamente significativas poderían servir 
como un instrumento útil para a predición do cambio agardado ata finais deste século. Existiron 
algúns casos que, aínda que as correlacións analizadas fosen significativas, daban como resulta-
dos algunha contradición nas tendencias que se manifestaban entre os diferentes observatorios, 
polo que se desbotaron. daquela, só foron considerados aqueles que eran estatisticamente signi-
ficativos ao nivel de p < 0,01 e que, ademais, daban resultados concordantes entre as tendencias 
de todos os observatorios considerados.

a hipótese da que se parte é a de que as tendencias do período de análise estudado (desde o 
ano 1970 ata o 2005) son dependentes maioritariamente da evolución da temperatura e que 
esta relación debería seguir manténdose, cando menos, ata finais de século. por outra parte, o 
incremento de temperatura experimentado no período de análise (cruz, R. et al., 2009) mostra 
un aumento da temperatura para o período (1972-2006) de 0,37 ºc por década, o que suporía 
un incremento para o centro do período (2075-2099) de 3,07 ºc, que vén sendo só lixeiramen-
te inferior ao incremento proposto como horizonte de traballo para o estudo dos impactos do 
cambio climático en Galicia (3,6 ºc). En calquera caso, as tendencias de cambio das fenofases 
proxectadas cara á fin de século (2075-2099) deberían dar un resultado conservador fronte ao 
horizonte previsto.

cando se consideran as fenofases correspondentes ás datas de floración, maduración ou de 
saída da folla, apréciase que en todos os casos existen un adianto (táboa 1) que oscila desde os 
58 días na saída da folla do sabugueiro aos 83 na floración da vide. as desviacións esperadas 
para estas predicións teñen unha marxe de variabilidade para o 90% dos casos de entre o 7 e o 
25%. de todas maneiras, estas predicións deben ser consideradas cunha certa precaución, pois, 
aínda que estatisticamente corresponden a tendencias perfectamente verificadas e significativas, 
os ciclos biolóxicos das plantas poden establecer limitacións particulares na súa evolución coa 
temperatura que impidan que se acaden eses extremos.

para o caso das fenofases correspondentes aos animais, os dous casos considerados, a bolboreta 
da col e as andoriñas, manifestan igualmente adiantos na súa aparición entre 58 e 73 días, con 
coeficientes de variación entre o 8 e o 27% para o 90% dos casos, é dicir, valores moi semellantes 
aos observados coas fenofases vexetais. pero tamén, neste caso, e por iguais razóns, estes valores 
deben ser considerados con precaución.
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táboa 1. proxección a 2099 das datas nas que acontecen as fenofases de distintas especies vexetais.

FloRaciÓn da vidE

EstaciÓn data media actual significación estatística
días de adianto

(proxección a 2009)
cv

salcedo 11-xuño 0,000* 80 ± 12 días

Guillarei 08-xuño 0,000* 85 ± 11 días

maduRaciÓn da vidE

EstaciÓn data media actual significación estatística
días de adianto

(proxección a 2009)
cv

salcedo 22-set. 0,007* 58 ± 22 días

Guillarei 27-set. 0,000* 75 ± 21 días

saÍda da Folla do sabuGuEiRo

EstaciÓn data media actual significación estatística
días de adianto

(proxección a 2009)
cv

montaos 8-marzo 0,111* 84 ± 3 días

salcedo 9-marzo 0,027* 58 ± 4 días

Guillarei 2-marzo 0,277* 33 ± 5 días

FloRaciÓn do castiÑEiRo

EstaciÓn data media actual significación estatística
días de adianto

(proxección a 2009)
cv

montaos 10-xullo 0,013* 47 ± 15 días

loureses 14-xullo 0,240* 88 ± 14 días

salcedo 4-xullo 0,000* 89 ± 13 días

Guillarei 3-xullo 0,000* 76 ± 14 días

cHEGada das andoRiÑas

EstaciÓn data media actual significación estatística
días de adianto

(proxección a 2009)
cv

montaos 9-marzo 0,156* 58 ± 7 días

loureses 18-marzo 0,208* 73 ± 4 días

salcedo 28-marzo 0,079* 69 ± 5 días

Guillarei 21-marzo 0,037* 64 ± 5 días

EmiGRaciÓn das andoRiÑas

EstaciÓn data media actual significación estatística
días de retraso

(proxección a 2009)
cv

loureses 21-set. 0,044* 102 ± 27 días

salcedo 10-set. 0,005* 63 ± 25 días

Guillarei 15-set. 0,000* 107 ± 27 días

pRimEiRa vEZ En voo bolboREta da col

EstaciÓn data media actual significación estatística
días de adianto

(proxección a 2009)
cv

salcedo 1-marzo 0,020* 149 ± 17 días

Guillarei 1-marzo 0,000* 196 ± 16 días

* valores cun 95% de probabilidade de significación.
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Xeadas

outro tanto podería dicirse da evolución das datas da primeira e da última xeada que foron analiza-
das a partir dos datos dos observatorios da lavacolla (a coruña), lugo, ourense e ponferrada, nos 
que, de novo, só foron consideradas as tendencias definidas por correlacións significativas estatis-
ticamente ao nivel de p < 0,01 e concordantes nas tendencias en todos os observatorios (táboa 2)

táboa 2. proxección a 2099 das datas nas que acontecen a primeira e a última xeada do ano.

pRimEiRa XEada significación estatística
días de retraso

(proxección 2099)
cv

ourense 0,057* 31 ± 30 días

ponferrada 0,096* 44 ± 30 días

ultima XEada significación estatística
días de adianto

(proxección 2099)
cv

a lavacolla 0,004* 173 ± 15 días

lugo (punto centro) 0,175* 39 ± 9 días

ourense 0,270* 61 ± 4 días

ponferrada 0,269* 56 ± 6 días

* valores cun 95% de probabilidade de significación.

neste caso, a primeira xeada experimenta un retraso que como media entre as catro estacións con-
sideradas resulta de 38 días, pero cunha alta variabilidade (do 80%), mentres que o adianto da últi-
ma xeada, ademais de ser bastante máis importante, 82 días, ten unha variabilidade do 11%. como 
consecuencia destas tendencias, o período co risco de xeadas diminuiría en 120 días, o que suporía 
que amplas zonas de Galicia se verían libres desta incidencia meteorolóxica (figura 1) cando na ac-
tualidade só algunhas zonas da beiramar están sen risco de xeadas. Finalmente, o número de días 
reais de xeada (que non se deben confundir co número de días con risco de xeadas, que é sempre 
bastante maior) diminuiría como termo medio 39 días, cunha variabilidade moi baixa, do 5%, dato 
que tamén confirmaría a desaparición das xeadas en boa parte do territorio galego (táboa 3).

táboa 3. proxección a 2099 do número de días con xeada.

nÚmERo dE dÍas con XEada
termo 
medio

significación 
estatística

días de xeada menos
(proxección 2099)

cv

a lavacolla 14 0,001* 45 ± 1 días

ourense 27 0,072* 35 ± 2 días

ponferrada 42 0,312* 39 ± 2 días

* valores cun 95% de probabilidade de significación.
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Figura 1. distribución da zona libre de xeadas en Galicia para 2075-2099.

materia orgánica do solo

para determinar as perdas de materia orgánica nos solos de cultivo como consecuencia do incre-
mento de temperatura, utilizouse o modelo Rothc-26.3 (coleman, K. e Jenkinson, d., 2008), que 
é a última versión dun modelo moi utilizado en Europa, que non presenta a complexidade doutros 
existentes na bibliografía pero que. en xeral. dá resultados convincentes para os sistemas agrarios 
europeos. neste caso, consideráronse dous solos con contidos en carbono de 150 e 300 t.ha.-1 que 
corresponderían a solos de 5 e 10% de materia orgánica e de ata unha profundidade de 30 cm.

para calibrar o modelo utilizáronse os datos da evolución anual da materia orgánica dun solo de 
salcedo, en pontevedra, (sánchez, b. 1995) durante 21 anos. o solo tiña un 8,6% de materia orgá-
nica e estaba sometido a un cultivo de millo sen recibir ningún tipo de achegas de materia orgánica. 
despois dos correspondentes cambios nos parámetros do modelo, o axuste final entre os datos 
experimentais e modelizados foi de R2 = 0,9319, polo que se estimou que tiñan unha boa garantía 
para a súa aplicación a outros solos semellantes en tipoloxía e manexo.

os resultados da simulación da evolución dos contidos en materia orgánica de dous solos con 5 e 
10% de materia orgánica, respectivamente, durante o período 2000-2100 aparecen na figura 2. 
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nela pódese observar como, despois dun período inicial dunha caída forte en materia orgánica, 
aparece despois un longo tramo de descenso exponencial que, ao remate dos 100 anos da simu-
lación, supón unhas perdas de entre o 64 e o 67% da materia orgánica do solo. pódese considerar 
que o nivel do 4% en materia orgánica representa un limiar óptimo por debaixo do cal comeza xa un 
proceso de degradación das propiedades relacionadas con este constituínte do solo (domínguez, 
m. et al. 2002). En consecuencia, os dous solos, que inicialmente están por riba dese limiar ópti-
mo, coa evolución que experimentan, rematarían por ficar por debaixo del, co que se situarían xa 
nunhas condicións de risco de degradación das propiedades físicas, químicas e biolóxicas do solo. 

Figura 2. Evolución dos contidos en materia orgánica de dous solos con 5 e 10% de materia orgánica, 
respectivamente,e durante o período 2000-2100. liña de puntos: nivel do 4% de materia orgánica.

Esta degradación do solo, como consecuencia das perdas en materia orgánica, podería corrixirse coa 
adición de materia orgánica, tal como se fixo sempre nas prácticas tradicionais da agricultura galega. 
o modelo Rothc-26.3 permite tamén coñecer como evolucionarían os contidos en materia orgánica 
baixo a acción simultánea da mineralización e as adicións dunha certa cantidade anual de emendas 
orgánicas. Estimada esta evolución a partir de determinadas adicións anuais de esterco, obtéñense 
os resultados recollidos nas figuras 3 e 4 correspondentes aos dous solos ensaiados. pódese observar 
como o solo con 150 t.ha.-1 de materia orgánica manterá este nivel ao cabo dos 100 anos con adi-
cións entre 10 e 15 t.ha.-1 anuais de esterco, e o de 300 t.ha.-1, con adicións de 20 t.ha.-1.
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Figura 3. Evolución do carbono total a partir de dúas adicións anuais de esterco e 10 t/ha e 15 t/ha respectivamente.

Figura 4. Evolución do carbono total a partir de tres adicións anuais de esterco e 10 t/ha e 15 t/ha e 20 t/ha 
respectivamente.

En conclusión, pódese considerar como unha medida axeitada de mitigación das perdas de materia 
orgánica do solo por efectos do cambio climático a da adición de emendas orgánicas en forma de 
esterco ou de compost. para a maioría dos solos de cultivo galegos, con valores de materia orgáni-
ca comprendidos entre o 5 e o 10%, estas adicións deberían situarse entre as 10 e as 20 t.ha.-1 de 
esterco ou material emendante orgánico equivalente.

viticultura

En 1944 amerinde e Winkler establecen en california un índice para delimitar as áreas con dife-
rentes idoneidade vitivinícola en función da temperatura. consideran o sumatorio das temperaturas 
mensuais útiles (superiores aos 10 ºc) durante o ciclo vexetativo da vide. o denominado índice de 
Winkler (iW) desde entón foi aplicado practicamente en todas as partes do mundo e constitúe un dos 
parámetros comparativos máis utilizados en relación coa xeografía da vide. para Galicia, Hernáez 
mañas, X. l. (2006) realizou a súa adaptación e interpretación definindo o comportamento das 
distintas variedades en relación coas rexións térmicas que delimita o iW.

neste mesmo libro (García, J. H.; díaz-Fierros, F.; 2009) demostraron como o iW está relacionado 
coa calidade das vendimas do Ribeiro e como, sobre todo, o aumento das temperaturas co cambio 
climático induce en Galicia desde os anos sesenta, implica, en paralelo, un incremento continuado 
do iW. Este crecemento do iW é de 300 en ourense e de 150 en lourizán para os períodos (1973-
2005) e (1962-1998) respectivamente. así mesmo, e a partir da correlación que se pode establecer 
entre o iW e a altitude nas diferentes zonas vinícolas de Galicia, delimitáronse as correspondentes 
rexións térmicas do índice para o período actual.

utilizando a mesma metodoloxía para a delimitación das correlacións altitudinais do iW, establecé-
ronse a partir das previsións da temperatura para o horizonte 2075-2099 as altitudes nas que se 
situarían as diferentes rexións térmicas do iW, segundo Hernáez mañas, X. l. (2006). analizáronse a 
zona do Ribeiro e nelas establecéronse os límites altitudinais da zona i (moi baixa e inferior o iW a 
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1371,8), ii (baixa, e iW entre 1371,8 e 1649,6), iii (media, e iW entre 1649,6 e 1926,8), iv (alta, 
1926,8 e 2204,0) e v (moi alta, iW superior a 2204,0). o mapa correspondente (figura 5) recolle 
os límites actuais das correspondentes zonas (i, ii e iii) con cores diferentes para cada zona térmica 
e para o horizonte 2075-2099 só se representa a liña correspondente á zona i (inferior a 1371,8) 
e o límite superior da zona iv (superior a 2204,0).

Figura 5. Zona vinícola do Ribeiro. Zonas de Winkler actuais e valores do iW de idoneidade alta e moi baixa 
para o 2075-2099.

como unha primeira conclusión, susceptible de matizacións posteriores con estudos máis demo-
rados, poderíase sinalar, sobre todo, o importante incremento superficial delimitado polo límite 
inferior do iW (1371,8). Este incremento implicaría que as zonas térmicas i e ii experimentarían 
unha considerable ampliación. de acordo coas consideracións de Hernáez mañas, X.l. (2006), iso 
suporía que os viños brancos máis equilibrados e de mellor calidade atoparían máis territorio para 
o seu cultivo. pola contra, a expansión da liña correspondentes ao límite superior da clase iv, de 
menor entidade superficial, suporía que determinadas castes de brancos, como o albariño, podería 
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sobordar o seu límite térmico e, polo tanto, serían zonas que perderían calidade. a posibilidade 
de que estas zonas máis térmicas puidesen ser utilizadas para o cultivo de castes tintas dunha certa 
calidade non debería ser desbotada, aínda que antes habería que resolver outras cuestións relacio-
nadas con outros factores da calidade, maiormente co tipo de solo.

outros efectos a considerar sobre a viticultura serían a ausencia de xeadas que se pode agardar 
para o 2075-2099 en boa parte das zonas vinícolas galegas (agás nas zonas máis orientais, como 
valdeorras, que manterían aínda un réxime limitado de xeadas). así mesmo, o adianto da madura-
ción e, por conseguinte, das vendimas que deberían situarse xa no mes de agosto, suporía afastarse 
do perigo das chuvias equinocciais. Finalmente, tamén habería que considerar os efectos sobre a 
fisioloxía da vide do aumento de dióxido de carbono que, ademais doutros efectos, podería incre-
mentar a temperatura na que se localiza o óptimo de calidade dos viños (Gladstone, J.; 1992).
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rEsumo

neste traballo analizáronse as posibles consecuencias do cambio climático sobre o perigo de 
incendios forestais a través da análise das tendencias de diferentes índices de perigo de incen-
dios forestais calculados utilizando unha simulación climática para o período 2000-2060. Esta 
análise mostrou un pronunciado empeoramento da situación de perigo de incendios no verán, 
mentres que non se observaron tendencias significativas no mes de marzo. posto que algúns 
dos índices estudados están ligados á severidade do lume, os resultados da simulación parecen 
indicar tamén un aumento do impacto ecolóxico dos incendios.

É destacable o incremento do número de días de risco alto no verán, así como no número de 
incendios e superficie afectada para o período 2000-2060.

os exemplos de comportamento de lume realizados permiten cuantificar ese empeoramento da 
situación detectada en termos de dificultade de extinción e parecen alertar da necesidade de 
reforzar no futuro o dispositivo de protección contra incendios e as medidas de recuperación de 
ecosistemas afectados.

summarY

an analysis of the trend of a selected set of forest fire danger indices was used to explore the 
impact of climate change in Galicia. Forest fire danger indices were calculated using a climatic 
scenario for the period 2000-2060. the study revealed a marked worsening of conditions for the 
starting and spreading of fires during future summer seasons. this worsening was not observed in 
march. due to the existing links between some of the indices and fire severity, the results obtained 
with this climate change scenario also seemed to indicate an increasing risk of higher ecological 
impact of fires for the study period.

a remarkable result from the simulated data from the forest fire fighting perspective is the incre-
ase in the number of days with high fire risk in summer, along with the number of fires and burnt 
area predicted for the period 2000-2060. 

the examples of fire behaviour explored in this study allow us to quantify this worsening of the 
fire situation in terms of higher difficulties for fire suppression in the future. it is concluded that it 
would be necessary to increase the fire protection system and burnt ecosystem recovery efforts 
for the coming decades.
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introdución

as conexións entre o cambio climático e o réxime de lume están a recibir unha atención crecente 
nos últimos anos. a maior parte da información provén dos bosques boreais, un ecosistema que 
se supón estreitamente ligado a lumes periódicos (ex., Flannigan, 1991; Flannigan, 1998; stocks, 
1998; Flannigan, 2000, 2005 a e b; Wotton, 2003; brown, 2004) e tamén dos Estados unidos (ex., 
bergeron, 1995; Ryan, 2000; Westerling, 2003, 2006; schoennagel, 2004; Fried 2004, 2008; 
taylor, 2008) e australia (ex. beer, 1995; Williams, 2001; Hennessy, 2005). Relacións entre va-
riables meteorolóxicas e frecuencia de incendios e áreas queimadas foron atopadas en diferentes 
ecosistemas (ex. Flannigan, 1988; viegas, 1992, 1994; vázquez, 1993, 1995, 2002; millán 1998; 
pausas, 2004; Keeley, 2004). non obstante, paradoxalmente, a capacidade dos índices de perigo 
de incendios como preditores de parámetros do réxime de lume foi menos explorada (piñol, 1998; 
viegas, 1999; tymstra, 2007; carvalho, 2008; Good, 2008; preisler, 2008; vega, 2009).

nos ecosistemas mediterráneos europeos espérase un forte impacto no réxime de lume debido ao 
cambio climático (pereira, 2002; moreno, 2005), non obstante, as proxeccións futuras cuantitativas 
da influencia do cambio no fenómeno dos incendios son escasas (mouillot, 2002; venevsky, 2002; 
moriondo, 2006; Good, 2008). ademais, dada a complexidade destes ecosistemas, moitas das 
predicións xerais tropezan con serias dificultades ao ser aplicadas a ámbitos territoriais máis redu-
cidos. Este xustamente é o caso de Galicia, onde coexisten dous dominios de vexetación e o seu 
territorio presenta unha forte complexidade, xerándose así unha grande variedade de situacións.

aínda que existe información a nivel de Galicia sobre as relacións entre variables meteorolóxicas, 
frecuencia de incendios e áreas afectadas (García-díaz, 1993, 1994,1995, 1996, 1999; varela, 
2006, 2007), a penas foi explorada a conexión entre índices de perigo e réxime de lume (vega, 
2009) e existe un baleiro de coñecemento en relación co impacto do cambio climático sobre os 
incendios forestais, un problema de recorrente gravidade no ámbito galego.

Este estudo trata de obter información sobre as consecuencias do cambio climático a través dos 
seguintes obxectivos:

a) analizar as posibles tendencias a longo prazo dunha serie de índices de perigo de incendios 
nun escenario de cambio climático en Galicia.

b) Estimar a influencia dese escenario de cambio climático no número de incendios, a super-
ficie afectada por estes e outros parámetros expresivos da intensidade e severidade dos 
posibles incendios en Galicia.

métodos

Datos meteorolóxicos

os datos climáticos utilizados foron subministrados por meteoGalicia e son o resultado dunha si-
mulación climática do modelo Hadcm3 de united Kingdom met office (uKmo) para o escenario 
sREs (special Report on Emissions scenarios; ipcc, 2000) a1b usada no cuarto informe do ipcc 
(ipcc, 2007). Hadcm3 é un modelo global axustado atmosfera-océano da circulación xeral, fre-
cuentemente utilizado en estudos de cambio climático debido a que é un dos que simula o clima 
actual cunha maior exactitude (Reichler, 2008). o escenario a1b é un escenario de emisións medio 
dentro dos desenvolvidos polo ipcc. para máis detalles da simulación climática, véxase o capítulo 
“modelización dun escenario de futuro cambio climático en Galicia” neste mesmo volume.
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datos diarios simulados de temperatura, de humidade relativa, de velocidade do vento (a 10 m 
de altura) medidas ás 13 horas solar e de precipitación total nas 24 horas anteriores desde 2000 
a 2060 foron usados para determinar os correspondentes valores diarios dos índices de perigo en 
Galicia e con eles obter os valores medios mensuais dos referidos indicadores.

como período de control, usouse información meteorolóxica diaria das estacións de vigo, santiago 
de compostela, a coruña, ourense e lugo relativas ao período 1973 a 2006. a extensión das 
series veu imposta pola estación meteorolóxica cun menor número de datos (ourense). as variables 
meteorolóxicas foron as mesmas que as indicadas liñas máis arriba. as cinco estacións meteoro-
lóxicas utilizadas no estudo foron elixidas por dispoñer de datos dos parámetros necesarios para 
calcular os índices analizados e estar ben distribuídas polo territorio. cos datos correspondentes ás 
estacións citadas obtivéronse valores medios, asumíndose que eran representativos do conxunto de 
Galicia.

Datos de incendios

os datos diarios de incendios de Galicia, a nivel provincial, foron subministrados pola área de 
defensa contra incendios Forestais da dirección Xeral de biodiversidade do ministerio de medio 
ambiente. Esta base recolle o número de incendios e conatos e as superficies respectivas queimadas 
a nivel provincial, xunto a outra moita información relativa a eses lumes. neste estudo utilizouse a 
correspondente ao número de incendios (considerándose como tales os lumes que afectaron a unha 
superficie maior a 1 ha) e á superficie queimada respectiva. a base informatizada citada comprende 
datos desde 1968, cubríndose no estudo o período 1968 a 2006 para as catro provincias galegas. 
dado que a distribución do número de incendios en Galicia é bimodal, con dous máximos en marzo 
e en agosto, e que a época estival é habitualmente de perigo de incendios, analizáronse, á parte 
do termo medio dos valores do verán (xuño, xullo, agosto, setembro), os correspondentes a cada un 
destes meses e marzo de xeito individual.

Índices de perigo

os índices de perigo de incendios considerados foron de dous tipos:

os que son estimadores da humidade do combustible fino morto superficial e non teñen en conta a 
precipitación como fonte de humidade para eses materiais e, por outro lado, os que consideran a 
precipitación, xunto a outras variables meteorolóxicas, para a estimación da humidade dese com-
bustible, o humus e o solo superficial, así como de certos indicadores do comportamento dun lume 
que se desenvolvese baixo esas condicións.

dentro do primeiro grupo determináronse os australianos do tipo cbEF, que estiman a humidade 
dos combustibles finos mortos superficiais do sotobosque en masas abertas de eucalipto (mcarthur, 
1962), con dúas variantes: adsorción e desorción, seguindo a viney (1989) e o de adsorción modi-
ficada por Gill (1987). dentro deste mesmo grupo, calculáronse tamén o índice Grass Fire danger 
meter (GFdm) de mcarthur (1966), que predí a humidade da herba seca totalmente exposta ao 
sol e o Forest Fire danger meter (FFdm), tamén de mcarthur (1967), un estimador da humidade 
da follaxe de eucalipto, especialmente nas primeiras horas de tarde durante o verán. tamén dentro 
deste mesmo grupo de índices foi utilizado o modelo coñecido como Fbo de Rothermel (1983), que 
estima a humidade da follaxe e restos finos leñosos. para este último, considerouse unha situación 
dunha masa arborada (con cobertura maior ao 50%) e exposición s.
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dado que estes índices representan a humidade da follaxe e combustibles finos leñosos mortos, unha 
diminución do índice implica un aumento do perigo de incendios.

dentro do segundo grupo de índices, estimáronse os valores diarios das seis compoñentes de índice 
de perigo do sistema canadense (van Wagner, 1987), obténdose tamén con elas valores mensuais. 
basicamente estes son indicadores numéricos do contido de humidade da follaxe e outros combusti-
bles finos superficiais (FFmc), das capas orgánicas subxacentes de baixa compactación e moderada 
profundidade (dmc) e das capas máis compactas e profundas (humus inferior, dc). os restantes 
índices representan a velocidade de propagación (isi), a cantidade de combustible dispoñible para a 
consunción na fronte de lapas, (bui) e a intensidade lineal da fronte de lume (FWi). a diferenza dos 
índices do primeiro grupo, todos estes índices aumentan cando o perigo de incendios medra. trátase 
de indicadores de tipo bookeeping ou iterativo, onde os valores diarios dos distintos índices están 
fortemente mediatizados polos valores dos días precedentes.

para a determinación destes índices excluíronse os días de precipitación diaria acumulada p > 1,5 
mm. tamén se excluíu no seu cálculo mensual o día seguinte ao da precipitación cando 6 < p < 10 
mm ou dous días seguintes cando p > 10 mm.

Análise estatística

para a análise das tendencias dos índices de perigo simulados cos datos meteorolóxicos diarios pro-
cedentes da simulación climática de meteoGalicia para o período 2000-2060 empregouse o test non 
paramétrico de mann-Kendall (Helsel, 2006). a hipótese nula é a non existencia de tendencia na serie 
de datos analizada. no caso de atopar tendencias significativas, a estimación da pendente (como 
cambio anual) realizouse utilizando o estimador non paramétrico de sen (1968). comprobouse a in-
dependencia dos valores e nos casos en que estivesen autocorrelacionados, utilizouse a modificación 
de Hamed (1998) para corrixir o nivel de significación.

a regresión pls (tenehaus, 1998, 2005; bastien, 2005) foi empregada para examinar a influencia dos 
índices de perigo estudados sobre o número de incendios e a superficie afectada por eles en Galicia 
no período de control (1973-2006), así como para obter unha ecuación de predición destes dous últi-
mos parámetros. a análise realizouse de xeito separado para os meses de marzo, xuño, xullo, agosto e 
setembro, así como para a media do verán. todos os modelos se axustaron á primeira compoñente e 
consideráronse significativos cando Q2 acumulado > 0,097 (Johansson, 2002). para os modelos sig-
nificativos, a influencia relativa de cada variable preditiva no modelo foi expresada polos seus valores 
vip. aquelas variables cuxos valores vip foron superiores a un consideráronse as máis relevantes para 
explicar a variación nas respectivas variables resposta. acháronse tamén os coeficientes de correlación 
estandarizados para as variables con vip maior a un. a validez do modelo avalíase a través de tres in-
dicadores: R2

x, a proporción da variabilidade na matriz das variables preditoras usada no modelo; R2
y, 

a proporción da variabilidade na variable resposta explicada polo modelo (corresponde ao coeficiente 
de correlación múltiple, R2) e Q2 a proporción da variabilidade na variable resposta que pode ser pre-
dita polo modelo. neste estudo, tras realizar unha primeira regresión pls, seleccionáronse as variables 
cuxos valores vip foron superiores a un para efectuar unha segunda pls, e deste xeito obter ecuacións 
de predición nas que aparecesen unicamente os índices de risco máis significativos (Godhe, 2003).

os valores dos índices de perigo simulados para o período 2000-2060 foron logo introducidos na 
ecuación de predición achada do número de incendios e superficie afectada para os diferentes meses 
(marzo, xuño, xullo, agosto e setembro) e para o verán. con iso obtívose unha serie de valores simu-
lados do número de incendios e da superficie afectada. Estas series foron analizadas coas mesmas 
técnicas estatísticas que as utilizadas na análise das series dos índices de perigo.
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Efectuáronse simulacións de comportamento de lume, utilizando o sistema Fbp (canadian Fire be-
havior prediction system) aplicado ao modelo c-6 (piñeirais de reforestación) considerando como 
entradas meteorolóxicas os valores simulados medios estivais do período 2000-2060 e tamén as 
medias estivais dos índices FFmc e bui para ese mesmo período. Esta simulación foi tamén efec-
tuada para os valores medios estivais durante o período control (1973-2006). En ambos os dous 
casos, considerouse unha pendente do 15% e unha altitude de 100 m.

ademais, realizáronse simulacións mediante o programa behaveplus 4.0 de tres condicións marca-
damente diferentes da media de verán, tanto para o período de control (1973-2006) como para o 
período da simulación climatolóxica (2000-2060). para iso seleccionouse a situación de perigo me-
dia (humidade do combustible fino morto –Fbo– media do período, e velocidade do vento media), 
mínima (máxima humidade do combustible fino morto e mínima velocidade de vento) e máxima 
(mínima humidade de combustible fino morto e velocidade de vento máxima) para cada período. 
Realizáronse simulacións de comportamento do lume para os modelos de combustible estándares 4 
(matogueira ou plantación nova moi densa, e de máis de 2 m de altura), 7 (matogueira de 0,5 a 2 
m, de especies moi inflamables, como sotobosque de coníferas) e 9 (bosque denso, sen matogueira, 
con follaxe de acículas longas). os coeficientes de axuste do vento foron de 0,5 para os modelos 
4 e 7, e de 0,3 para o modelo 9. a humidade do combustible vivo leñoso foi fixada en 130% para 
o período de control e en 110% para o período da simulación climatolóxica, considerando unha 
redución debida ao cambio climático, e confirmado neste estudo, co descenso nos valores dos 
índices canadenses. nas simulacións do comportamento do lume considerouse unha pendente do 
terreo do 15%.

as variables de comportamento do lume valoradas foron: a velocidade de propagación, a inten-
sidade lineal, a lonxitude de lapa e a superficie queimada durante as primeiras cinco horas tras a 
ignición.

rEsultados E discusión

Valores medios dos índices de perigo durante o período de estudo (2000-2060)

a figura 1 mostra os valores medios e os gráficos de caixa asociados aos diferentes índices analiza-
dos para o período 2000-2060 para o mes de marzo. os valores das humidades dos combustibles 
finos mortos preditos polos índices australianos e o Fbo son lixeiramente maiores que os calculados 
para o período de referencia (figura 2). apréciase unha pequena diferenza entre as lixeiramente su-
periores humidades preditas polos modelos GFdm e FFdm, que os do tipo cbEF, como acontecía 
tamén no período de referencia (1973-2006), sendo o Fbo o índice que presenta nos dous perío-
dos mencionados os valores máis baixos. todos os índices canadenses mostran nos dous períodos 
valores de perigo considerados baixos, o que parece consecuencia da súa capacidade para reflectir 
o efecto diferido da precipitación, un factor meteorolóxico presente con frecuencia nesta época do 
ano. a súa cualificación respecto ao que se viña observando no período de referencia non se viu 
modificada aínda que, igual que coas predicións de humidade, os valores son lixeiramente máis 
favorables que no período de referencia. Este resultado contrasta co obtido ao expandir no tempo a 
tendencia atopada no período control, segundo o cal se obtiña un empeoramento en marzo, o que 
pon de relevo a incerteza asociada a calquera método de predición.
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Figura 1. valores e rangos dos índices de perigo de incendios durante o mes de marzo no período de simu-
lación (2000-2060).
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Figura 2. valores e rangos dos índices de perigo de incendios durante o mes de marzo no período control 
(1973-2006).

para a media do verán, o cadro obtido é claramente diferente. todos os valores medios das simu-
lacións de humidade (figura 3) dos combustibles finos mortos efectuadas polos índices australianos 
e o Fbo presentan valores lixeiramente inferiores aos correspondentes do período de referencia 
1973-2006 (figura 4), sendo catalogados en ambos os dous casos como moderados. a maior parte 
dos índices canadenses mostran valores de maior perigosidade que os do período de referencia, e a 
metade deles (FFmc, dc e bui) evidencian un empeoramento claro, de baixo a moderado (FFmc) 
e de moderado a alto (dc e bui). 
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Figura 3. valores e rangos dos índices de perigo de incendios durante a media dos meses de verán no período 
de simulación (2000-2060).
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Figura 4. valores e rangos dos índices de perigo de incendios durante a media dos meses de verán no período 
control (1973-2006).

Tendencias a longo prazo dos índices de perigo

non se detectaron tendencias significativas de variación ao longo do tempo, durante o período de 
estudo (2000-2060), en ningún dos índices simulados para o mes de marzo.

as táboas 1 a 4 presentan os resultados das análises de tendencias nos meses de verán dos índices 
de perigo considerados para o período de estudo (2000-2060). indícanse tamén os niveis de signi-
ficación e, de ser o caso, as estimacións das pendentes das tendencias respectivas.
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todos os estimadores de humidade da follaxe durante os meses de xuño, xullo e agosto mostran 
unha significativa tendencia ao empeoramento, mentres que en setembro non se observa ningún 
cambio. as diminucións de humidade son máis pronunciadas no mes de xullo e menos en xuño, 
presentando en agosto valores intermedios.

a resposta dos índices canadenses é lixeiramente diferente, sendo agosto o mes onde se presentan, 
xeralmente, os incrementos maiores, seguido de xullo, e mostrando xuño e setembro unha situación 
intermedia. a excepción a iso son os índices dc e bui, que van progresivamente empeorando ao 
longo do verán, quizais, como reflexo dunha seca acumulada ao longo do período estival.

táboa 1. Resultados do test de mann-Kendall para a análise de tendencias dos valores do mes de xuño de 
diferentes índices de perigo de incendios. 

Índice nivel significación pendente

cbEF desorción 0,001 -0,034

cbEF adsorción 0,001 -0,027

cbEF adsorción modificado 0,001 -0,027

GFdm 0,001 -0,072

FFdm 0,001 -0,064

Fbo 0,05 -0,013

FFmc ns

dmc 0,01 0,206

dc ns

isi 0,05 0,008

bui 0,01 0,277

FWi 0,05 0,032

ns, tendencia non significativa

táboa 2. Resultados do test de mann-Kendall para a análise de tendencias dos valores do mes de xullo de 
diferentes índices de perigo de incendios.

Índice nivel significación pendente

cbEF desorción 0,001 -0,083

cbEF adsorción 0,001 -0,076

cbEF adsorción modificado 0,001 -0,078

GFdm 0,001 -0,109

FFdm 0,001 -0,114

Fbo 0,001 -0,040

FFmc 0,001 0,130

dmc 0,01 0,527

dc 0,01 1,808

isi 0,001 0,049

bui 0,01 0,652

FWi 0,001 0,190
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táboa 3. Resultados do test de mann-Kendall para a análise de tendencias dos valores do mes de agosto de 
diferentes índices de perigo de incendios.

Índice nivel significación pendente

cbEF desorción 0,05 -0,054

cbEF adsorción 0,05 -0,049

cbEF adsorción modificado 0,05 -0,050

GFdm 0,05 -0,062

FFdm 0,05 -0,058

Fbo 0,05 -0,023

FFmc 0,05 0,088

dmc 0,05 0,978

dc 0,05 2,438

isi 0,05 0,055

bui 0,05 1,133

FWi 0,001 0,216

táboa 4. Resultados do test de mann-Kendall para a análise de tendencias dos valores do mes de setembro de 
diferentes índices de perigo de incendios. 

Índice nivel significación pendente

cbEF desorción ns

cbEF adsorción ns

cbEF adsorción modificado ns

GFdm ns

FFdm ns

Fbo ns

FFmc ns

dmc 0,05 0,848

dc 0,01 3,582

isi ns

bui 0,01 1,202

FWi 0,01 0,136

ns, tendencia non significativa
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para a media do verán (táboa 5) todos os índices reflicten unha tendencia significativa a empeorar. 
os índices GFdm e FFdm mostraron un descenso da humidade dos combustibles finos mortos máis 
pronunciado que o resto dos estimadores de humidade.

táboa 5. Resultados do test de mann-Kendall para a análise de tendencias dos valores medios do verán (xuño, 
xullo, agosto, setembro) de diferentes índices de perigo de incendios. 

Índice nivel significación pendente

cbEF desorción 0,01 -0,050

cbEF adsorción 0,01 -0,045

cbEF adsorción modificado 0,01 -0,047

GFdm 0,01 -0,069

FFdm 0,01 -0,069

Fbo 0,01 -0,022

FFmc 0,01 0,086

dmc 0,01 0,700

dc 0,01 2,499

isi 0,001 0,035

bui 0,01 0,910

FWi 0,01 0,155

como exemplo, as figuras 5 e 6 mostran a variación da media estival dos índices FFdm e dc du-
rante o período 2000-2060.
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Figura 5. - variación dos valores do índice FFdm por termo medio do verán durante o período de simulación 
(2000-2060).
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Figura 6. - variación dos valores do índice dc por termo medio do verán durante o período de simulación 
(2000-2060).

Comparación das proxeccións futuras de índices de perigo

as ecuacións das tendencias de cambio dos índices de perigo estivais, obtidas pola simulación 
climática, aplicáronse aos anos do período 2010-2060. así mesmo, as tendencias achadas para o 
período de control (1973-2006) foron aplicadas ao intervalo 2010-2060. isto permitiu comparar 
as dúas aproximacións de simulación e estimar a evolución do nivel de risco de incendios para cada 
unha delas.

nas figuras 7 e 8 móstranse os resultados desa comparación.
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Figura 7. Evolución das tendencias de cambio para a serie de control e a procedente da simulación climática 
no período 2010-2060 para os índices cbEF ad (a) e GFdm (b).



ecosis temas terres t res

594

cap 29

70

75

80

85

90

2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

F
F

M
C

control

simulación

risco baixo

risco moderado

risco alto

a

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

B
U

I

control

simulación

risco baixo

risco moderado

risco alto
c

0

100

200

300

400

500

600

2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

D
C

control

simulación
risco baixo

risco moderado

risco alto

b

Figura 8. Evolución das tendencias de cambio para a serie de control e a procedente da simulación climática 
no período 2010-2060 para os índices FFmc (a), dc (b) e bui (c).

En xeral, a resposta dos estimadores directos de humidade dos combustibles finos mortos foi similar 
para as dúas aproximacións, aínda que o cambio do nivel de perigo, de moderado a alto, se pro-
duciu antes utilizando a proxección do período de control (1973-2006). na figura 7 móstrase a res-
posta para GFdm e cbEF ad. a comparación entre os dous métodos para FFmc (figura 8a) indica 
unha resposta bastante similar polas dúas aproximacións, aínda que agora os datos provenientes da 
simulación climática resultan máis elevados. como contraste, os restantes indicadores canadenses 
obtidos pola simulación climática apartáronse bastante dos valores proxectados da serie de control, 
tendo os primeiros valores máis altos. isto simplemente reflectiu a ausencia de cambio significativo 
das tendencias obtidas na serie control. Esa ausencia de cambio podería ser consecuencia da utili-
zación dun valor medio de cinco diferentes estacións para representar o conxunto de Galicia. Este 
método claramente atenúa as diferenzas existentes entre elas. a pesar diso, non se produciu unha 
modificación do nivel de risco na tendencia obtida cos datos da simulación climática. as figuras 8b 
e 8c recollen a resposta para dc e bui.

dado que a simulación climática usada proporciona un valor medio para Galicia, os valores ob-
tidos de índices de perigo non poden reflectir as diferenzas xeográficas marcadas existentes, que 
foron atopadas no estudo de evidencias sobre esta mesma temática. aplicouse por iso o método de 
proxección das tendencias no período de control a dúas estacións con pronunciadas diferenzas nos 
parámetros meteorolóxicos, a coruña e ourense.

poden apreciarse (figuras 9 e 10) as marcadas diferenzas existentes entre ambas as dúas, tanto nas 
proxeccións das estimacións de humidade dos combustibles finos mortos como nos índices cana-
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denses. de feito, para a coruña as condicións de perigo son moito máis favorables en comparación 
con ourense, que, por un lado, parte de valores dun risco maior e alcanza niveis de perigo moi 
elevados en varios destes indicadores.
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Figura 9. Evolución das tendencias de cambio obtidas a partir da serie de control na coruña e ourense no 
período 2010-2060 para os índices cbEF ad (a) e GFdm (b).
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Número de días de perigo alto no verán

observouse un aumento significativo do número de días de perigo alto, baseándose na simulación 
dos índices canadenses (táboa 6). os limiares considerados como niveis de alto perigo foron: FFmc 
87, dmc 84, dc 505, isi 4,9, bui 115 e FWi 17, en consonancia cos valores recomendados por 
cruz (2000).

táboa 6. Resultados do test de mann-Kendall para a análise de tendencias do número de días con perigo 
alto no verán (xuño, xullo, agosto, setembro) baseándose na simulación dos índices canadenses de perigo de 
incendios.

Índice nivel significación pendente

FFmc 0,05 0,504

dmc 0,05 0,524

dc 0,05 0,441

isi 0,01 0,429

bui 0,05 0,571

FWi 0,05 0,563

as pendentes en todos os casos foron bastante similares, presentando o maior valor bui e o máis 
reducido isi. isto supuxo que os días nos que o humus e a parte superior do solo mostran valores 
de alta sequidade (dc) cambiarían de 30 a 57 (figura 11a). pola súa banda, os días nas que can-
tidade relativa de combustible consumido (bui) é alta pasarían de 12 a 47 (figura 11b). desde o 
punto de vista da intensidade do lume –FWi– (figura 11c) os 15 días de perigo alto que se tiveron 
como media en 2000 pasarían a 49 en 2060. como a dificultade de control, a exixencia de medios 
de loita e o impacto no arboredo están ligados, en boa medida, á FWi; o cadro anterior reflicte a 
posibilidade dun substancial incremento dos días onde o sistema de combate contra incendios terá 
que realizar un esforzo máis elevado. tamén resulta aparente do anterior que haxa unha maior pro-
babilidade no verán de que os incendios consuman máis combustible e que a calor penetre máis no 
solo. isto debuxa un cadro dunha maior severidade do lume cun incremento das súas consecuencias 
negativas asociadas, tales como un maior nivel de perturbación no solo, maiores probabilidades de 
erosión e riadas, maior lentitude na recuperación do ecosistema afectado, etc. o posible aumen-
to de precipitación no outono detectado por meteoGalicia (véxase o capítulo “modelización dun 
escenario de futuro cambio climático en Galicia” neste mesmo volume) podería agravar máis as 
consecuencias hidrolóxicas poslume.

os nosos resultados indican un impacto notablemente maior na duración do período de alto risco 
que o atopado no índice ERc (compoñente do índice de perigo de incendios dos Estados unidos, 
nFFdR), do 25%, por brown (2004) para o oeste dos Estados unidos, para o período 2050-2069 
e con toda a prudencia necesaria, debuxaría un notable empeoramento da situación en Galicia.

Número de incendios e superficie queimada

os modelos obtidos por análise pls explicaron entre un 52% (mes de xullo) e un 74% (marzo) da 
variabilidade do número de incendios, e entre un 26% (xullo) e un 73% (marzo) da variabilidade 
da superficie afectada (táboa 7). o modelo foi máis significativo para o mes de marzo que para os 
meses do verán. En conxunto, foron os índices canadenses as variables máis explicativas, reténdose 
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nos modelos, agás para os modelos do mes de marzo, no que tamén cbEF desorción foi incluído. 
En resumo, os resultados foron moi similares aos obtidos no estudo de evidencias, polo que a maior 
variabilidade explicada en marzo se pode deber ás mesmas causas alí comentadas. 
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Figura 11. Evolución do número de días de perigo alto no período 2000-2060 para os índices dc, bui e FWi.

táboa 7. Resultados da análise de regresión pls

nÚmERo dE incEndios supERFiciE aFEctada

maRZo XuÑo Xullo aGosto sEtEmbRo vERán maRZo XuÑo Xullo aGosto sEtEmbRo vERán

Q² acum 0,661 0,584 0,455 0,681 0,639 0,489 0,643 0,261 0,170 0,474 0,550 0,445

R²Y acum 0,742 0,619 0,516 0,702 0,666 0,557 0,730 0,409 0,256 0,525 0,611 0,509

R²X acum 0,865 0,895 0,858 0,760 0,844 0,822 0,852 0,840 0,796 0,793 0,852 0,822

cbEFdes -0,224 -0,179

cbEFadso

cbEFadm

GFdm

FFdm

Fbo

FFmc 0,178 0,129 0,154 0,142 0,138 0,106 0,089 0,126

dmc 0,241 0,225 0,157 0,171 0,185 0,143 0,190 0,160 0,092 0,156 0,184 0,136

dc 0,153 0,113 0,129 0,080 0,176 0,143 0,124

isi 0,156 0,143 0,178 0,132 0,177 0,098 0,158 0,153 0,114

bui 0,231 0,222 0,157 0,176 0,186 0,147 0,180 0,159 0,095 0,166 0,186 0,144

FWi 0,231 0,204 0,174 0,162 0,194 0,148 0,200 0,140 0,113 0,160 0,178 0,141

marcados en azul sinálanse os coeficientes de correlación estandarizados para as variables con vip >1.
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a figura 12 mostra a variación ao longo do período de estudo da simulación do número de incen-
dios e superficie queimada durante o período estival en Galicia, obtida ao aplicar os modelos de 
regresión pls aos valores dos índices de perigo achados usando a simulación climatolóxica reali-
zada por meteoGalicia.
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Figura 12. Estimación do número de incendios e superficie afectada en Galicia durante o verán entre os anos 
2000 e 2060.

na táboa 8 indícanse os resultados da análise de tendencias para a simulación do número de 
incendios e superficie afectada por estes para os diferentes meses analizados e a media do perío-
do estival de 2000 a 2060. observáronse tendencias significativas de incremento do número de 
incendios e superficie afectada, agás para o mes de marzo (táboa 8). os meses que presentaron 
maiores pendentes foron setembro para o número de incendios e agosto para a superficie afectada. 
considerando o verán no seu conxunto, o número de incendios en 2060 e a superficie afectada 
serían 2,3 e 3,4 veces maiores, respectivamente, que en 2000 (figura 12).

táboa 8. Resultados do test de mann-Kendall para a análise de tendencias do número de incendios e superficie 
afectada por estes. 

nivel significación pendente

número de incendios incendios.  ano-1

marzo ns

Xuño 0,05 0,78

Xullo 0,01 5,56

agosto 0,01 13,11

setembro 0,001 13,49

media verán 0,01 31,49

superficie hectáreas. ano-1

marzo ns

Xuño 0,01 12,45

Xullo 0,05 113,25

agosto 0,01 490,06

setembro 0,05 465,86

media verán 0,01 1052,10

ns, tendencia non significativa



ecosis temas terres t res cap 29

599

a información relativa ao prognóstico do número de incendios e a superficie afectada por eles 
como consecuencia do cambio climático é escasa (Flannigan, 2005a), e está maioritariamente 
centrada nos bosques boreais. price (1994) estimou un incremento do 44% de incendios causados 
por raios nos bosques de Estados unidos, o que suporía un incremento do 80% da área afectada a 
finais deste século. Flannigan (1991) suxeriu un incremento da área queimada do 46% en canadá. 
Flannigan (2005b) obtivo para canadá un incremento do 74-118% de área queimada para finais 
deste século. Wotton (2003) prognostica, para ontario, un incremento de ignicións producidas polo 
home do 18% e do 50% para 2050 e 2100 respectivamente. mccoy (2005) observou para bosques 
boreais que o número de incendios e a superficie afectada poderían duplicarse para 2069.

os resultados obtidos neste estudo deben ser considerados con precaución, debido á moderada 
porcentaxe de variabilidade explicada pola análise pls, ao alto grao de incerteza dos modelos 
climatolóxicos e á grande influencia da compoñente social na causalidade dos incendios. a iso hai 
que lle engadir a asunción dun escenario estático de vexetación, que non considera posibles mo-
dificacións naquela como resultado do cambio climático, así como unha ausencia de cambios na 
política e efectividade da xestión forestal. a pesar diso, pódese concluír da análise destes datos que 
as condicións do réxime de incendios durante este século en Galicia poderían ser moi adversas, o 
que requiriría un incremento nas accións de prevención e extinción.

Exemplos de cambios esperados no comportamento do lume

no período de control (1973-2006) non se observaron tendencias significativas para ningunha das 
variables analizadas para o modelo c-6 de piñeirais de reforestación (velocidade de propagación, 
intensidade lineal, combustible consumido e superficie afectada durante as primeiras 5 horas).

como contraste, a simulación da velocidade media de propagación do lume durante o verán no 
período 2000-2060 mostra (figura 13) un perfil de variación moi acusado, con valores que oscilan 
entre 0,1 e 20,7 m.min-1. os maiores picos obsérvanse a partir da segunda metade da serie (2031), 
detectándose valores moi elevados con maior frecuencia. isto parece ser debido á maior frecuencia 
de lume de copa no período 2031-2060, que é oito veces máis alta que en 2000-2030. a inten-
sidade lineal da fronte de lume, a cantidade de combustible consumido e a superficie queimada, 
mostran respostas similares (figuras 14 a 16).

o cadro presenta unha particular gravidade, xa que se están a considerar valores por termo medio 
de todo o verán.
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Figura 13. Evolución da simulación da velocidade de propagación do lume para o 1973-2006. 
(a) e para 2000-2060 (b).
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Figura 14. Evolución da simulación da intensidade lineal do lume para o período 1973-2006 
(a) e para 2000-2060 (b).
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Figura 15. Evolución da simulación do combustible consumido polo lume para o período 1973-2006 
(a) e para 2000-2060 (b).
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Figura 16. Evolución da simulación da superficie afectada polo lume para o 1973-2006 
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na simulación realizada con behaveplus 4.0, observouse para todos os casos (figuras 17 a 20), 
valores de maior perigosidade para o modelo 4, seguido polo 7 e o 9. para todas as variables, e 
nos casos das situacións de perigo máxima e media, nos tres modelos observáronse valores máis 
elevados para o período de simulación 2000-2060 que no de control (1973-2006). Este feito non 
foi tan evidente na situación de perigo mínimo, xa que no período 2000-2060 o valor de Fbo foi 
superior ao do período de control (maior humidade dos combustibles finos mortos), pero a veloci-
dade do vento foi maior. así, para o modelo 9, e nas condicións de mínima perigosidade, os valores 
das variables analizadas foron inferiores para o período 2000-2060 que no de control debido á 
menor influencia do vento polo efecto do dosel arbóreo. no modelo 4 sucedeu o mesmo, agás para 
a superficie queimada, e no modelo 7, todas as variables presentaron valores máis elevados nestas 
condicións de mínima perigosidade para o período 2000-2060.
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Figura 17. velocidade de propagación para os valores de risco de incendio máximo, medio e mínimo dos 
períodos de control (1973-2006) e simulado (2000-2060), para os modelos de combustible 7, 9 e 4.
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Figura 19. lonxitude de lapa para os valores de risco de incendio máximo, medio e mínimo dos períodos con-
trol (1973-2006) e simulado (2000-2060) para os modelos de combustible 7, 9 e 4.
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Figura 20. superficie queimada nas 5 horas inmediatas á ignición para os valores de risco de incendio máximo, 
medio e mínimo dos períodos de control (1973-2006) e simulado (2000-2060) para os modelos de combus-
tible 7, 9 e 4.

Este posible incremento na intensidade e velocidade de propagación dos incendios forestais, como 
consecuencia do cambio climático observados nas simulacións, pode incrementar as probabilidade 
de escape do lume ante os esforzos iniciais por contelo, dando lugar a un maior número de grandes 
incendios (Fried, 2004; 2008).

conclusións

non se observaron tendencias significativas de cambio dos índices de perigo para o mes de marzo 
durante o período 2000-2060, mentres para o verán resultaron moi significativas, indicando un 
empeoramento da situación de perigo de incendios. Xullo presentou a tendencia máis acusada na 
diminución da humidade dos combustibles finos mortos mentres que o aumento do risco, cuantifica-
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do polos índices canadenses, foi máis pronunciado en agosto. apreciáronse diferenzas nas tenden-
cias obtidas cos valores achados pola simulación climática e as que se atopasen mediante a análise 
da serie control (1973-2006). dado que algún dos índices canadenses están ligados á severidade 
da perturbación causada polos incendios, e especialmente no chan, os resultados da simulación 
parecen indicar tamén un aumento do risco de consecuencias ecolóxicas máis graves dos lumes.

Este cadro da media de risco de incendio para Galicia non reflicte as acusadas particularidades 
xeográficas existentes no seu territorio. a análise efectuada coas proxeccións da serie control puxo 
de relevo as notables diferenzas entre a coruña e ourense, cun grao de perigo moito máis acusado 
nesta última, asumindo a igualdade do resto dos factores influentes no risco de incendios.

un resultado moi aparente da simulación foi o forte incremento do número de días de risco alto 
para o período 2000-2060, que, de ser certo, podería implicar un correlativo aumento nas posibi-
lidades de escape do lume, na probabilidade de ocorrencia de grandes incendios e no incremento 
da severidade destes.

a simulación do número de incendios e da superficie queimada foi consistente co incremento dos 
índices de perigo e reforzou a gravidade do problema evidenciado na análise de tendencias. non 
obstante, dada a moderada cantidade de variabilidade desas variables explicada polos modelos e a 
multitude de factores que interveñen nelas, estas estimacións deben ser consideradas con prudencia. 
non obstante, os resultados mostran un perfil da situación bastante preocupante.

os exemplos de comportamento de lume presentados, a pesar de ser moi puntuais, permiten cuan-
tificar o empeoramento da situación en termos de variables máis directamente ligadas ás operacións 
de extinción e parece alertar da necesidade de reforzar o dispositivo de protección contra incendios. 
nese sentido, poderían ser de interese para os xestores.

aGradEcEmEntos

agradecemos a meteoGalicia a subministración de datos meteorolóxicos e da simulación climática; 
e a Ricardo vélez, da área de defensa contra incendios Forestais do ministerio de medio ambiente 
e medio Rural e mariño, a información sobre estatística de incendios. un agradecemento especial 
a Elena pérez e stefano arellano pola elaboración de bases de datos e pola súa axuda no cálculo 
dos índices. tamén agradecemos a Juan G. álvarez a súa axuda co cálculo dos índices canadenses 
e de seca.

biblioGraFía

bastien p., Esposito vinzi v. and tenenhaus m. (2005). pls Generalised Regression. Computational 
Statistics and Data Analysis, 48, 17-46.

beer t. and Williams a. a. J. (1995). Estimating australian forest fire danger under conditions of 
doubled carbon dioxide concentrations. Climate Change, 29, 169-188. 

bergeron Y. and Flanningan m. d. (1995). predicting the effects of climate change on fire frequency in the 
southeastern canadian boreal forest. Water, Air Soil Polluttion, 82, 437-444.

brown t. J., Hall b. l. and Westerling a. l. (2004). the impact of twenty-first century climate change on 
wildland fire danger in the western united states: an application perspective. Climatic Change, 
62, 365-388.



ecosis temas terres t res

604

cap 29

carvalho a., Flannigan m., logan K., miranda a. and borrego c. (2008). Fire activity in portugal 
and its relationship to weather and the canadian Fire Weather index system. International Jour-
nal of Wildland Fire, 17, 328-338. 

cruz m. G. (2000). Descriçao do Sistema Canadiano de Indexaçao do Perigo de Incêndio, adai. 
coimbra.

Flannigan m. d. and Harrington J. b. (1988). a study of the relation of meteorological variables to 
monthly provincial area burned by wildfire in canada (1953-1980). Journal of Applied Meteo-
rology, 27, 441-452.

Flannigan m. d. and van Wagner c. (1991). climate change and wildfire in canada. Canadian 
Journal of Forest Research, 21, 66-72.

Flannigan m. d., bergeron Y., Engelmark o. and Wotton b. m (1998). Future wildfire in circumboreal 
forests in relation to global warming. Journal of Vegetation Science, 9, 469-476.

Flannigan m. d., stocks b. J. and Wotton b. m. (2000). Forest fires and climate change. Science of 
the Total Environment, 262, 221-230.

Flannigan m. d., logan K.a., amiro b. d., skinner W. R. and stocks b. J. (2005a). Future area 
burned in canada. Climatic Change, 72, 1-16.

Flannigan m. d., amiro b. d., logan K. a., stocks b. J. and Wotton b. m. (2005b). Forest fires and 
climate change in the 21st century. Mitigation and adaptation strategies for global change , 11, 
847-859.

Fried J. s., torn m. s. and mills E. (2004). the impact of climate change on wildfire severity: a re-
gional forecast for northern california. Climate Change, 64, 169-191.

Fried J. s., Gilles J. K., Riley W. J., moody t. J., de blas c. s., Hayhoe K., moritz m., stephens s. and 
torn m. (2008). predicting the effect of climate change on wildfire behavior and initial attack 
success. Climate Change, 87, s251-s264.

García-díez E. l., labajo salazar J. l. and de pablo dávila F. (1993). some meteorological condi-
tions associated with forest fire in Galicia (spain). International Journal of Biometeorology, 37, 
194-199.

García-díez E. l., Rivas l. and de pablo F. (1994). an objective forecasting model for the daily out-
break of forest fires based on meteorological considerations. Journal of Applied Meteorology, 
33(4), 519-526.

García díez, a.; Rivas, l. and García díez, E. l.(1995).statistical análisis for the spatial vality of a 
model to forecast the daily number of forest fires. ). International Journal of Biometeorology, 
39(3): 148-150.

García díez a., Rivas l. and García díez E.l.(1996). medium-range forecasting for the number of 
daily forest fires. Journal of Applied Meteorology, 35(5), 725-732.

García-diez E. l., Rivas l., de pablo F. and García-díez a. (1999). prediction of the daily number of 
forest fires. International Journal of Wildland Fire, 9(3), 207-211. 

Gill a.m., christina K. R., moore p. H. R. and Forrester R. i. (1987). bushfire incidence, fire hazard 
and fuel reduction burning. Australian Journal of Ecology, 12, 299-306.



ecosis temas terres t res cap 29

605

Godhe a. and mcQuoid m. R. (2003). influence of benthic and pelagic environmental factors on 
the distribution of dignoflagellate cysts in surface sediments along the swedish west coast. Aquat. 
Microb. Ecol. 32, 185-201.

Good p., moriondo, m., Giannakopoulos c. and bindi m. (2008). the meteorological conditions 
associated with extreme fire risk in italy and Greece: relevance to climate model studies. Interna-
tional Journal of Wildland Fire, 17, 155-165.

Hamed K. H. and Rao a. R. (1998). a modified mann-Kendall test for autocorrelated data. Journal 
of Hydrology, 204, 182-196.

Helsel d. R., mueller d. K. and slack J. R. (2006). Computer program for the Kendall family of trend 
tests. u.s. Geological survey scientific investigations Report 2005-5275.

Hennessy K., lucas c., nicholls n., bathols J., suppiah R. and Ricketts J. (2005). Climate change im-
pacts on fire-weather in south-east Australia. csiRo marine and atmospheric Research. bushfire 
cRc and australian bureau of meteorology.

intergovernmental panel on climate change (2000). Emissions Scenarios: A Special Report of Work-
ing Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change, n. nakicenovic and R. swart 
(eds), cambridge univ. press, new York.

intergovernmental panel on climate change (2007). Climate Change 2007: The Physical Science 
Basis, s solomon, d. Qin, m. manning, Z. chen, m. marquis, K.b. averyt, m. tignor and H.l. 
miller., (ed.), cambridge univ. press, new York.

Johansson m. E. and nilsson c. (2002). Responses of riparian plants to flooding in free-flowering 
and regulated boreal rivers: an experimental study. Journal of Applied Ecology. 39, 971-986.

Keeley J. E. (2004). impact of antecedent climate on fire regimes in coastal california. International 
Journal of Wildland Fire, 13, 173–182.

mcarthur a. G. (1962) Control Burning in Eucalypt Forests. department of national development, 
commonwealth of australia, Forestry and timber Research bureau, leaflet 80. canberra.

mcarthur a. G. (1966) Weather and grassland fire behaviour. department of national development, 
commonwealth of australia, Forestry and timber Research bureau, leaflet 100. canberra.

mcarthur a. G. (1967) Fire behaviour in eucalypt forests. department of national development, 
commonwealth of australia, Forestry and timber Research bureau, leaflet 107. canberra.

mccoy v. m. and burn c. R. (2005). potential alteration by climate change of the forest.fire regime 
in the boreal forest of central Yukon territory. Artic , 58, 276-285.

millán m. m., Estrela m. J. and badenas c. (1998). meteorological processes relevant to forest fire 
dynamics on the spanish mediterranean coat. Journal of Applied Meteorology, 37, 83-100-

moreno J. m. (2005). Riesgos de origen climático: impactos sobre los incendios Forestales. En: 
Evaluación Preliminar de los Impactos en España por Efecto del Cambio Climático. ministerio de 
medio ambiente. pp. 581-615.

moriondo m., Good p., durao R., Hindi m., Giannakopoulos c. and corte-Real J. (2006). potential 
impact of climate change on fire risk in the mediterranean area. Climate Research, 31, 85-95.



ecosis temas terres t res

606

cap 29

mouillot F., Rambal s. and Joffre R. (2002). simulating climate change impacts on fire frequency and 
vegetation dynamics in mediterranean-type ecosystem. Global Change Biology, 8, 423-437.

pausas J. G. (2004). changes in fire and climate in the eastern iberian peninsula (mediterranean 
basin). Climatic Change, 63, 337-350.

pereira J. s., correia a. v., correia a. p., branco m., bugalho m., caldeira m. c., cruz c. s., Freitas 
H., oliveira a. c., pereira J. m. c., Reis R. m. and vasconcelos m. J. (2002). Forests and bio-
diversity. in: Climate Change in Portugal: Scenarios, Impacts and Adaptation Measures, santos 
F.d., Forbes K. and moita R. (eds.), Gradiva, lisboa pp. 363-413.

piñol J., terradas J. and lloret F. (1998). climate warming, wildfire hazard, and wildfire occurrence 
in coastal eastern spain. Climatic Change, 38, 345-357.

preisler H. K., chen s. c., Fujioka F., benoit J. W. and Westerling a. l. (2008). Wildland fire prob-
abilities estimated from weather model-deduced monthly mean fire danger indices. International 
Journal of Wildland Fire, 17, 305-316.

price c. and Rind d. (1994). the impact of 2xco2 climate on lightning-causes fires. Journal of Cli-
mate, 7, 1484-1494.

Reichler t. and Kim J. (2008). How Well do coupled models simulate today’s climate? Bulletin 
American Meteorological Society, 89, 303-311.

Rothermel R. c. (1983). How to predict the spread rate and intensity of forest and range fires. usda 
Forest service, intermountain Forest and Range Experiment station General technical Report 
int-143. ogden, ut.

Ryan K. c. (2000). Global change and wildland fire. in: Wildlandfire in ecosystems: effects of fire on 
flora. J. K brown and J Kapler smith. (eds.). Gen. tech. Rep. RmRs-GtR-42. vol. 2. usda For. 
serv. Rocky mountain Research station. pp. 175-183

schoennagel t., veblen tt, Rommen WH, sibold Js, and cook ER (2005). Enso and pdo variability 
affect drought-induced fire occurrence in Rocky mountain subalpine forests. Ecological Applica-
tions, 15, 2000-2014.

sen p. K. (1968). Estimates of the regression coefficient based on Kendall’s tau. Journal of the Ameri-
can Statistical Association, 63,1379-1389 

stocks b. J., Fosberg m. a., lynham t. J., mearns l., Wotton b. m., Yang Q., Jin J. Z., lawrence K., 
Hartley G. R., mason J. a. and mcKenney d.W. (1998). climate change and forest fire potential 
in Russian and canadian boreal forests. Climatic Change, 38, 1-13.

taylor a. H., trouet v. and skinner c. n. (2008). climatic influences on fire regimes in montane forests 
of the southern cascades, california, usa. International Journal of Wildland Fire, 17, 60-71.

tenenhaus m. (1998). La Régression PLS, Théorie et Pratique. technip, paris.

tenenhaus m., pagès J., ambroisine l. and Guinot c. (2005). pls methodology for studying relation-
ships between hedonic judgements and product characteristics. Food Quality and Preference,16, 
315-325.

tymstra c., Flannigan m. d., armitage o. b. and logan K. (2007). impact of climate change on are 
burned in alberta’s boreal forest. International Journal of Wildland Fire, 16, 153-160.



ecosis temas terres t res cap 29

607

van Wagner c. E. (1987). Development and structure of the Canadian Forest Fire Weather Index 
System. canadian Forestry service, Forestry technical Report 35. ottawa, canada.

varela a., villaverde J., mato m. m., salgado J., paz andrade m. i., carballas t., carballo E. and 
legido J. l. (2006). looking for a model for the prediction of the forest fire peaks in Galicia (nW 
of spain). in: V International Conference on Forest Fire Research, viegas d. X. (ed.), Figueira da 
Foz, portugal.

varela a., paz andrade m. i., carballas t., carballo E.,villaverde J., legido J. l. and mato m. m. 
(2007). statistical model for the prediction of the forest fire peaks in Galicia ( nW of spain).IV 
International Conference of Wildfire. sevilla, spain.

vázquez a. and moreno J. m. (1993). sensitivity of fure occurrence to meteorological variables in 
mediterranean and atlantic areas of spain. Landscape and Urban Planning, 24, 129-142.

vázquez a. and moreno J. m. (1995). patterns of fire occurrence across a climate gradient and its 
relationship to meteorological variables in spain. in: Anticipated Effects of a Changing Globlal 
Environment in Mediterranean-Type-Ecosystems, moreno, J. m.; oechel, W.c. (eds.), Ecological 
studies 117, springer-verlag, new York, pp. 408-434. 

vázquez a., pérez b., Fernández-González F. and moreno J. m. (2002). Forest fires characteristics 
and potential natural vegetation in peninsular spain during the period 1974-1994. Journal of 
Vegetation Science, 13, 663-676.

vega J. a., Fernández c., Jiménez E. and Ruiz a. d. (2009). Evidencias de cambio climático en Gali-
cia a través das tendencias dos índices de perigo de incendios forestais. neste volume.

venevsky s. K., thonicke s., sitch s. and cramer W. (2002). simulating fire regimes in human-
dominated ecosystems: iberian peninsula case study. Global Change Biology, 8(10), 984-998.

viegas d. X., viegas m. t. and Ferreira a. d. (1992). moisture content of fine forest fuel and fire oc-
currence in central portugal. Intenational Journal of Wildland Fire, 2, 69-86.

viegas d. X. and viegas m. t. (1994). a relation ship between rainfall and burned area for portugal. 
Intenational Journal of Wildland Fire, 4, 11-16.

viegas d. X., bovio G., Ferreira a., nosenzo a. and sol b. (1999). comparative study of various 
methods of fire danger evaluation in southern Europe. International Journal of Wildland Fire, 9, 
235-246.

Westerling a. l. and swetnam t (2003). interannual to decadal drought and wildfire in the western 
united states. Eos, Transactions American Geophysical Union, 84,545-560.

Westerling a. l., Hidalgo H. G., cayan d.R. and swetnam t. (2006). Warming and earlier spring 
increases western us forest wildfire activity. Science, 313, 940-943

Williams a. a. J., Karoly d. J. and tapper n. (2001). the sensitivity of australian fire danger to climate 
change. Climatic Change , 49, 171-191.

Wotton b. m., martell d. l.and logan K. a. (2003). climate change and people-caused forest fire 
occurrence in ontario. Climatic Change , 60, 275-295.





cap 30

609

ANÁloGoS ESpACIA IS pArA o CAmbIo ClImÁtICo

J. Cancelo González1, M. E. Rial Rivas2, e F. Díaz-Fierros Viqueira3

dpto. Edafoloxía e Química agrícola. Facultade de Farmacia. usc 
campus sur. 15782 santiago de compostela. 
correo_e: 1edcancel@usc.es, 2edmitas@usc.es, 3eddfierr@usc.es

rEsumo

Empregando o método dos “análogos espaciais” para localizar zonas onde o seu clima actual 
reflicta as condicións do clima galego no período 2075-2099, atopáronse condicións satisfac-
torias na zona portuguesa das bacías dos ríos vouga e mondego. a correspondencia con esta 
zona portuguesa só se poderá establecer co territorio galego das provincias da coruña e ou-
rense con altitudes superiores aos 300 metros. para establecer esta analoxía espacial tivéronse 
en conta as diferenzas de temperatura anual, as precipitacións anuais e as dos meses do verán, 
así como outras similitudes xeográficas. En xeral, o clima do territorio portugués actual presenta 
unha boa analoxía co previsto para o territorio galego do final do século XXi, salvo para a pre-
cipitación estival, que é sensiblemente menor á prevista para Galicia no período 2075-2099.

summarY

using the method of “spatial analogies” in order to find areas where the present climate reflects 
Galician climate conditions  in the period 2075-2099, good conditions were found in the portu-
guese area of the vouga and mondego rivers. the connection could only be established between 
this portuguese area and the Galician provinces of a coruña and ourense, whose altitude is 
over 300 metres. in order to establish this spatial analogy, differences in annual temperatures, 
annual and summer period rainfall, and geographical similarities were considered. Generally 
speaking, the present portuguese climate is quite similar to that foreseen in Galicia by the end 
of the 21st century, expect for the summer rainfall, which is slightly lower than that foreseen in 
Galicia for the period 2075-2099.

introdución

Hulme e Jones (1989), nun traballo para identificar as diferentes metodoloxías que poden ser 
utilizadas para definir os futuros escenarios do cambio climático, describen, entre os seis mé-
todos que recoñecen, o que definen como dos “análogos espaciais”. Este método baséase 
no feito de que, na actualidade, poden coexistir climas que manifesten as mesmas diferenzas 
entre si que as que se deberían producir cando un deles evolucionase nun determinado espazo 
de tempo como consecuencia do cambio climático. É dicir, se as diferenzas entre o clima dos 
espazos a e b son hoxe as mesmas que se producirían entre o clima a e, por exemplo, o clima 
a100 ,dentro de cen anos, as condicións actuais do espazo b poderían servirnos como campo de 
análise dos diferentes cambios que poderían agardarse nos diferentes elementos configurado-
res do espazo físico e mesmo socioeconómico. o fundamento deste método radica no feito de 
que o clima dun determinado espazo é o resultado da acción de factores que actúan a grande 
escala con outros que se manifestan a escala local, como a orografía e as interaccións terra-
océano. no caso de que estes factores locais foran moi semellantes entre os espazos que se 
comparan, o método dos “análogos espaciais” podería funcionar correctamente, pois ficarían 
como determinantes do clima nos espazos a e b só os factores de grande escala. 
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un dos primeiros estudos sobre análogos espaciais foi o realizado por parry e carter (1988a) para 
investigar que zonas xeográficas actuais reflectirían o clima de islandia, Finlandia e norte de canadá 
para unha situación futura na que se duplicase o contido en dióxido de carbono. posteriormente, 
arnell et al. (1990) aplican este método para o estudo da previsible evolución das condicións hi-
drolóxicas co cambio climático no sur de inglaterra. conclúen que, a pesar de certas dificultades 
de transferencia de información por diferenzas orográficas e de influencias da “mediterraneidade”, 
os mellores análogos estarían no sW de Francia ou no nW de España. Finalmente, foi escollido 
o espazo francés por ter unha dispoñibilidade de datos hidrolóxicos e climáticos máis seguros e 
contrastados.

de todas maneiras, este é só un método aproximado e moi xeral de achegamento ás influencias 
do cambio climático, pois, por exemplo, diferenzas como son a lonxitude do día e os seus efectos 
sobre os tipos de crecemento da vexetación poden limitar bastante a transferencia de información 
ecolóxica entre rexións. aínda así, parry et al. (1988b) describen localizacións onde a información 
agrícola é transferida entre rexións análogas. En calquera caso, é un método que, malia as súas 
evidentes limitacións, ofrece unha información integrada, como por exemplo, na paisaxe, que ten 
unha grande capacidade comunicativa directa e, por suposto, un inestimable valor didáctico.

análogo espacial de Galicia para un horizonte de cambio climático 2075-2099

tendo en conta as predicións de cambios nas temperaturas e precipitacións para ese horizonte 
temporal, as primeiras prospeccións para esta identificación realizáronse no contorno dos cinco 
enclaves mediterráneos que existen sobre a terra, que é onde previsiblemente podería atoparse o 
análogo climático galego. as condicións previas das que se partiu para esta investigación foron:

1) un incremento da temperatura media anual de 3,5 ºc, que se corresponde co previsto 
nun horizonte de cambio para o período 2075-2099 polos modelos utilizados para 
Galicia.

2) unha diminución da precipitación estival que non sería superior ao 20%

3) unhas condicións orográficas semellantes ás de Galicia

4) situado na zona de influencia das perturbacións oceánicas que condicionarán, sobre 
todo, as precipitacións da época húmida.

5) presenza dunha influencia mediterránea sensible nos meses de estío que debería supo-
ñer unha redución das precipitacións do verán.

a zona na que se atoparon condicións máis semellantes ao clima futuro de Galicia foi na zona 
centro-norte de portugal. inicialmente, a exploración foi realizada dentro da denominada zona 
húmida de portugal, con precipitacións superiores aos 1.200 mm, que se estende ata a cunca 
do río mondego (figura 1). nesta zona houbo que baixar ata o mesmo límite meridional da 
zona húmida, xa que só nela se podían atopar enclaves con diferenzas da temperatura anual, 
en relación con Galicia, entre 2 e 3 ºc. E dentro de Galicia houbo que restrinxir a comparación 
aos penichairas da coruña e lugo cos seus relevos anexos, pois nos casos de pontevedra e 
ourense as diferenzas co análogo espacial portugués eran menores. por outra parte, entre a 
costa galega e a portuguesa, na latitude de Figueira da Foz, as diferenzas térmicas anuais aínda 
eran máis reducidas.
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Figura 1. mapa pluviométrico de portugal (daveau,s.; 1977) da zona (cuncas do vouga e mondego).

En consecuencia, a analoxía espacial para o horizonte climático 2075-2099 estableceuse entre os 
territorios da coruña e lugo con altitudes superiores aos 300 metros e as cuncas dos ríos mondego 
e vouga en altitudes superiores aos 150 metros. na figura 2 preséntanse as correlacións altitudi-
nais que se poden establecer entre a temperatura anual e a altitude. as diferenzas entre ambas as 
dúas rectas é, segundo a altitude, de entre 2 e 2,5 ºc, valor lixeiramente máis baixo que o previsto 
para Galicia no horizonte 2075-2099. se quixésemos achegarnos con maior exactitude á diferenza 
prevista (entre 3 e 3,5 ºc), deberiamos realizar a comparación do territorio galego co análogo por-
tugués dunha altitude inferior. por exemplo, se a analoxía se establecese con territorios portugueses 
das citadas cuncas, 200 metros máis baixos, as diferenzas serían agora de entre 3,4 e 3,6 ºc.

Figura 2. Relación entre a temperatura media anual e a altitude das zonas de Galicia e portugal seleccionadas 
como análogos espaciais.

En relación coas precipitacións anuais, a zona presenta uns valores que oscilan entre os 1.000 e 
os 2.400 mm, que os fai totalmente comparables cos de Galicia, mesmo no horizonte do cambio 
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climático, no que se agarda que estes valores anuais medren pouco. a mediterraneidade, caracte-
rizada pola baixada das precipitacións estivais, podería ser nesta zona de portugal un factor que a 
afastase da analoxía con Galicia, onde só se agarda un descenso destas precipitacións estacionais, 
como máximo, do 20%. nas cuncas do vouga e mondego a precipitación estival (xuño, xullo e 
agosto) oscila entre os 80 e os 140 mm e presenta, de acordo con daveau, s. (1977), dous meses 
secos (con menos de 30 mm). En Galicia, no territorio considerado, a precipitación estival varía 
entre 100 e 200 mm e non presentan ningún mes seco, na zona máis occidental, ou presenta un 
na máis oriental. En consecuencia, pódese concluír que a diferenza de precipitación estival entre as 
zonas comparadas resulta entre un 20 e 30% máis baixa en portugal, que, pola súa vez, ten como 
mínimo dun a dous meses secos máis que Galicia. semella, polo tanto, que a seca do verán é máis 
pronunciada que a que se podería agardar para as zonas galegas no horizonte 2075-2099. de 
todas maneiras, non o é tanto como para que a analoxía espacial, nos seus termos máis xerais, 
poida ser desbotada.

Finalmente, preséntase unha pequena reportaxe gráfica sobre a serra de lousá (ao sW de coimbra) 
e dos arredores de viseu, como unha mostra prospectiva de como poderían ser as paisaxes dos 
análogos galegos á altura do fin de século XXi. sempre e cando, as condicións socioeconómicas 
futuras non incidisen dun xeito tal que cambiasen radicalmente a evolución do espazo tradicional.

reportaxe gráfica
Serra de Lousá e arredores de Viseu

serra de lousá i
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serra de lousá ii

serra de lousá iii



ecosis temas terres t res

614

cap 30

viseu i

viseu ii
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rEsumo

neste capítulo recóllense os impactos que o cambio climático podería producir nas condicións 
hidrográficas e dinámicas dos ecosistemas mariños de Galicia no horizonte dos anos 2070-
2100 e as posibles repercusións negativas sobre os recursos mariños explotables de Galicia de 
acordo co coñecemento actual das tendencias observadas e dos escenarios climáticos previstos 
polo panel intergobernamental para o cambio climático (ipcc). a incerteza das predicións 
realizadas clasifícase nunha escala cualitativa con tres categorías: alta, media e baixa. as predi-
cións apuntan con bastante fiabilidade a unha subida do nivel do mar entre 0,5 e 1,4 metros, un 
incremento da temperatura superficial da auga entre 1 e 3 ºc, e un descenso de pH en torno a 
0,35 unidades. Estes efectos producirán, cunha probabilidade elevada, cambios na configura-
ción da costas, afectando á distribución das especies intermareais, con especial referencia aos 
moluscos explotados nos bancos marisqueiros e á extensión dos areais, sistemas dunares e zo-
nas húmidas. tamén producirían un descenso acusado da capa de mestura invernal no océano 
adxacente a Galicia e, en consecuencia, unha redución substancial da biomasa de fitoplancto 
producida na proliferación primaveral. igualmente, favorecerían a chegada ás costas galegas 
de especies de peixes subtropicais e a migración cara a latitudes maiores de especies propias 
de sistemas temperados. por último, a acidificación pode chegar a ter un impacto relevante 
sobre a fecundación, o desenvolvemento larvario, o crecemento e a calcificación dos moluscos 
bivalvos explotables. desgrazadamente, as predicións sobre a evolución do réxime de ventos 
costeiros son pouco fiables, o que impide ter predicións robustas sobre aquelas variables máis 
dependentes da frecuencia e intensidade do afloramento, tales como a taxa de renovación das 
rías ou a súa fertilización, que, pola súa vez, exercen un efecto directo sobre aspectos como a 
abundancia, a composición e a actividade do fitoplancto e o zooplancto, o recrutamento da 
sardiña e o polbo ou o crecemento e a calidade do mexillón. En calquera caso, e anticipando o 
principio de precaución requirido nas futuras medidas adaptativas, unha redución da frecuencia 
e intensidade dos ventos de compoñente norte da mesma orde da observada na derradeira 
metade do século XX, en combinación co aumento da temperatura superficial entre 1 e 3 ºc, 
produciría unha duplicación do tempo de residencia das rías, un descenso da produción neta 
en torno ao 15%, un aumento da frecuencia de aparición e da biomasa de dinoflaxelados, co 
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conseguinte aumento do número de días de peche dos polígonos de mexillón, un descenso da taxa 
de crecemento e da calidade deste molusco e unha redución das capturas de polbo e sardiña, que 
probablemente se desprazarían cara a maiores latitudes. 

summarY

We summarise here the possible impacts of climate change on the hydrography and dynamics of the 
marine ecosystems of Galicia, and their consequences for the exploitation of marine resources, over 
the period 2070-2100. these analyses are based on current knowledge about the response of the 
marine ecosystems of Galicia to the changing regional climate conditions, and the climate scenarios 
proposed by the intergovernmental panel for climate change (ipcc). the predictions are classified 
in three categories according to their reliability: low, medium and high. it is highly probable that sea 
level will rise by 0.5 to 1.4 meters, the sea surface temperature will increase by 1 to 3ºc, and seawater 
pH will decrease by 0.35 units by the end of this century. these effects would produce changes in the 
coastline configuration, affecting the distribution of intertidal organisms, especially the exploitable 
shellfish species, reducing the domain of sand beaches, dune systems and salt marshes. they would 
also reduce the thickness of the winter mixed layer and, consequently, produce a substantial reduction 
of the phytoplankton biomass during the spring bloom. the increasing occurrence of fish species of 
subtropical origin and the displacement to northern latitudes of species characteristic of temperate 
waters would be expected as well. Finally, acidification could have a significant impact on fecundity, 
larval survival, growth, and the calcification of exploitable shellfish species. unfortunately, ipcc 
estimates about the future evolution of the coastal wind regime in our area are poor, which does not 
enable us to have a robust prediction about the variables strongly dependent upon the frequency and 
intensity of coastal upwelling, such as the renewal time of the Rías or their rate of fertilization that, 
in turn, directly affect the abundance, composition and activity of phytoplankton and zooplankton, 
sardine and octopus recruitment or blue mussel growth. in any case, invoking the principle of caution 
to the adaptation to climate change, it could be said that the response of the marine ecosystem of 
Galicia to a reduction of frequency and intensity of the winds of the same magnitude that occurred 
in the second half of the 20th century, in combination with the highly probable increase in sea surface 
temperature, would produce a duplication of the renewal time of the Rías, a decrease in their net 
productivity of 15%, an increase in the occurrence and the biomass of harmful dinoflagellates, a 
decrease in the growth rate of blue mussels, and a reduction in the captures of common octopus and 
atlantic sardine, which would probably be displaced to northern latitudes.

introdución

nos capítulos 12 a 24 móstrase o estado actual do coñecemento sobre as evidencias do cambio 
climático nas augas costeiras, de plataforma e oceánicas de Galicia e dos seus recursos. Esta síntese 
requiriu dun esforzo considerable para reunir as series temporais de datos dispoñibles e de análise 
das tendencias. con todo, o estudo de evidencias presentou unha notable carencia de series de 
observación verdadeiramente longas e sistemáticas apropiadas para a análise dos efectos a longo 
prazo, como son os causados polo cambio do clima. nalgúns poucos casos os datos permitiron 
obter relacións paramétricas entre factores ambientais influenciados directamente polo clima e va-
riables relevantes para o ecosistema ou os recursos mariños (ex. a produción neta no capítulo 14; o 
mexillón, no capítulo 19; ou o polbo, no capítulo 21). o principal factor de influencia ademais da 
temperatura, resultou ser o afloramento, que reduciu notablemente a súa frecuencia e intensidade 
nos últimos 40 anos (capítulos 12 e 13). menos evidencias existen dos posibles efectos indirectos do 
clima sobre os recursos vivos. por exemplo, no capítulo 19, estímase que a redución do período de 
extracción do mexillón nas rías se debe indirectamente á diminución do afloramento, ao aumentar 
a tempo de renovación das augas no interior das rías (capítulo 13) e favorecerse o desenvolvemen-
to das proliferacións de microalgas nocivas. do mesmo xeito, no capítulo 20 discútese a posible 
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regulación das poboacións de sardiña pola dispoñibilidade de plancto axeitado á súa alimentación, 
plancto que é favorecido por unhas determinadas condicións ambientais dependentes do aflora-
mento e, finalmente, do clima.

ademais dos efectos directos e indirectos do clima sobre os recursos mariños, hai que ter en conta 
que existen outros factores que afectan á súa abundancia. destes factores os principais son de orixe 
antropoxénica, como a pesca e a contaminación, e tamén as alteracións do hábitat producidas por 
construcións e dragaxes na costa. así mesmo, moitas especies son introducidas directa ou indirec-
tamente pola actividade humana (ex. a ameixa xaponesa ou a macroalga Sargassum muticum), e 
moitas destas especies poden incluso desprazar ás nativas (arenas e cols., 2002). a dificultade para 
a identificación dos efectos destes e outros factores e separalos dos do cambio climático radica na 
capacidade dos organismos mariños para atenuar os posibles efectos, mediante adaptacións fisio-
lóxicas ou de comportamento (ex. migracións) e, nalgúns deles (ex. peixes, mamíferos ou aves) pola 
súa lonxevidade, que lles permite integrar as variacións ao nivel de poboación e mesmo de indivi-
duo. a complexidade dos ciclos vitais de moitas especies, con ovos, larvas e adultos moitas veces 
separados en diferentes zonas das masas de auga, fai que os efectos dun factor sexan diferentes, ou 
mesmo de signo oposto, en cada fase do ciclo.

polo anteriormente indicado, non é posible actualmente realizar unha análise precisa da evolución 
dos ecosistemas e recursos mariños a nivel rexional e local. porén, é posible avanzar algúns dos 
posibles efectos do cambio climático empregando a metaanálise, é dicir, a síntese de coñecementos 
específicos sobre a variabilidade a longo prazo de cada unha das compoñentes do ecosistema e as 
proxeccións dos modelos climáticos. co obxectivo de realizar predicións sobre a posible evolución 
das condicións oceanográficas e dos recursos vivos mariños nas costas de Galicia a finais deste 
século XXi, a continuación preséntanse as previsións de cambio nas distintas variables mariñas ana-
lizadas nos capítulos 12 a 24. para cada variable tívose en conta a fiabilidade tanto das evidencias 
encontradas como das predicións climáticas dispoñibles. dadas as incertezas debidas ao escaso 
coñecemento de moitas das relacións entre o clima e o océano, os resultados revelan a actual in-
capacidade para realizar proxeccións precisas do estado do mar de Galicia e dos seus recursos a 
longo prazo. non obstante, e anticipando o principio de precaución requirido nas futuras medidas 
adaptativas, destácanse algúns dos posibles efectos negativos do cambio climático sobre os recur-
sos mariños de Galicia baseados no coñecemento actual das tendencias observadas.  

 

proxeccións do clima 

debido á ausencia de proxeccións climáticas precisas para a rexión de Galicia, neste capítulo 
utilízanse as previsión dos modelos climáticos rexionais empregados no último informe do panel 
intergobernamental para o cambio climático (ipcc, 2007). Estes modelos están baseados sobre 
principios físicos ben establecidos e amosaron a súa capacidade para reproducir as condicións do 
clima recente e pasado. deste xeito considérase que os modelos axustados atmosfera-océano pro-
ducen estimacións cuantitativas realistas sobre os cambios futuros do clima. porén, a fiabilidade das 
predicións é maior para unhas variables (ex. temperatura) que para outras (ex. precipitación). tamén 
hai que ter en conta que os modelos actuais proporcionan mellores estimacións para escalas espa-
ciais grandes, particularmente do tamaño dos continentes. as simulacións dos modelos climáticos 
considerados (ata 22 tipos de modelos diferentes) teñen en conta a resposta do sistema climático 
ao rango de posibles condicións futuras empregando diferentes escenarios de emisións de gases de 
efecto invernadoiro (GEi). Estes escenarios inclúen desde niveis constantes de GEi, equivalentes aos 
do ano 2000, ata niveis de GEi catro veces superiores aos dese ano. non se teñen en conta posibles 
medidas correctoras sobre o aumento dos GEi. as predicións fanse como valores medios de todos 
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os modelos dispoñibles e para o período 2070-2100. para a metaanálise das predicións dos im-
pactos no mar e recursos mariños de Galicia neste capítulo, consideráronse os valores medios para 
a rexión europea máis próxima ao sur das illas británicas e para todos os escenarios climáticos. os 
detalles metodolóxicos sobre as proxeccións climáticas pódense consultar no informe completo do 
ipcc (ipcc, 2007). 

as principais predicións para esta rexión apuntan a un incremento nas temperaturas atmosféricas 
medias maior que a media global, cun maior quentamento nas zonas do norte no inverno e nas 
do sur no verán. Estas tendencias tamén son esperables nos valores máximos estacionais. polo que 
respecta ás precipitacións, espérase unha diminución xeral dos valores medios anuais, aínda que os 
fenómenos de precipitación intensa (ex. treboadas) poden ser cada vez máis frecuentes. de especial 
interese para Galicia son as condicións de vento, xa que a frecuencia e intensidade dos ventos de 
compoñente norte determinan o afloramento. non obstante, os resultados dos modelos climáti-
cos empregados non son aínda concluíntes, pois mentres que uns modelos suxiren o aumento da 
velocidade do vento no norte de Europa, outros indican o contrario. os resultados dos diferentes 
modelos varían estacionalmente, como é de esperar, pero os detalles destas variacións dependen 
máis do modelo que das zonas consideradas. un dos factores determinantes desta variabilidade 
é a estimación dos gradientes de presión atmosférica na dirección norte-sur para o período ana-
lizado. como Galicia ocupa unha posición de transición entre as áreas de influencia atlántica e 
continental-mediterránea, as predicións de intensidade e frecuencia dos ventos nos modelos actuais 
do ipcc non son moi robustas. 

outro factor a ter en conta é a posible modificación na circulación de correntes no atlántico norte 
como consecuencia do incremento na achega de auga de desxeo no norte de Europa. algúns estu-
dos suxiren que mesmo se podería chegar a deter a circulación termohalina que mantén un clima 
moderado e húmido no noroeste europeo, incluíndo Galicia (bryden e cols., 2005). aínda que al-
gúns modelos predín que o incremento dos GEi podería reducir aínda máis a circulación de retorno 
de auga subtropical no atlántico e, polo tanto, diminuír o quentamento das augas, a opinión actual 
é que non é moi probable unha inversión das tendencias nas temperaturas (ipcc, 2007).

impactos nas condicións oceanográficas

as proxeccións dos impactos do cambio climático nas condicións oceanográficas preto de Galicia a 
finais deste século están de acordo coas tendencias observadas tanto a nivel rexional como global 
(táboa 1). 

Temperatura e salinidade

En Galicia observouse un incremento da temperatura superficial consistente coa tendencia observa-
da a nivel global nos últimos 50 anos e unha lixeira diminución nas augas subsuperficias das zonas 
máis influenciadas polo afloramento, nas Rías baixas (capítulos 13 e 14). as predicións indican para 
Galicia un aumento da temperatura superficial do mar entre 1-3 ºc (dependendo do escenario de 
emisións). de todos os xeitos, este incremento no mar sería de menor entidade que o predito para 
a terra. En canto ao posible incremento da temperatura nas capas subsuperficiais e no fondo, es-
pecialmente de interese para a estimación da estratificación, non se dispón de estimacións fiables, 
principalmente pola escasa lonxitude e cobertura das series temporais de observacións e a pouca 
resolución espacial dos modelos climáticos. do mesmo xeito, a fiabilidade das predicións sobre a 
temperatura das augas é media debido á incerteza sobre a evolución do afloramento a longo prazo.
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a escala global, tanto as tendencias como os modelos indican unha diminución da salinidade, 
principalmente como resultado do desxeo nos polos (ipcc, 2007). En Galicia observouse un lixei-
ro aumento da salinidade na superficie nas Rías baixas pero non fronte á coruña (capítulo 14), 
mentres que no mar cantábrico se rexistrou unha diminución (González-pola e cols., 2005), o que 
evidencia a gran variabilidade local aínda en zonas próximas. tendo en conta, ademais, a incerteza 
nas proxeccións das precipitacións, que poderían afectar significativamente á salinidade superficial, 
non é posible facer predicións fiables das variacións en salinidade nas augas próximas a Galicia. 

Nivel do mar

o incremento observado no nivel do mar en Galicia (capítulo 14) e similar ao observado no océano 
global que se viu especialmente acelerado nos últimos 50 anos (ipcc, 2007). as proxección indican 
un aumento medio global de 50 a 140 cm, entre os valores observados en 1990 e os esperados 
no ano 2100 (Rahmstorf, 2007). o incremento estimado é espacialmente variable, pero o atlán-
tico nE é das zonas de maior aumento, debido principalmente á expansión térmica das augas. a 
maior incerteza nas estimacións é debida á predición do desxeo, que ten impacto sobre todo no 
valor máximo de aumento. o incremento do nivel do mar en Galicia afectará fundamentalmente ás 
praias, reducindo a súa extensión, aos complexos praia-barreira-lagoas, incrementando a erosión 
do cordón dunar asociado, e marismas, contribuíndo á súa progresiva salinización. os organismos 
que habitan estes ecosistemas poden adaptarse modificando a súa distribución no litoral. os maio-
res efectos serán na distribución dos organismos intermareais, que verán alterada a dispoñibilidade 
de superficies para ocupar. 

Correntes

mentres que a nivel oceánico o principal cambio nas correntes sería a diminución da circulación 
xeral do atlántico debido ao desxeo (bryden e cols., 2005), en Galicia destaca máis a posible inten-
sificación da velocidade das capas superficiais da corrente ibérica cara ao polo (cip) polos ventos 
do sur e a redución das capas máis profundas pola redución do gradiente meridional de tempera-
tura. debido a que ambos os efectos son contrapostos, a fiabilidade dunha proxección de aumento 
ou diminución da cip é baixa. 

Afloramento

a redución da intensidade e duración do afloramento en Galicia e portugal nas últimas décadas 
(capítulo 13) parece ser un fenómeno rexional que non se repite sistematicamente noutras rexións 
de afloramento. aínda que, a nivel global, o aumento do gradiente de temperatura entre mar e 
terra podería inducir un aumento do afloramento (bakun, 1990), as series de observacións non 
amosan un patrón xeral consistente, principalmente debido aos efectos de perturbacións climáticas 
(Escribano e cols., 2004) ou ás diferentes respostas rexionais (lemos e sansó, 2006). a baixa reso-
lución dos modelos globais non permite resolver ben as zonas de afloramento, particularmente de 
Galicia, sobre todo no referente ás estimacións dos ventos. no informe do ipcc non se fai ningunha 
predición específica das condicións de afloramento a nivel rexional (ipcc, 2007). a pesar de que 
as tendencias á diminución na frecuencia e intensidade do afloramento galego nos últimos 40 anos 
son significativas, a fiabilidade das predicións sobre a evolución do afloramento ata finais de século 
debe considerase baixa. ademais, a variabilidade interdecadal aínda non se comprende ben. o 
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afloramento depende tanto de axustes na circulación global como de efectos locais. non obstante, 
hai que ter en conta que os cambios no afloramento teñen influencia non só na renovación dos 
nutrientes, e na circulación estuárica nas rías, senón tamén na retención, exportación de materia e 
organismos (táboa 1). 

Condicións químicas

de acordo co previsible incremento da temperatura nas augas oceánicas fronte a Galicia, cabe 
esperar unha diminución da profundidade da capa de mestura invernal e, polo tanto, da concen-
tración de sales nutrientes desas augas no momento da proliferación primaveral de fitoplancto. 
tendo en conta un aumento de 1 a 3 °c de temperatura e asumindo que a actual relación nitrato-
temperatura para as augas subtropicais e subpolares do atlántico norte (capítulo 14) se manteña 
no horizonte dos anos 2070-2100, a concentración de nutrientes diminuiría entre un 30% e un 
90% dos niveis actuais ao norte de 45 °n, mentres que as augas formadas ao sur de 42 °n estarían 
practicamente esgotadas de nutrientes.

por outra banda, o descenso dos ventos de compoñente norte, aínda que provocan un descenso 
da cantidade de nutrientes que afloran na plataforma, tamén incrementan o tempo de residencia 
da auga aflorada no interior das rías, de tal xeito que a produción neta no seu interior non diminúe 
tanto como cabería esperar só pola fertilización debida ao afloramento (capítulo 14). así, para o 
período 2070-2100 cabería esperar unha redución dun 15% co respecto a produción neta actual 
nas Rías baixas, considerando unha redución dun 25% na intensidade dos ventos de compoñente 
norte. porén, as predicións das concentracións de nutrientes e a súa utilización a longo prazo son 
pouco fiables, pois dependen da incerteza nas estimacións do afloramento.

un aspecto a ter tamén en conta é a acidificación das augas mariñas a consecuencia de, en orde de 
importancia: i) a disolución na auga do co2 acumulado na atmosfera pola queima de combustibles 
fósiles; ii) a redución da produción primaria; iii) o incremento da rexeneración peláxica e bentónica; 
e iv) o aumento da temperatura (capítulos 13, 14 e 15). para o horizonte dos anos 2070-2010, 
asumindo que os niveis de pco2 na atmosfera acaden as 850 ppmv, que a temperatura da auga 
estea 2 ºc por riba da actual, e a produción neta do ecosistema peláxico das rías se teña reducido 
nun 15% respecto do valor actual, o pH medio das augas superficiais das rías estaría en torno a 
7,88 no verán (0,35 unidades por debaixo do valor actual) e 7,82 no inverno (0,33 unidades por 
debaixo do valor actual). En termos de saturación de caco3, significa que as rías estarían saturadas 
ao 130% no verán e ao 100% no inverno respecto da aragonita e ao 200% no verán e ao 160% no 
inverno respecto da calcita. En comparación, na actualidade as saturacións son do 250% e 200% 
para a aragonita e do 390% e 320% para a calcita.

impactos no ecosistema 

Plancto

os estudos das series temporais de fitoplancto existentes (capítulo 15) indican unha diminución da 
abundancia de diatomeas e incremento dos dinoflaxelados (1958-2006), pero non se atoparon 
tendencias claras na biomasa nin na produtividade total. non obstante, no capítulo 14, estímase 
que a diminución do afloramento produciu unha diminución da produción neta, pola redución na 
achega de nutrientes e o incremento da reciclaxe. Esta diminución sería máis intensa na plataforma, 
xa que as rías reciben máis nutrientes dos que son quen de procesar no tempo que a auga reside 
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nelas e, ademais, a súa presenza incrementa a rexeneración de nutrientes na plataforma e favorece 
a súa reutilización polo fitoplancto. Estas tendencias relaciónanse só de xeito xeral coas variacións 
do clima (p. ex. o índice nao) mentres que presentan unha maior relación co afloramento a curto 
prazo. debido á escaseza de series temporais longas, as posibles predicións a longo prazo a partir 
das tendencias atopadas serán de fiabilidade baixa (táboa 2). 

cambios na composición de especies de fitoplancto poden afectar á produtividade, xa que as 
diatomeas son as principais responsables da exportación de materia orgánica ao sedimento e a 
alimentación dos consumidores. tamén a maior presenza de dinoflaxelados pode incrementar os 
episodios de proliferacións de microalgas nocivas, xa que moitas das especies causantes destas 
proliferacións son dinoflaxelados. no capítulo 19 móstrase o incremento do período de peche das 
rías debido a episodios de toxicidade algal nos últimos 40 anos como consecuencia da diminución 
no afloramento, o que pode ser unha evidencia indirecta do incremento nos dinoflaxelados e, polo 
tanto, do cambio na composición de especies do fitoplancto nas rías. En canto á diminución da 
produtividade, especialmente da produción neta, polo de agora non é posible unha predición con 
alta fiabilidade, a pesar das correlacións atopadas no capítulo 14, debido ás incertezas sobre a 
interacción entre o posible aumento da estratificación polo quentamento da superficie e a diminu-
ción do afloramento. por unha banda, unha maior estratificación restrinxe o fitoplancto na capa 
superficial, onde a produción está limitada pola cantidade de nutrientes inicialmente presentes nesa 
capa. por outra banda, unha menor achega de nutrientes polo afloramento reduce aínda máis as 
posibilidades de manter unha alta produción primaria durante longos períodos de tempo. ambos os 
dous efectos contribúen a reducir a produtividade do ecosistema. porén, en Galicia, a circulación 
da auga nas rías amplifica grandemente a fertilización do afloramento, por canto os nutrientes, ini-
cialmente achegados polo afloramento e transformados en materia orgánica polo fitoplancto, son 
rexenerados varias veces en pouco tempo (de semanas a meses) e poden volver a ser reutilizados na 
produción de biomasa (capítulo 14). deste xeito, aínda que a produción neta de materia orgánica 
diminúa, a produtividade total pode ser aínda suficiente para manter unha elevada biomasa de 
consumidores, como son os principais recursos pesqueiros e marisqueiros das rías. 

no caso do zooplancto observouse unha diminución da biomasa e dos copépodos no océano e 
incremento na costa no período 1958-2006 (capítulo 16). tamén se observou un incremento de 
especies de augas cálidas. aínda que, como no caso do fitoplancto, as correlacións obtidas sexan 
significativas, a limitada lonxitude da serie temporal non permite extrapolacións precisas. ademais, 
existen diferenzas notables nas distintas series como consecuencia da importancia dos efectos lo-
cais. con todo, a dependencia do plancto das condicións do afloramento e circulación na plata-
forma e nas rías fai que as predicións sobre os cambios nas poboacións planctónicas estea ligada 
á certeza nas predicións nos factores ambientais, notablemente do afloramento. unha diminución 
continuada neste, como se observou nos últimos 40 anos (capítulo 12), podería causar que se 
acadase un límite para a capacidade de adaptación das poboacións actuais do plancto en Galicia. 
isto supoñería unha transformación da composición de especies, biomasa e produción planctónica 
desde os valores actuais ata outros máis próximos aos que se observan actualmente no mar cantá-
brico, por exemplo, no que a influencia do afloramento é menor e onde se observou un incremento 
da estratificación superficial (valdés e cols., 2007). 

os cambios no plancto son de grande importancia para todo o ecosistema, xa que tanto o fito-
plancto como o zooplancto constitúen a base da rede trófica que leva ata os consumidores supe-
riores (peixes, mamíferos, aves). por exemplo, un dos efectos máis notables é a perda de sincronía 
entre os predadores e as súas presas, de xeito que os consumidores non se poden alimentar aínda 
que nalgún momento existan presas axeitadas para eles. Esta sincronía é fundamental para o bo 
recrutamento de moitas especies (ex. beaugrand, 2003; Richardson e schoeman, 2004). no caso 
de Galicia, como noutras rexións do atlántico, non se coñecen aínda suficientemente os posibles 
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efectos indirectos do cambio climático sobre o ecosistema, pola dificultade de obter series de obser-
vación sistemáticas e suficientemente longas. 

Peixes

os impactos máis probables na fauna ictiolóxica mariña de Galicia por efecto do cambio climático 
serían un incremento na presenza de peixes mariños de carácter tropical, diminución das especies 
de augas frías e cambios nas pesqueiras litorais (táboa 2). a primeira predición ten unha fiabilidade 
alta, por canto o quentamento das augas mariñas é unha das predicións máis robustas de todos os 
modelos climáticos (ipcc, 2007). o incremento tanto da temperatura da auga como dos ventos do 
sur provocan a chegada de peixes tropicais e subtropicais descoñecidos nas nosas latitudes, e que 
tiñan o seu límite norte de distribución no norte de áfrica (capítulo 17). a magnitude do fenómeno 
vén dada polo elevado número de especies de nova aparición e a súa pertenza a distintos hábitats. 
pola contra, a presenza de especies de auga fría, de distribución boreal débese en gran medida á 
anomalía bioxeográfica causada polos afloramentos de augas frías nas costas galegas. o aumento 
ou diminución da duración e intensidade dos afloramentos vai ser, a priori, a causa principal da 
variación de peixes de augas frías nas nosas costas. a fiabilidade desta predición é media pola 
incerteza nas condicións de afloramento a longo prazo.

a sobrepesca pode ter un efecto sinérxico sobre o cambio climático. ambos os dous fenómenos fa-
vorecen os peixes de ciclo curto, talle pequeno, rápido crecemento e reprodución temperá e eliminan 
as especies de maior tamaño, con baixa fecundidade, crecemento lento e que acadan a madureza 
máis tardiamente. ademais, pode haber unha substitución de especies nativas por outras semellantes, 
da mesma familia ou xénero, de augas máis cálidas, ben por desprazamento latitudinal ou por com-
petición intraespecífica. tanto as especies de menor tamaño como as especies de augas máis cálidas 
teñen, polo xeral, un menor valor económico, o que influirá nas estratexias de pesca. non obstante, 
polo de agora non se poden concretar os cambios nas pesqueiras a longo prazo pola incerteza nas 
interaccións entre as poboacións de peixes litorais, os factores climáticos e socioeconómicos.

impactos nos recursos mariños

Marisqueo

a información dispoñible en Galicia sobre a abundancia dos recursos marisqueiros é insuficiente 
para realizar un estudo rigoroso sobre evidencias do cambio climático. no capítulo 18 intentouse 
paliar esta deficiencia con información sobre vendas das principais especies con interese comercial: 
berberecho, ameixa fina, ameixa babosa, cadelucha e percebe, asumindo que a evolución das ven-
das reflicte a abundancia das súas poboacións. os resultados obtidos permitiron deducir os efectos 
da meteoroloxía sobre as poboacións das especies estudadas. non obstante, a fiabilidade das aso-
ciacións atopadas é baixa debido á curta duración dos rexistros existentes. ademais, os resultados 
obtidos suxiren que outros factores non analizados por falta de datos, tamén poden estar influíndo 
de xeito significativo na abundancia destes recursos. É o caso do hidrodinamismo, a incidencia de 
parasitos e/ou depredadores, ou a influencia dos usos costeiros sobre o hábitat destas especies. ata 
que se establezan rexistros continuados de variables fisicoquímicas do medio mariño e ao mesmo 
tempo análises dos parámetros poboacionais dos principais recursos marisqueiros, non se poderán 
inferir variacións na produción, asociadas ao cambio climático. non obstante, as proxeccións que 
aparecen na táboa 2 relaciónanse coa posibilidade de incremento das tormentas e de seus efectos 
negativos sobre as poboacións de bivalvos, especialmente no berberecho.
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Mexillón

como se mostrou no capítulo 19, o desenvolvemento do cultivo extensivo de mexillón en Galicia 
está fortemente ligado á oceanografía do ecosistema de rías, que, pola súa vez, vén condicionada 
pola peculiar meteoroloxía da zona. na medida en que o cambio climático afecte á temperatura 
da auga e aos réximes de precipitación e ventos costeiros, así se verá afectado o cultivo de mexillón 
(táboa 2). 

pérez-camacho e cols. (1995) demostraron que o crecemento do mexillón na fase de preengorde 
pode explicarse cuantitativamente segundo unha simple relación paramétrica coa concentración de 
clorofila e a velocidade da corrente a través das cordas das bateas. no ecosistema de rías, tanto 
a velocidade da corrente (capítulo 13) como a produción neta de clorofila (capítulo 15) dependen 
da intensidade e persistencia dos ventos de compoñente norte. as previsións dunha redución da 
intensidade dos ventos nun 25% no horizonte dos anos 2070-2100, podería levar un descenso da 
produción neta de clorofila do 15% e da velocidade da corrente dun 56%, de xeito que a taxa de 
crecemento do mexillón se podería reducir practicamente á metade. o cambio no réxime de ventos 
tamén afectaría ao índice de condición do mexillón cultivado en batea, que no caso da ría de ares-
betanzos, en función da relación paramétrica obtida no capítulo 19, veríase reducido nun 10% con 
respecto aos valores actuais.

outra importante consecuencia da redución da intensidade e persistencia dos ventos de compoñen-
te norte sería o aumento da presenza de microalgas tóxicas, que, aínda que non parece ter un efecto 
sobre o crecemento de mexillón, si que afectarían á súa comercialización ao prohibirse a extracción 
deste molusco durante os episodios de toxicidade. de acordo coa relación paramétrica atopada 
por álvarez- salgado e cols. (2008), unha redución da intensidade dos ventos do norte nun 25% no 
horizonte dos anos 2070-2100, provocaría entre 50 e 70 días máis de peches ao ano, dependendo 
da zona de cultivo nas Rías baixas. 

 un aspecto a ter en consideración no caso de mexillón –como en calquera organismo formador de 
estruturas de carbonato cálcico (caco3)– é o impacto da acidificación das augas mariñas como 
se indicou anteriormente, en termos de saturación de caco3, no horizonte dos anos 2070-2100 as 
rías estarían saturadas ao 130% no verán e ao 100% no inverno respecto da aragonita e ao 200% 
no verán e ao 160% no inverno respecto da calcita. por conseguinte, o mexillón cultivado extensi-
vamente nas bateas das rías galegas veríase afectado pola acidificación das augas, que tería un 
impacto negativo, aínda por cuantificar, tanto sobre a taxa de crecemento, dado que as condicións 
ácidas estimulan o catabolismo fronte ao anabolismo (michaelidis e cols., 2005), como sobre a 
calcificación (Gazeau e cols., 2007). de maior relevancia pode ser o impacto da acidificación sobre 
a fecundación e o desenvolvemento larvario do mexillón.

Finalmente, o efecto tanto da temperatura como da salinidade sobre o crecemento do mexillón, 
así como a tolerancia desta especie os cambios que poden experimentar estas variables, revisouse 
extensivamente no capítulo 19. as predicións sobre a evolución destas variables no horizonte 2070-
2010, con quentamentos da orde de 1-3 ºc respecto do valor actual e notable descenso das 
precipitacións no verán e aumento das mesmas no inverno, permiten prever que as condicións do 
medio permanecerían dentro dos límites de tolerancia deste especie, a excepción dos episodios de 
riada, nos que os valores de salinidade poderían diminuír por debaixo do 20‰ (bøhle, 1972; Qiu 
e cols., 2002), o que provocaría efectos subletais, ou nalgúns casos letais, nas fases larvarias e nos 
xuvenís e adultos.
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Sardiña

no capítulo 20 analizáronse as series de datos máis longas dispoñibles para a pesqueira da sardiña 
no conxunto da rexión ibérica (1947-2007) e concluíuse que, aínda que existe unha diminución das 
poboacións a longo prazo, esta vén acompañada de amplas oscilacións decadais. Estes cambios 
parecen estar máis relacionados coas variacións a curto prazo do afloramento que coas flutuacións 
do clima (Guisande e cols., 2004). o afloramento ten un dobre efecto sobre a poboación de sar-
diña. por unha banda, un afloramento intenso no inverno impide que haxa un bo recrutamento de 
sardiña no ano seguinte, ao dispersar as larvas e ovos cara ao océano. nun escenario de incre-
mento de afloramentos invernais, como parece ocorrer nos últimos anos (figura 1), é previsible que 
o recrutamento de sardiña diminúa. por outra banda, a diminución do afloramento no verán pode 
chegar a limitar a produción de plancto, afectando ao crecemento e a reprodución das sardiñas 
adultas, co último efecto de diminuír a poboación e previsiblemente tamén as capturas.

análises máis recentes destas series de datos revelan que existe unha grande autocorrelación entre 
cantidade de sardiña pescada en anos sucesivos (porteiro e cols., 2008). Esta autocorrelación, mo-
tivada pola propia dinámica da poboación, fai que as correlacións entre as estimacións do tamaño 
da poboación de sardiña e as condicións ambientais (p. ex. a temperatura superficial do mar) sexan 
baixas. aínda así, se a temperatura aumentase de 1 a 3 ºc, podería esperarse un desprazamento 
da poboación de sardiña cara ao norte (táboa 2). neste sentido, nos últimos anos xa se notou un 
incremento da sardiña no mar do norte (beare e cols., 2004) e non se pode rexeitar a hipótese de 
que a sardiña sexa desprazada en Galicia por especies de carácter máis tropical (capítulo 17). 

non obstante, o coñecemento actual das relacións entre a poboación de sardiña e os factores 
oceanográficos e climáticos aínda non permite unha proxección precisa da súa evolución a longo 
prazo, tendo en conta, ademais, a incerteza nas estimacións dos modelos climáticos no que se refire 
ao afloramento na costa de Galicia.

Figura 1. Evolución temporal (1966-2008) dos índices de afloramento utilizados no capítulo 21. a liña de 
puntos indica a tendencia lineal durante o citado período. (a) FAS (pendente = -0.378; p < 0.0001); (b) MAS 
(pendente = -5.755; p = 0.002); (c) FOM (pendente = 0.366; p < 0.0001); (d) MOM (pendente = 5.649; p 
= 0.0259) 
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Polbo

a evolución interanual das capturas de polbo común nas costas galegas está relacionada coas va-
riacións na frecuencia e intensidade do vento durante os períodos do ano favorables ao afloramento 
e o afundimento, que afectan de forma directa ou indirecta á fase larvaria desta especie, dando 
lugar a posteriores variacións nas capturas (capítulo 21). a figura 1 amosa a evolución temporal 
dos índices considerados desde 1966 a 2008. a tendencia durante a época de afloramento (figura 
1a, b) é a unha diminución da frecuencia e intensidade do vento, mentres que durante a época de 
afundimento o índice relevante para as capturas (FOM) incrementouse co tempo (figura 1c), aínda 
que, se consideramos esta evolución desde 1980, a tendencia no é significativa.

sobre a base dunha redución da intensidade e duración do afloramento nos meses de primavera 
e verán para o horizonte 2070-2100, que concorda co observado nos índices considerados para 
o polbo (figura 1a, b). as capturas de polbo gardan unha relación positiva coa frecuencia, así que 
unha diminución desta podería ter un impacto negativo. por outra banda, a relación coa intensidade 
é negativa, o que podería favorecer as capturas. as previsións a longo prazo anticipan un incremen-
to dos episodios de afloramento durante o inverno. isto faría que o índice FOM decrecera co tempo, 
algo que xa se pode intuír pola evolución positiva da intensidade do vento nesa época (figura 1d). 
as capturas mostran unha relación positiva coa frecuencia, así que unha redución desta podería ter 
un impacto negativo. aínda que en xeral as previsións reflectirían un impacto negativo nas captu-
ras, o grao de fiabilidade deste efecto é baixo, dado que a resultante dependería do balance entre 
intensidade e frecuencia dos ventos, especialmente de outubro a marzo.

ademais do vento, o incremento da temperatura da auga podería provocar un acurtamento do 
desenvolvemento embrionario (caverivière e cols. 1999), o que podería dar lugar a un desaxuste 
coa presenza de presas na fase planctónica do ciclo de vida, efecto xa observado noutras especies 
(platt e cols. 2003). pola súa vez, a abundancia de presas e a súa “calidade” poderían verse afec-
tadas polo aumento na estratificación da columna de auga e a acidificación, respectivamente. Este 
efecto podería ser importante para unha especie, o polbo común, no que a alimentación na fase 
de vida peláxica é decisiva (villanueva e norman 2008). En calquera caso, estes efectos non están 
cuantificados, polo tanto, a súa fiabilidade é baixa.
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¿Como poDE INFluÍr o CAmbIo DE tEmpErAturA 
NA bIoloxÍA E NA DIStrIbuCIóN DAS AlGAS bENtóNICAS 
DE GAlICIA?

F. X. Niell1, C. Fernández2, F. Gómez Figueiras3 e M. Ruiz-Nieto1

1 departamento de Ecoloxía. universidade de málaga.
2 departamento de organismos e sistemas. universidade de oviedo.
3 instituto de investigacións mariñas. csic. vigo.

rEsumo

segundo o coñecemento histórico que temos sobre a distribución das algas bentónicas consi-
déranse os cambios dende 1930 ata hoxe. a hipóteses mas verosimil é que os grandes macro-
fitos poderian desaparecer si as temperaturas suben ca progresión media que amosáran neste 
periodo.

doutra banda discútese a grande plasticidade individual, e a variabilidade xenética e poblacio-
nal que as duas o mais xeracios das algas bentónicas presentan , porque a sua taxa de cambio 
es moito mas rápida que a variacion da temperatura.

unha diferencia no nivel do mar poderia afectar a distribución vertical das algas directamente, 
co a que as algas desplazarianse pra niveles superiores, ou se as augas teñen menos clorofila e 
permiten unha maior penetracion da luz mesmo chegarian a niveles mas fundos que os actuais.  

summarY

in agreement with historical knowledge of benthonic seaweed distribution , changes from 1930 
to  the present  have been considered. the most realistic prediction is that  large macrophytes 
(fucoids and laminarians) could disappear if temperatures keep rising at the same average rate 
shown so far.

on the other hand, the high individual plasticity and the genetic and population variability of 
the seaweed with two or more generations per year change at a faster rate than temperature 
variation does.

the vertical distribution of the seaweed will be directly affected by a change in sea level, so 
seaweed would move to higher levels. it could be presumed that chlorophyll a concentration will 
decrease, allowing for higher light penetration, and seaweed may reach deeper levels than the 
current ones.

un illamEnto bioxEoGráFico

as algas macrofíticas son organismos característicos do litoral galego. Galicia é unha subpro-
vincia bioxeográfica dentro da provincia lusitana (figura 1), que ten unha flora setentrionalizada 
(niell, 1976), é dicir, máis semellante á das costas da bretaña francesa, de irlanda e de Gran 
bretaña que ás floras veciñas das costas asturianas e portuguesas, con características moito 
máis meridionais.
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a causa desta distribución é coñecida: a presenza do afloramento das augas profundas máis frías 
que as superficiais garante a supervivencia dos grandes esporófitos de especies cuxo centro de 
irradiación se encontra no norte de Europa (llope e cols., 2006). os efectos do afloramento xa se 
describiron directa ou indirectamente polos ficólogos clásicos (Hamel, 1928, e lami, 1934) e cons-
titúe unha constante nos estudos daquel tempo. 

Figura 1. Galicia é un sector ou subprovincia bixeográfica da provincia lusitana que ten afinidades con Éire e 
bretaña (dobre liña concéntrica). Está franqueada por floras rexionais con afinidades meridionais, a cantábrica 
e a portuguesa. 

a meridionalización da flora

máis recentemente, ao remate da segunda Guerra mundial, un científico francés, Edouard Fis-
cher-piette, percorreu as costas desde a bretaña francesa ata Xibraltar cunha frecuencia anual e 
observou, con preciso detalle, o movemento das fronteiras de distribución das especies (figura 2) 
de algas no tránsito galaico-ástur, preto do cabo de peñas, e na linde luso-galega, no río limia 
(Fischer-piette, 1955a e b, 1956, 1957a e b, 1958 e 1963; ardré e cols., 1958). Falábase daquela 
de “meriodinalización” das costas galegas polos primeiros síntomas que indicaban a progresión das 
especies de augas máis quentes e o confinamento de especies boreo-atlánticas, como Fucus serra-
tus, Chorda filum e Ascophyllum nodosum, no fondo das Rías baixas ou noutros lugares protexidos 
(seoane-camba, 1957; van den Hoek e donze, 1976; niell, 1976 e 1977).

os perfís verticais de distribución das algas nas Rías baixas e no cantábrico coñécense ben desde 
os traballos realizados nas correspondentes teses de doutoramento depositadas nas universidades 
de barcelona (niell, 1976) e oviedo (Fernández, 1980), que se poden aínda hoxe tomar como 
testemuños e referencias válidas. 

¿que vai pasar? Hipóteses

a partir dos coñecementos que temos e das observacións recentes que fixemos, imos formular dúas 
hipóteses de cambio:

1)  o quentamento vai facer desaparecer algunhas algas de porte fucoide e laminarial das costas 
galegas.
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2)  o cambio do nivel do mar causará un simple desprazamento da distribución vertical das algas 
que se poden adaptar doadamente ao cambio de temperatura; as especies con pouca capacida-
de de expansión poden perecer se a radiancia en profundidade e menor ao subir o nivel do mar. 

obsErvacións E considEracións

Observacións bioxeográficas

as especies boreais estanse a retraer nas fronteiras de Galicia. miranda (1931) tipificou a zonación 
nas costas de asturias ao E e W do cabo de peñas (figura 3), que dous de nós verificamos uns anos 
máis tarde, atopando claras diferenzas nun momento de medio século (Fernández e niell, 1982): 
Himanthalia elongata e Fucus serratus desapareceran na zona. c. Fernández visitou a zona occiden-
tal de asturias no verán de 2007 e a maioría dos pés de fucáceas e laminariaceas desapareceran 
no intermareal rochoso. observou, ademais, unha gran debilidade no recrutamento de novos in-
dividuos. a desaparición das cintas ou correas (Himanthalia elongata) e coñecida nalgunhas loca-
lidades desde os anos 50, cando se estaba formando unha densa poboación na entrada da ría de 
pasaia en Guipúscoa, dato que o profesor R. alvarado lle comunicou a un dos autores.

Quizais o futuro destas especies boreais se debe considerar irreversiblemente condenado, porque a 
recuperación, se a súa densidade pasa a ser crítica, será moi lenta e difícil.

consideracións sobre a adaptación das algas

as algas teñen unha capacidade de adaptación máis rápida que a velocidade de quentamento do 
aire e da auga. a maioría delas teñen dúas xeracións por ano; ás veces unha das dúas xeracións é 
microscópica, no caso das laminarias é a xeración sexuada cuxa resistencia ás altas temperaturas 
aínda está en discusión. schreiber e Kain (1979) opinan que é necesaria unha temperatura de  13 
ºc para acadar a gametoxénese; unha elevación da temperatura que non dese lugar a este mínimo 
sería letal para estas especies que xa están camiño de desaparecer de Galicia. 

no mes de marzo, cando as augas están máis frías, medíanse 13 graos e agora, co aumento da 
temperatura da auga, este valor crítico (Ruiz villareal e cols., este volume) pode manterse un tempo 
insuficiente para consumar a gametoxénese. lüning (1980) resalta que por riba de 17-18 graos 
mesmo os esporófitos crecen mal; unha elevación da temperatura mantida moito tempo tería efec-
tos directos na extinción das laminarias. aínda que a temperatura non sería o único factor (Kain, 
1979) que controlase o xurdimento de novos individuos, sería conveniente orientar a investigación 
neste senso para ver cal e a dependencia das algas dos cambios dela. 

outras algas que teñen dúas xeracións ou aquelas que teñen moitas cohortes anuais, como as ul-
vaceas (limo, pelo, etc.), teñen unha enorme plasticidade xenética (figura 4); de feito, estas últimas 
chámanse oportunistas porque xorden e medran en calquera ambiente. a súa taxa de cambio e 
moito máis rápida que o quentamento de 0,03 ºc ano-1 estimado para a auga de mar nos últimos 
30 anos (Ruiz villareal e cols., este volume). 

a adaptabilidade darase sen dúbida nestas algas que mudan de representantes dúas ou máis veces 
por ano. as fucáceas, como Fucus, Himanthalia, Ascophyllum, que son ciclospóreas diploides, son 
moi resistentes, pero é probable que sufran a acción directa do quentamento, como xa observamos 
nas costas da transición cantábrica entre Galicia e asturias e se mencionou con anterioridade. ade-
mais, os seus pés son perennes e cambios no ambiente pódenlles prexudicar máis que ás algas que 
mudan con maior frecuencia. 
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Figura 2. dúas distribucións de algas que teñen o centro en Galicia (Bifurcaria bifurcata) e a súa fronteira me-
ridional (Ascophyllum nodosum). son dous exemplos que abranguen a maioría das distribucións de organismos 
litorais das costas galegas (modificado de lüning, 1980).

Zonas batidas

miranda (1931) Fernández e niell (1982)

as. liques terrestres Hz. liques terrestres

as. Verrucaria Hz. Verrucaria-Littorina

as. Lithophyllum tortuosum Hz. Chthamalus-Littorina L. tortuosum

as. Corallina Hz. Corallina

as. Himanthalia Hz. Bifurcaria

as. Chondrus Hz. Gelidium latifolium

as. laminarias Hz. saccorhiza-Cystoseira (borde oriental)
 laminaria ochroleuca (borde occidental)

Zonas protexidas

miranda (1931) Fernández e niell (1982)

as. Verrucaria-Hildenbrandia Hz. Verrucaria

as. Pelvetia Hz. Pelvetia

as. Fucus spiralis Hz. Fucus spiralis

as. Fucus vesiculosus Hz. Fucus vesiculosus

as. Fucus serratus Hz. Gelidium pusillum-Gigartina acicularis

as. Corallina Hz. Bifurcaria-Anemonia

as. Gigartina acicularis-Gelidium pusillum Hz. Gracilaria foliifera

as. laminaria saccharina  Cystoseira baccata Chorda filum Hz. Cystoseira baccata

Figura 3. amósanse as diferenzas na zonación desde 1931 a 1978 na fronteira cantábrica de Galicia. cám-
bianse especies de afinidades boreais por especies con máis afinidade meridional (Fernández e niell, 1982).
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as algas e o nivel do mar 

Estímase certo que o nivel do mar subiu entre 20 e 30 cm (2,12 en santander; 2,51 na coruña e 
2,9 en vigo) desde a metade do século pasado, segundo as estimacións de marcos e cols. (2005). 
¿cal é o efecto da inmersión sobre as algas do intermareal? Hai un efecto directo e outro indirecto 
que atenúa a penetración da luz en profundidade. a hipótese que consideramos máis adecuada 
e que os niveis de distribución vanse mover lentamente, no ritmo en que a superficie do mar estea 
máis alta pola rápida capacidade de renovación das poboacións da maior parte das algas.

Figura 4. simúlase a amplitude dos xenomas (X) seleccionados coa variabilidade ambiental (a) que abranguen. 
os xenomas teñen éxito selectivo se todo ou parte do segmento que representa a súa amplitude (X) coincide 
totalmente ou en parte cos segmentos que representan a variabilidade ambiental (a). Exemplo: o xenoma X1 é 
o único que sobrevive nas condicións a1; o X3 pode vivir nas condicións 4 e 5.

Esta probado que o limiar superior da distribución das algas vén determinado polos factores físicos 
relacionados coa emersión e que o  inferior depende máis das relacións de competencia entre as 
especies. as interaccións entre os factores e as especies non empezan de novo, senón que se pro-
moven entre estruturas espaciais que xa están ben consolidadas. a ocupación previa do espazo é 
unha vantaxe para a supervivencia; normalmente no espazo que xa está ocupado a competencia é 
difícil de consumar e a segregación tamén, os invasores non teñen éxito (figura 5). 

os horizontes superiores ocupados por Pelvetia e Fucus spiralis presentan distribución da biomasa 
en manchas, entre os núcleos destas algas non hai vexetación. Estes espazos libres, se sobe o nivel 
do mar, poderán ser ocupados por propágulos destas especies ou polas especies de horizontes 
inferiores, pero no substrato xa ocupado non hai lugar material para novos pés. a fixación das 
algas dos horizontes superiores e diversa, Pelvetia canaliculata non recruta novos individuos, Fucus 
spiralis recrútaos nunha rocha lisa, pero os embrións das especies dos niveis baixos non soportan 
a emersión se non existe unha capa de algas verdes ou vermellas que os acolla e que os protexa 
da desecación. nas Rías baixas existen exemplos de dispersión de algas que dan formas ananas 
(Fucus muscoides, niell e cols., 1980) nos niveis altos, con pouca probabilidade de supervivencia a 
pesar das súas adaptacións morfolóxicas; este morfotipo provén da dispersión de cigotos de Fucus 
vesiculosus que medran no medio mareal.
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Figura 5. o esquema representa a dispersión ao azar dos propágalos das algas do litoral e a selección por 
presión ambiental que non e ao azar, é direccional.

o desprazamento non e tan predicible como o modelo máis sinxelo permite pensar. a distribución 
presente, a ocupación actual do espazo, actuará como factor histórico ou estado inicial, diferente 
en cada caso, impedindo a recolonización franca das especies invasoras. 

na figura 5 amósase cal é o mecanismo de colonización: o primeiro é a dispersión absolutamente 
ao azar en todas direccións; despois a fixación, só posible en lugares non ocupados previamente; 
en terceiro lugar actúan as presións de selección ambientais; e logo, moi posteriormente, os des-
prazamentos por outras especies.

nos niveis profundos, cerca da extinción da luz, as algas teñen unha capacidade de dispersión moi 
limitada e sería probable que non se estendesen cara a horizontes máis altos onde o recubrimento 
é total e non hai lugares baleiros para ocupar.

na ría de vigo a media de concentración da clorofila na auga diminuíu de 7 mg m-3 a 4 mg m-3 
en oito anos (Figueiras e cols., 1986), polo que a luz penetraría a máis profundidade. Facendo un 
cálculo sinxelo, a profundidade ata a que chegaría o 1% de irradiancia sería 1,75 veces maior. 
É dicir, se a profundidade co 1% de luz chegaba a 10,4 m, coa concentración de clorofila tras o 
cambio de temperatura chegaría a 17,2 m; neste caso os 25 cm de incremento do nivel do mar non 
terían efecto ningún e as algas mesmo poderían estenderse en profundidade se a concentración de 
clorofila planctónica diminuíse na auga pola elevación da temperatura. En resumo, a concentración 
de partículas de clorofila e máis importante que o espesor da capa da auga na penetración da luz 
(figura 6).

a luz cando perde irradiancia non o fai uniformemente, certas radiacións fíltranse máis que outras. 
a proporción entre as radiacións infravermellas e vermellas ten a importancia dun activador de 
limiar, é o regulador da aparición de formas erectas (dring e lüning, 1983), da esporoxénese e da 
gametoxénese (Hader e tevini, 1987), controla tamén a síntese e a expresión da actividade de moi-
tas enzimas (mhor e oelze-Karow, 1976 e lange e cols., 1971) a radiación infravermella e menos 
penetrante que a vermella; se a proporción de iR e menor dun 1,2, e isto ocorre na profundidade 
do 1% de irradiancia, as actividades mencionadas non “espertan” (figura 7).
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Figura 6. a penetración da luz nas augas veu definida por Jerlov, 1976 (i, ib, ii, iii). as augas das rías cor-
responden ás augas de tipo 3-5; o perfil das rías nos 80 está sinalado en azul e, coa diminución da concen-
tración de clorofila, a luz penetraría a maior profundidade como indica a liña vermella.

Figura 7. o perfil da penetración das distintas lonxitudes de onda varía como na figura 6 segundo as súas 
propiedades ópticas. a liña paralela sitúa o punto de compensación entre os 15 e 24 metros. neste punto o 
crecemento é nulo. o recadro violeta sinala o valor do índice iR/R (infravermello/vermello) para que moitas 
actividades se induzan. se a irradiancia é maior, o estímulo non ten resposta.

conclusións

1)  o quentamento pode levar á desaparición das fucais e laminariais nas costas galegas. posible-
mente, outras algas con varias xeracións ou cohortes ao ano poderanse adaptar aos cambios 
de temperatura, xa que a súa plasticidade evoluciona máis rapidamente que os mencionados 
cambios.

2)  unha elevación do nivel do mar causada pola dilatación térmica e o a fusión do xeo polar e 
continental suporía un desprazamento dos limiares de distribución vertical de moitas especies. 
isto sería fácil se non fose porque a colonización por recrutamento dos espazos colonizados e 
moi improbable.
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3)  o risco de desaparición das algas que viven a luz tenue (un 10% da irradiancia) a profundidades 
de 12-15 e máis metros é a priori grande, porque a súa capacidade de expansión é reducida e 
o crecemento moi lento. veríase compensada se a concentración planctónica de clorofila dimi-
nuíse. a expansión destas algas sería posible en profundidade se a concentración de clorofila 
planctónica diminúe. 

rEcomEndación

cómpre xerar estudos de control na costa e caracterizar fisioloxicamente os tipos de algas das costas 
de Galicia para poder facer hipóteses adecuadas sobre a influencia do incremento de temperatura.
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rEsumo

preténdense avaliar os posibles efectos económicos do cambio climático nunha das pesqueiras 
relevantes para o sector pesqueiro español: a pesqueira de sardiña iberoatlántica, especialmente 
sensible aos cambios ambientais. para isto, introdúcese no problema de xestión a temperatura da 
auga superficial do mar, a cal permite recoller evidencias do cambio climático e a súa repercusión 
nos ecosistemas e especies mariños, que serán a base das funcións de produción pesqueira. utilí-
zase unha estrutura determinista para describir a evolución da biomasa da pesqueira e, a partir da 
sensibilidade desa función de crecemento respecto a flutuacións nas condicións oceanográficas, 
analizaranse os impactos no rendemento económico óptimo da pesqueira derivados dun posible 
cambio nas condicións de temperatura do ecosistema. Formúlanse, ademais, diversos escenarios 
posibles nas tendencias da temperatura superficial do mar. os resultados mostran que, de manterse 
a tendencia de quentamento na auga superficial do caladoiro iberoatlántico, tanto a biomasa de 
sardiña como os beneficios esperados descenderían notablemente, aínda que nun escenario de 
control e mitigación do quentamento global descenderían nun menor grao.

summarY

the economic effects of climate change on one of the most relevant spanish fisheries, the iberoatlantic 
sardine, are evaluated. For this, the temperature in the surface water of the sea is included in the 
management problem. this variable takes evidence from climate change and its effect on the marine 
ecosystem and species. using a deterministic structure of the biomass dynamic, the impacts of the 
changes in temperature on optimum economic profits are analyzed. several scenarios regarding 
temperature changes are proposed. the results show both biomass and profit decrease if the 
temperature of the surface water of the sea increases. the greater the intensity of global warming, the 
lower the profits. and if global warming is mitigated, profits diminish at a lower rate. 

introdución

ao longo dos últimos anos acumuláronse evidencias do cambio climático e dos impactos sobre 
distintos sectores e sistemas deste. o quentamento global representa unha das principais ameazas 
para o desenvolvemento sustentable e, en consecuencia, supón un dos retos ambientais más sig-
nificativos dos últimos lustros con efectos sobre a economía, a saúde e o benestar social. cómpre, 
polo tanto, identificar as evidencias do impacto sobre a biodiversidade e realizar unha valoración 
económica del.

no caso concreto dos ecosistemas mariños, os cambios na frecuencia e intensidade das precipita-
cións, a acidez, a temperatura das augas, o vento, o co2 disolto e a salinidade, combinados coa 
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contaminación antropoxénica por nutrientes e toxinas, poden afectar á calidade da auga tanto en 
zonas costeiras como en mar aberto e, en consecuencia, á produtividade do medio mariño. E dado 
que a pesca é unha das actividades económicas que depende de forma máis crítica das condicións 
ou características naturais, a influencia dos cambios ambientais sobre esta actividade é notablemen-
te superior á que se pode producir nas restantes actividades primarias1.

asúmese con bastante probabilidade que o quentamento global alterará a intensidade e configura-
ción das correntes oceánicas e iso repercutirá, entre outros efectos, nun incremento das temperatu-
ras oceánicas2. os impactos diferirán por ecosistemas e zonas costeiras ou oceánicas, e afectarán 
a diversos grupos de organismos, desde ao fitoplancto e zooplancto a peixes e algas3. Entre estes 
organismos, as especies peláxicas serán, polo seu elevado grao de inestabilidade e sensibilidade 
a impactos ambientais, as especies máis afectadas polos impactos do cambio climático sobre os 
mares e os océanos. Estas especies son especialmente sensibles aos cambios de temperatura e de 
afloramentos de nutrientes no medio mariño; polo tanto, calquera variación na temperatura reper-
cutirá en maior ou menor medida nos niveis de produtividade destas especies.

E entre as especies peláxicas, e aos nosos efectos, destaca a pesqueira de sardiña europea nos 
caladoiros iberoatlánticos. trátase dunha especie de elevado consumo por parte dos fogares espa-
ñois e galegos, obxectivo dunha parte substancial das frotas española e galega e, en consecuencia, 
dunha pesqueira de gran relevancia socioeconómica para o sector pesqueiro e para determinadas 
comunidades do litoral.

a avaliación económica dos efectos do cambio climático sobre a actividade pesqueira foi abordada 
nos últimos anos na literatura económica de pesqueiras. Entre outras referencias, destacamos as 
seguintes. arnason (2005) avalía o posible impacto do cambio climático sobre a produción pes-
queira de islandia formulando diferentes escenarios de incremento de temperatura; na mesma liña, 
Eide (2005) analiza o posible impacto nas pesqueiras do mar de barents; Gallagher (2005) realiza 
unha aplicación á pesqueira de bacallau en nova Zelandia diferenciando por zona e método de 
pesca; Röckmann (2005) analiza os efectos de posibles cambios na salinidade sobre a pesqueira 
de bacallau no báltico; sissener e bjorndal (2005) estudan os efectos do cambio climático sobre a 
traxectoria migratoria do arenque noruegués; arnason (2006) formula un modelo teórico no que 
introduce os riscos derivados do quentamento global; briones et al. (2006) desenvolve un modelo 
aplicado a pequenos peláxicos en pesqueiras da india, Filipinas e tailandia; Hannesson (2006) 
analiza os efectos do quentamento sobre a pesqueira do arenque noruegués; e Herrick et al. (2006) 
realizan unha aplicación á pesqueira de sardiña en augas norteamericanas do pacífico.

neste capítulo preténdese estimar o impacto de previsibles incrementos na temperatura dos océanos 
sobre a explotación económica da pesqueira obxecto de estudo. para iso, en primeiro lugar descrí-
bese a pesqueira de sardiña iberoatlántica no seu conxunto e resáltase a correlación existente entre 
a temperatura do mar e a variación de biomasa ao longo do tempo e, polo tanto, das capturas 
desembarcadas. a continuación, centrándonos na pesqueira en augas galegas, debúxase o esce-
nario cero que se utilizará como referencia para a valoración económica do impacto. En terceiro 
lugar, desenvólvese o modelo bioeconómico aplicado á pesqueira. En cuarto lugar, e tendo en 
conta previsións de variación da temperatura da auga do mar nestes caladoiros, formularanse os 
posibles escenarios futuros para, a continuación, estimar os efectos económicos de tales escenarios. 
por último, resaltaranse as conclusións máis significativas da análise económica.

1  Hannesson (2006).
2  acia (2004),  ipcc (2007).
3  ministerio de medio ambiente (2006).
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a pEsquEira dE sardiña ibEroatlántica

a sardiña europea (Sardina pilchardus) é unha especie peláxica que se distribúe nunha ampla zona 
das augas do atlántico nordeste e áreas adxacentes (desde o mar negro, no leste, ata as augas 
das illas dos azores, no oeste). igual que a maior parte das especies peláxicas, a sardiña habita 
en augas pouco profundas, en zonas de elevada produtividade primaria (fitoplancto e zooplancto), 
situadas xeralmente ao bordo de áreas de anticiclóns, e onde se producen intensos fenómenos de 
afloramento cara á superficie dos nutrientes primarios. 

os científicos estiman que os límites norte e sur na distribución desta especie posiblemente estean 
relacionados coa temperatura media das augas, pois necesitan situarse en augas con temperaturas 
entre os 10 e 20 ºc. polo tanto, trátase dunha pesqueira especialmente sensible aos efectos do 
cambio climático, o cal podería repercutir ben nun descenso de produtividade ben nun despraza-
mento da biomasa cara a augas máis frías. desde o ano 1980, o consello internacional para a 
Exploración do mar (icEs), como institución encargada de avaliar a situación da sardiña europea, 
considera como unidade de xestión a zona comprendida entre a fronteira marítima franco-española 
e o estreito de Xibraltar. a maior parte das capturas desta especie realízanse en augas da plataforma 
continental iberoatlántica, na zona que se coñece como área de distribución do stock de sardiña 
nas divisións icEs viiic e iXa. 

cadro 1. pesqueira de sardiña iberoatlántica. 1987-2006

biomasa
(toneladas)

capturas totais
(toneladas)

Esforzo
(días de pesca)

1987 595.386 176.283 --
1988 519.120 157.273 46.734
1989 437.032 146.539 43.555
1990 398.049 142.966 49.359
1991 404.135 132.785 43.773
1992 523.878 131.196 49.988
1993 583.768 144.949 47.080
1994 591.399 138.725 39.767
1995 648.862 126.755 35.936
1996 441.428 115.179 34.199
1997 391.637 117.250 34.882
1998 337.598 112.033 36.050
1999 337.627 95.793 31.171
2000 270.662 87.272 21.702
2001 309.425 102.903 27.302
2002 437.401 101.741 31.617
2003 439.777 99.113 29.519
2004 444.147 98.464 30.451
2005 385.976 97.282 29.996
2006 545.459 -- --

Fonte: biomasa e capturas, international council for Exploration of sea (icEs), Report 2007; Esforzo, elaboración propia a 
partir de información facilitada polo instituto nacional de agricultura e pesca de portugal, o instituto Español de oceano-
grafía e enquisas ao sector pesqueiro.
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a especie captúrase utilizando a modalidade do cerco. neste momento existen en Galicia 175 
embarcacións dedicadas á captura desta especie, destinándose a totalidade destas ao consumo 
humano. pero estes buques tamén se dirixen á captura doutras especies peláxicas, fundamental-
mente o xurelo, a xarda e, máis recentemente, a anchoa (ata o establecemento dunha moratoria na 
pesqueira desta especie en 2006).

a uE regula esta pesqueira unicamente a través do establecemento de tamaños mínimos de captu-
ras desde 1999 (11 cm). o Goberno central limitou as capturas por embarcación e día (7.500 kg 
para tamaños superiores a 15 cm e 500 para tamaños comprendidos entre 11 e 15 cm) e estable-
ceu un paro biolóxico durante o cal non é posible pescar (desde o 1 de febreiro ata o 31 de marzo 
de cada ano). pola súa parte, o Goberno autonómico estableceu un descanso semanal de dous días 
co obxectivo de regular o esforzo pesqueiro exercido na pesqueira.

no cadro 1 pódese observar a evolución de biomasa de sardiña no período 1987-2006 a partir 
de datos facilitados polo icEs. tal e como se pode apreciar no cadro, a biomasa de reprodutores 
de sardiña iberoatlántica experimentou grandes oscilacións nese período, podéndose establecer en 
xeral dúas etapas (con algunha excepción en anos concretos): 1987-2000, na que se detecta unha 
diminución progresiva da biomasa de sardiña, e 2000-2006, etapa na que se rexistra un lixeiro 
incremento desta. 

Estas fases na evolución da biomasa non parecen reflectirse con igual ritmo e intensidade nas cap-
turas totais desembarcadas desta especie. se na segunda metade da década dos oitenta as capturas 
se situaron en torno ás cento cincuenta mil toneladas, a partir de entón non deixaron de diminuír 
paulatinamente, especialmente nos últimos anos do período estudado e a pesar do incremento 
estimado para a biomasa de sardiña. isto último pode estar relacionado co descenso progresivo no 
número de buques que traballan na pesqueira desde comezos dos noventa.

por outro lado, ao tratarse dunha especie peláxica, a sardiña é extremadamente sensible a cambios 
ambientais, en xeral, e a incrementos da temperatura nos océanos, en particular. nas figuras 1 e 2 
recóllese, respectivamente, a evolución da temperatura da auga superficial do mar para o conxunto 
da pesqueira e por zona xeográfica. E na figura 3 pódese observar a evolución da biomasa repro-
dutora e da temperatura media da auga no litoral cantábrico-noroeste no período 1978-2006.

Figura 1. Evolución da media anual da temperatura superficial do mar. 1960-2005.
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Fonte: Elaboración propia a partir de departamento de oceanografía do instituto de investigacións mariñas (csic).

pódese apreciar como, tras períodos de lixeiros incrementos na temperatura da auga, se produce 
un descenso da poboación de peixes. isto é especialmente significativo nos períodos 1986-1990 e 
1994-1998. En cambio, tras períodos de diminución de temperaturas (1990-1992 e 1997-2003) 
experiméntase un incremento no nivel de biomasa de sardiña.
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Figura 2. Evolución da media anual da temperatura superficial do mar por zona xeográfica. 1960-2005

Fonte: Elaboración propia a partir de departamento de oceanografía do instituto de investigacións mariñas (csic).

cabe destacar, asemade, a tendencia crecente na temperatura media observada ao longo do perío-
do 1978-2006 en torno a 0,7 ºc, o cal supón un incremento anual medio de 0,025 ºc. Este incre-
mento foi especialmente significativo nos últimos trinta anos do período analizado, de tal maneira 
que a temperatura media anual da auga superficial aumentou a un ritmo de 0,27 ºc por década4. 
Este último dato será o que utilicemos como referencia no modelo aplicado e asumiremos que se 
mantén esa tendencia no incremento de temperatura da auga superficial do mar para as próximas 
décadas, aínda que tamén formularemos outros escenarios posibles.

Figura 3. Evolución da biomasa reprodutora de sardiña e da temperatura do mar. 1978-2006

Fonte: Elaboración propia a partir de datos facilitados polo iEo e csic.

no cadro 2 móstranse os datos de correlación de biomasa e capturas desembarcadas coa tempe-
ratura media do mar. o signo negativo da temperatura denota que ante variacións nesa variable se 
producen variacións de signo contrario na biomasa e nas capturas desembarcadas.

cadro 2. correlación entre as variables biomasa, capturas e temperatura.

 corrElation matrix oF variablEs -       28 obsErvations

 

 ssb        1.0000 

 ssbpost   0.78188       1.0000 

 captur    0.68326      0.72044       1.0000 

 tEmp     -0.49112     -0.67648     -0.68779   1.000       

              ssb       ssbpost      captur    tEmp     

Fonte: Elaboración propia a partir de datos facilitados polo iEo.

4  Rosón (2008).
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de todo o anterior despréndese que oscilacións na temperatura do mar repercutirán na produtivida-
de natural deste stock de peixes e, en consecuencia, afectarán á xeración de rendementos económi-
cos futuros. daquela, e ante o incremento de temperatura previsto en augas do cantábrico-noroeste 
(como consecuencia do cambio climático global), neste capítulo realizaremos unha estimación do 
seu impacto económico na pesqueira. previamente situaremos o escenario cero, a nosa situación de 
partida, coa que realizaremos a comparación de posibles escenarios futuros.

a frota galega achega en torno ao 13% das capturas totais xeradas na pesqueira de sardiña ibe-
roatlántica. no cadro 3 pódese observar a evolución dos desembarcos da frota galega e os ingresos 
xerados coa súa venda en lonxa nos últimos dez anos. Respecto aos desembarcos, obsérvase unha 
tendencia decrecente nos últimos anos dos noventa, momento a partir do cal comezan a aumentar 
paulatinamente, salvo en 2002 como consecuencia en gran medida do peche das pesqueiras de 
litoral tras o afundimento do buque Prestige ata estabilizarse en torno ás vinte mil toneladas. os 
ingresos experimentaron en xeral unha tendencia descendente igual que o prezo medio alcanzado 
nas vendas dos desembarcos de sardiña e en consonancia coa evolución observada na produción 
(véxase a figura 4).

cadro 3. Evolución das capturas e ingresos na pesqueira de sardiña en Galicia. 1997-2007.

desembarcos
(toneladas)

ingresos
(euros constantes 

2007)

prezo medio
(euros/kg)

1997 19.303,04

1998 8.548,63

1999 6.474,87

2000 5.930,54

2001 14.546,12 12.493.800,2 0,86

2002 11.491,22 10.661.267,3 0,93

2003 13.237,87 9.632.988,3 0,73

2004 19.668,66 13.715.626,4 0,70

2005 21.511,70 11.969.763,4 0,56

2006 20.227,14 10.951.081,8 0,54

2007 16.714,95 10.741.674,3 0,64

Fonte: consellería de pesca e asuntos marítimos, servizo de información pesqueira.

Respecto aos custos de explotación derivados desta actividade pesqueira, a partir de Eu (varios 
anos) e de enquisas realizadas a representantes do sector implicado, dispoñemos de información 
relativa á estrutura de custos desta frota en relación co valor anual dos desembarcos de sardiña. 
tal e como se pode observar no cadro 4, a maior proporción dos gastos da frota destínase ao pa-
gamento dos soldos e salarios da tripulación (representan algo máis do 55% de media en todo o 
período), seguido do excedente bruto de explotación/renda mixta –renda do armador/propietario 
do buque–, que supoñen o 17% aproximadamente, e os custos do buque –fundamentalmente re-
paracións e mantemento das embarcacións e do equipamento de pesca–, que representan en torno 
ao 14%. destaca tamén o paulatino incremento dos custos de fuel, especialmente significativo no 
último ano do período dispoñible.
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Figura 4. Evolución da produción e ingresos na pesqueira galega de sardiña. 2001-2007.

Fonte: Elaboración propia

cadro 4. Estrutura de custos da frota de cerco galega. 2001-2006

% 2001 2002 2003 2004 2005 2006
media

2001-2006
valor desembarcos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

custos fuel 5,70 7,14 7,96 7,14 5,00 7,47 6,74

outros custos correntes 5,37 6,43 6,23 9,09 7,22 10,33 7,44

custos do buque 16,11 14,29 13,15 12,34 16,67 10,55 13,85

custos tripulación 53,69 53,93 57,09 54,87 56,39 55,60 55,26

EbE/Rmx 19,13 18,21 15,57 16,56 14,72 16,04 16,71

vab 72,82 72,14 72,66 71,43 71,11 71,65 71,97

Fonte. Elaboración propia a partir de European commission (varios anos) e entrevistas persoais.

por outro lado, aínda que o obxectivo do traballo é estimar os efectos do incremento de tempera-
tura do mar sobre a frota galega, e dado que a unidade biolóxica de stock de sardiña afecta ao 
conxunto das zonas icEs viiic e iXa, previamente debemos estimar os impactos sobre o conxunto 
da pesqueira iberoatlántica para despois estimar os correspondentes ao sector galego. polo tanto, 
os parámetros de prezo unitario das capturas desembarcadas (p), custo por unidade de esforzo 
exercido (w) e taxa de desconto (d) que se utilizarán nas estimacións corresponden ao conxunto da 
pesqueira iberoatlántica. Estes datos reflíctense no cadro 5.

cadro 5. parámetros económicos do conxunto do caladoiro para as estimacións do estado estacionario

unidade valor

prezo por unidade de captura €/tonelada 613,07

custo por unidade de esforzo €/día de pesca 912,47

taxa social de desconto % 4,88

Fonte. Elaboración propia a partir de European commission (varios anos) e cadros 1-3.
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con estas premisas, estamos en disposición de formular o modelo bioeconómico que se utilizará 
para estimar os efectos derivados de cambios na temperatura da auga superficial do mar tanto 
sobre os beneficios do conxunto da pesqueira como para o sector pesqueiro galego. Empregare-
mos como horizonte temporal un período de aproximadamente 25 anos, ata 2030, tal e como se 
propón como un dos horizontes posibles en vv.aa. (2007).

método

para desenvolver e resolver o modelo bioeconómico aplicado á pesqueira de sardiña iberoatlántica, 
é necesario determinar as formas funcionais da dinámica de crecemento natural da biomasa de 
sardiña e da tecnoloxía pesqueira existente na pesqueira.

comezando pola función de crecemento natural, téñense estimado diversas formas funcionais con-
siderando, tal e como se constatou en seccións previas, que a restrición biolóxica da dinámica do 
recurso mariño incorpora as condicións ambientais a través da temperatura da auga superficial do 
mar. En concreto, estimamos as seguintes formas funcionais:

  

[1]

onde X denota a biomasa de peixes, h as capturas e a, b e c son parámetros que recollen condi-
cións ambientais do ecosistema.

En xeral, as formas funcionais recollidas en [1] achegan parámetros significativos para os niveis 
aceptados habitualmente nos contrastes de hipóteses de inferencia estatística (menos do 5% de 
significación), salvo a primeira expresión (véxase o cadro 6). para comparar estas expresións, 
utilizamos criterios de selección de modelos baseados na capacidade explicativa do modelo. 
En particular, utilizamos o coeficiente de determinación corrixido, 2R  (o valor máximo de todos 
eles), e o criterio baseado nos erros de predición, o estatístico aic de akaike (valor mínimo de 
todos eles). 

o modelo que mellor se axusta á serie de datos é o último deles, no cal se asume que a función de 
crecemento natural da sardiña é lineal respecto ao stock de peixes de sardiña no período anterior e 
exponencial respecto á temperatura da auga superficial do mar do ano anterior:

                                                                       

[2]

polo tanto, esta será a forma funcional que utilizaremos para describir a dinámica do stock de 
sardiña no desenvolvemento do modelo bioeconómico. dependendo das condicións ambientais 
definidas implicitamente no modelo a través da temperatura da auga superficial do mar, o stock de 
peixes futuro será máis ou menos sensible á biomasa do recurso en cada instante do tempo.
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cadro 6. Resultados das estimacións econométricas das funcións de crecemento natural da biomasa de sardiña

Forma funcional criterios de selección

modelo 1
              (1.5600)         (0.1712*10-5)                  (0.2103*10-5)

R2 = 0.5103

0.4450	2 =R

aic de akaike = 0.84325*1010

modelo 2
              (1.491)           (0.2117*10-6)                  (0.8876*10-1)

R2 = 0.7753

0.7574	2 =R

aic de akaike = 0.17248*10-1

modelo 3
             (0.2920*107 )   (0.6155*105)                   (0.8801*106)

R2 = 0.7823

0.7649	2 =R

aic de akaike = 0.65255*1010

modelo 4
             (1.279)              (0.1052)                       (0.6633*10-2)

R2 = 0.7859

0.7688	2 =R

aic de akaike = 0.16436*10-1

nota: Entre parénteses figuran os erros estándar dos parámetros nas regresións lineais (mco).
Fonte: Elaboración propia a partir do cadro 1.

na figura 5 comparamos os datos obtidos para a biomasa a través da estimación da expresión [2] 
e a biomasa observada no caso de que as capturas fosen nulas ao longo do período analizado. 
asemade, a correlación observada entre ambas (coeficiente de pearson = 0,75) indica unha rela-
ción significativa entre as dúas series de datos. o valor medio é de 628.180 e 641.300 toneladas, 
respectivamente, e os erros estándar na mostra correspóndense cos valores 140.640 e 160.000 
toneladas para cada unha das dúas series de datos.

Figura 5. biomasa estimada fronte a biomasa observada*. 1978-2005.

* Xt+1 = 440.2752 Xt 
0.99196 - 0.026965 tt   para  ht = 0.

Fonte: Elaboración propia.
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En relación coa tecnoloxía pesqueira, a forma funcional habitualmente utilizada na literatura econó-
mica de pesqueiras é de tipo cobb-douglas:

         
[3]

onde a denota o coeficiente de capturabilidade e b1 e b2 recollen as elasticidades stock e esforzo, 
respectivamente, é dicir, a variación nas capturas ante modificacións unitarias nos inputs biomasa 
e esforzo pesqueiro. no cadro 7 pódense observar os resultados das estimacións econométricas.

cadro 7. Resultados da estimación econométrica da tecnoloxía pesqueira.

nota: Entre parénteses figuran os erros estándar dos parámetros nas regresións lineais (mco).
Fonte: Elaboración propia a partir do cadro 1.

polo tanto, a tecnoloxía pesqueira utilizada na pesqueira obxecto de estudo vén dada pola seguinte  
expresión:

expresión:

 
[4]

tal e como se pode observar na expresión [4] a través das elasticidades, a produción pesqueira 
de sardiña iberoatlántica é relativamente máis sensible ao esforzo pesqueiro exercido na pesqueira 
(b2 = 0.6887) e menos á abundancia de biomasa de peixes (b1 = 0.0830). asemade, o coeficiente de 
capturabilidade (capturas por unidade de inputs produtivos) é relativamente elevado (a = 28.9595).

unha vez estimadas a dinámica do recurso e a tecnoloxía pesqueira, podemos formular o modelo 
bioeconómico aplicado á pesqueira de sardiña iberoatlántica. no caso de xestión centralizada, como 
é o caso da pesqueira obxecto de estudo, determínase o nivel de capturas que permitiría obter os 
maiores beneficios posibles derivados da explotación pesqueira tendo en conta a dinámica da bioma-
sa de sardiña. É dicir,
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despexando o esforzo na expresión [4]:

 

[5],

e recorrendo á teoría de control óptimo para resolver o problema bioeconómico5, a función Hamil-
toniana asociada a este problema vén dada pola seguinte expresión:

[6]

e as condicións de primeira orde correspondentes a [6] son as seguintes:

 

[7]

[8]

 

[9]

operando no sistema de ecuacións [7]-[9], e tendo en conta que nun estado estacionario 0)( =tX  
e 0=λ , a ecuación de equilibrio para a pesqueira vén dada pola seguinte expresión:

 

[10]

5  véxanse Kamien e schwartz (1991) para maior detalle sobre este método.
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a partir da expresión [10] obtense o valor de equilibrio para a biomasa de sardiña. nótese que 
estes valores dependerán do nivel de temperatura da auga superficial do mar en cada instante 
do tempo. unha vez estimada a biomasa, pódense obter os niveis de capturas a partir da expre-
sión [2] que recolle a dinámica natural da sardiña, e o correspondente nivel de esforzo a partir 
da expresión [4]. coñecidos os valores de capturas e esforzo pesqueiro para cada t, pódense 
estimar os beneficios que se xerarían na pesqueira. no cadro 6 figuran os valores obtidos para 
unha temperatura media da auga superficial do mar de 16,52 ºc na pesqueira de sardiña para 
o ano de partida (2006).

cadro 6. valores estacionarios de biomasa, capturas, esforzo e beneficios.

total pesqueira Galicia

biomasa 242566.85 --

capturas 143765.02 19135.12

beneficios 40571394.16 5400052.56

Fonte. Elaboración propia.

tal e como se pode apreciar no cadro 6, tanto a biomasa de sardiña como as capturas son sensible-
mente inferiores aos valores correspondentes ao último ano da serie de datos, o cal podería indicar 
que o incremento na temperatura da auga superficial do mar está repercutindo na produtividade 
do stock de sardiña.

rEsultados

para obter resultados numéricos do impacto sobre os beneficios, e dado que os niveis de biomasa 
no noso modelo van depender da temperatura da auga superficial do mar (t) nos próximos anos, 
imos asumir tres posibles escenarios para esta última variable. no primeiro escenario asumiremos 
que a temperatura da auga superficial do mar se incrementará ao mesmo ritmo que o aumento 
observado nas últimas décadas (0,027 ºc por ano). no segundo escenario, asumiremos que o 
quentamento global se intensifica, e iso afecta á temperatura superficial do mar, aumentando en 
maior proporción que a experimentada ata o momento (formularemos incrementos do 5 e 10% 
sobre a tendencia das últimas décadas). E no terceiro escenario, en cambio, pero nun contexto 
de temperaturas crecentes, asumiremos que se controla en maior medida o quentamento global e 
iso repercutirá nunha diminución da temperatura da auga superficial en relación coa que se tivese 
producido de seguir a tendencia observada nas últimas décadas (diminución nun 5 e 10% sobre a 
tendencia pasada). 

no cadro 7 resúmese os tres escenarios formulados. por outro lado, tal e como temos comentado en 
epígrafes anteriores, traballaremos cun horizonte temporal ata o ano 2030 (este é un dos horizontes 
formulados para o caso español, vv.aa. 2007).
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cadro 7. posibles escenarios de variación da temperatura da auga superficial do mar.

descrición variación en t

Escenario 1 tendencia últimas décadas incremento anual en 0,027 ºc

Escenario 2 aceleración do quentamento global 
e do incremento en t

incremento do 5 e 10% sobre a 
tendencia de décadas pasadas

Escenario 3 control e mitigación do quentamento 
global e da variación en t

diminución nun 5 e 10% sobre a 
tendencia de décadas pasadas

Fonte: Elaboración propia.

os resultados obtidos para os diferentes escenarios considerados móstranse no cadro 8 para a 
pesqueira no seu conxunto e no cadro 9 para o caso do sector pesqueiro galego. por outro lado, no 
anexo i figuran as estimacións de biomasa e capturas de sardiña para o período obxecto de estudo 
en cada escenario.

cadro 8. Estimación de beneficios xerados no conxunto da pesqueira. 2009-2030.

 

 

 

incREmEnto
s/tEndEncia

non contRol EmisiÓns contRol EmisiÓns

0,027 ºc
incremento 5% 

sobre a previsión
incremento 10% 
sobre previsión

diminución 5% 
sobre previsión

diminución 10% 
sobre previsiónano

2009 39073864 38975687,10 38877718,22 39172247,57 39270839,10
2010 38585057 38463590,57 38342606,83 38706772,21 38828811,63
2011 38053772 37957381,08 37813777,22 38245988,11 38390987,96
2012 37623032 37456738,00 37291225,71 37789888,67 37957381,08
2013 37149801 36961960,38 36774948,80 37338471,00 37527970,86
2014 36681754 36472751,37 36264937,18 36891733,91 37102763,08
2015 36218883 35989385,32 35761178,01 36449671,77 36681753,73
2016 35761178 35511570,40 35263655,02 36012276,98 36264937,18
2017 35308627 35039585,34 34772377,64 35579539,98 35852306,22
2018 34861242 34573117,75 34287286,25 35151449,35 35443852,10
2019 34418970 34112422,38 33808372,62 34728022,50 35039585,34
2020 33981810 33657219,70 33335610,52 34309201,65 34639465,92
2021 33549742 33207739,29 32868971,12 33894989,47 34243493,74
2022 33122745 32763707,12 32408423,15 33485369,26 33851655,62
2023 32711048 32325339,02 31953933,03 33080322,86 33463937,17
2024 32283872 31892366,52 31505464,93 32679830,73 33080322,86
2025 31871947 31464992,42 31062980,91 32283871,99 32700796,05
2026 31464992 31042953,76 30626441,08 31892424,51 32325339,02
2027 31062981 30626441,08 30195803,65 31505464,93 31953933,03
2028 30665882 30215196,97 29771025,07 31122968,71 31586558,35
2029 30273664 29809400,38 29352060,16 30744910,25 31223194,30
2030 29886295 29437269,85 28938862,18 30371262,85 30863819,31

Fonte. Elaboración propia.
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Figura 6. Evolución dos beneficios no conxunto da pesqueira baixo diferentes escenarios de oscilación térmica.

Fonte: Elaboración propia.

comezando polo conxunto da pesqueira, como era previsible, os beneficios esperados son maiores 
no escenario de mitigación dos efectos do cambio climático (escenario 3), no cal, con temperaturas 
crecentes na auga superficial do mar pero inferiores ás formuladas para os restantes escenarios, os 
beneficios diminuirían entre un 1,1 e 1,2% (se a temperatura diminuíse, respectivamente, nun 10 e 
5% sobre o incremento de 0,027 ºc anuais). nos restantes escenarios, os beneficios diminuirían en 
aproximadamente o 1,25% (escenario 1) e entre o 1,32% e o 1,40% (escenario 2) por termo medio 
en cada ano do período a medida que se incrementa a temperatura anual da auga superficial do 
mar (véxase a figura 6).

de xeito similar, no cadro 9 móstranse os resultados obtidos para o sector galego. tal e como se 
pode observar, a variación experimentada nos beneficios é similar ao caso global para o conxunto 
da pesqueira. En concreto, os maiores beneficios obtéñense no escenario de mitigación dos efectos 
do cambio climático e menor incremento esperado na temperatura da auga superficial do mar. E 
as taxas de variación anuais experimentan a mesma tendencia e contía que para o conxunto da 
pesqueira de sardiña iberoatlántica (véxase figura 7).

Figura 7. Evolución dos beneficios para o sector pesqueiro galego con diferentes escenarios de oscilación 
térmica.

Fonte. Elaboración propia.
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por outra banda, tanto o prezo da sardiña como o custo do esforzo aumentaron lixeiramente nos 
últimos anos do período dispoñible. isto é especialmente significativo no caso dos custos pesqueiros 
motivado polo encarecemento do prezo do combustible desde 2005. se eses parámetros se mo-
dificasen, iso afectaría ás solucións de equilibrio obtidas e, polo tanto, aos beneficios estimados. 
neste contexto, sería conveniente realizar unha análise de sensibilidade das solucións de equilibrio 
(aos nosos efectos, os beneficios) ante modificacións nos parámetros económicos. de acordo co 
anterior, consideramos introducir incrementos nun 10% sobre ambos os parámetros económicos e 
para o escenario de aumento futuro na temperatura da auga superficial do mar segundo a ten-
dencia pasada en 0,027 ºc anuais (escenario 1 do cadro 7). os resultados móstranse nos cadros 
10 e 11 para o conxunto da pesqueira de sardiña iberoatlántica e os correspondentes ao sector 
pesqueiro galego, respectivamente. no anexo ii figuran as correspondentes estimacións de biomasa 
e capturas globais.

cadro 9. Estimación de beneficios xerados no sector galego. 2009-2030.

 

 

 bEnEFicios Óptimos Galicia

incREmEnto
s/tEndEncia

non contRol EmisiÓns contRol EmisiÓns

0,027 ºc
incremento do 5% 
sobre a previsión

incremento do 
10% sobre a 

previsión

diminución 5% 
sobre a previsión

diminución 10% 
sobre a previsión

ano
2009 5200731 5187663,95 5174624,30 5213826,15 5226948,68
2010 5135671 5119503,90 5103400,97 5151871,38 5168114,83
2011 5064957 5052127,42 5033013,75 5090541,02 5109840,50
2012 5007626 4985491,83 4963462,14 5029834,18 5052127,42
2013 4944639 4919636,93 4894745,68 4969750,49 4994972,92
2014 4882341 4854523,21 4826863,14 4910289,78 4938377,77
2015 4820733 4790187,19 4759812,79 4851451,31 4882341,42
2016 4759813 4726590,02 4693592,48 4793234,07 4826863,14
2017 4699578 4663768,81 4628203,46 4735636,77 4771941,96
2018 4640031 4601681,97 4563637,80 4678657,91 4717576,71
2019 4581165 4540363,42 4499894,40 4622299,80 4663768,81
2020 4522979 4479775,94 4436969,76 4566554,74 4610512,91
2021 4465471 4419950,10 4374860,06 4511423,10 4557809,02
2022 4408637 4360849,42 4313561,12 4456902,65 4505655,36
2023 4353840 4302502,62 4253068,49 4402990,97 4454050,04
2024 4296983 4244873,98 4193377,38 4349685,47 4402990,97
2025 4242156 4187990,49 4134482,76 4296983,36 4352475,95
2026 4187990 4131817,15 4076379,31 4244881,70 4302502,62
2027 4134483 4076379,31 4019061,47 4193377,38 4253068,49
2028 4081629 4021642,72 3962523,44 4142467,14 4204170,92
2029 4029425 3967631,19 3906759,21 4092147,55 4155807,16
2030 3977866 3918100,62 3851762,56 4042415,09 4107974,35

Fonte. Elaboración propia.
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cadro 10. análise de sensibilidade. Estimación de beneficios xerados ante cambios en prezos/custos. 

EscEnaRio incREmEnto 0,027 ºc poR ano

Escenario base:
p= 613,07;
w= 912,47

p aumenta 10% w aumenta 10% p e w aumentan 10%

ano
2009 39073863,56 47347293,07 34888007,36 42981196,38
2010 38585057,19 46709341,24 34489980,93 42443510,58
2011 38053772,07 46079485,60 34095287,44 41911546,24
2012 37623032,07 45457674,32 33703946,75 41385285,30
2013 37149800,97 44843883,30 33315977,60 40864732,22
2014 36681753,73 44238022,35 32931397,55 40349881,36
2015 36218882,74 43640049,01 32550225,00 39840724,36
2016 35761178,01 43049905,09 32172472,51 39337250,21
2017 35308627,18 42467530,52 31798154,95 38839445,32
2018 34861241,69 41892863,46 31427284,84 38347322,29
2019 34418970,19 41325840,40 31059873,28 37860824,62
2020 33981809,85 40766396,31 30720469,48 37379949,21
2021 33549741,58 40214464,74 30335463,10 36904675,05
2022 33122744,51 39669977,92 29978479,54 36434979,19
2023 32711047,92 39145191,89 29634186,39 35982113,94
2024 32283871,99 38603061,49 29274982,31 35512221,19
2025 31871946,54 38080490,70 28928475,11 35059104,04
2026 31464992,42 37565082,48 28585464,16 34611455,33
2027 31062980,91 37056764,01 28268350,54 34169243,49
2028 30665881,98 36555461,71 27909928,80 33732435,46
2029 30273664,29 36061113,97 27577399,98 33300996,76
2030 29886295,28 35573625,68 27248371,38 32874891,62

Fonte: Elaboración propia.

Figura 8. análise de sensibilidade. Evolución dos beneficios estimados para o conxunto da pesqueira ante 
cambios en prezos/custos. 2009-2030.

Fonte: Elaboración propia.
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tal e como se pode apreciar no cadro 10, nun escenario de aumento anual da temperatura na 
auga superficial do mar de 0,027 ºc (escenario climático 1), os maiores beneficios obteríanse ante 
incrementos no prezo unitario das capturas. Evidentemente, os beneficios máis baixos, en termos 
absolutos, lograríanse ante aumentos no custo por unidade de esforzo pesqueiro, mentres que os 
beneficios xerados por un incremento simultáneo neses parámetros se sitúan entre ambos os esce-
narios.

cadro 11. análise de sensibilidade. Estimación de beneficios xerados para o sector galego ante cambios en 
prezos/custos. 2009-2030.

EscEnaRio incREmEnto 0,027 ºc poR ano
 

Escenario base:

p= 613; w= 912
p aumenta 10% w aumenta 10% p e w aumentan 10%

ano

2009 5200731,24 6301924,71 4643593,78 5720797,24
2010 5135671,11 6217013,32 4590616,46 5649231,26
2011 5064957,06 6133179,53 4538082,76 5578426,80
2012 5007625,57 6050416,45 4485995,31 5508381,47
2013 4944638,51 5968720,87 4434356,62 5439095,86
2014 4882341,42 5888080,78 4383169,01 5370569,21
2015 4820733,29 5808490,52 4332434,95 5302800,41
2016 4759812,79 5729942,37 4282156,09 5235788,00
2017 4699578,28 5652428,31 4232334,42 5169530,17
2018 4640031,27 5575940,13 4182971,61 5104028,60
2019 4581164,93 5500469,36 4134069,13 5039275,76
2020 4522978,89 5426007,35 4088894,49 4975271,24
2021 4465470,60 5352545,26 4037650,14 4912012,25
2022 4408637,29 5280074,06 3990135,63 4849495,73
2023 4353840,48 5210225,04 3944310,21 4789219,37
2024 4296983,36 5138067,48 3896500,15 4726676,64
2025 4242156,08 5068513,31 3850380,04 4666366,75
2026 4187990,49 4999912,48 3804725,28 4606784,70
2027 4134482,76 4932255,29 3762517,46 4547926,31
2028 4081628,89 4865531,95 3714811,52 4489787,16
2029 4029424,72 4799734,27 3670551,94 4432362,67
2030 3977865,90 4734849,58 3626758,23 4375648,07

Fonte: Elaboración propia.

así mesmo, un aumento no prezo por unidade de capturas xera un incremento do 19% nos benefi-
cios globais da pesqueira respecto aos obtidos no escenario de partida, pero tamén un maior des-
censo nestes a medida que se incrementa a temperatura da auga superficial do mar (véxase a figura 
8). asemade, un aumento do 10% no custo por unidade de esforzo supón unha diminución do 8,8% 
nos beneficios xerados no conxunto da pesqueira e, a diferenza do caso anterior, unha menor dimi-
nución destes ante incrementos anuais de 0,027 ºc na temperatura da auga superficial do mar. por 
último, de se producir un incremento simultáneo do 10% en ambos os parámetros económicos, iso 
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implicaría un aumento do 10,1% nos beneficios estimados para o conxunto da pesqueira respecto 
aos obtidos no escenario de referencia e unha tendencia negativa na variación destes a medida que 
se incrementa a temperatura baseándose na traxectoria pasada, tendencia similar á que se obtivo 
no escenario de referencia.

Figura 9. análise de sensibilidade. Evolución dos beneficios estimados para o sector pesqueiro galego ante 
cambios en prezos/custos. 2009-2030.

Fonte: Elaboración propia.

En relación coa pesqueira en Galicia (véxase a figura 9), o sentido e contía dos efectos da modifi-
cación dos parámetros económicos sobre o sector pesqueiro galego é similar aos observados para 
o conxunto da pesqueira. por outro lado, e baixo o escenario de incremento na temperatura da 
auga superficial do mar en 0,027 ºc por ano, un aumento nun 10% no prezo unitario das capturas 
suporía unha diminución paulatina nos beneficios xerados en aproximadamente un 1,4% (aínda 
que os beneficios son superiores aos obtidos nos demais casos) fronte ao 1,3% de descenso para o 
caso dos parámetros económicos de partida. no caso dun aumento do 10% no custo unitario do 
esforzo, os beneficios diminuirían ao longo do período estudado nun 1,2%. por último, no suposto 
de que ambos os parámetros se incrementasen simultaneamente nun 10%, os beneficios diminuirían 
progresivamente nun 1,3% ante aumentos na temperatura en 0,027 ºc anuais.

conclusións

neste capítulo estimáronse os efectos económicos do cambio climático sobre unha das pesqueiras 
de maior relevancia socioeconómica para o conxunto do sector pesqueiro español e galego. E iso 
a partir dos efectos que o quentamento global xera sobre a temperatura da auga superficial do 
mar e a súa repercusión na produtividade natural da especie mariña. observouse que tras lixeiros 
incrementos de temperatura se produce unha diminución da biomasa reprodutora e viceversa. En 
concreto, e tras estimar a correlación entre a biomasa reprodutora de sardiña e a temperatura su-
perficial do mar, identificouse que a temperatura captura en torno ao 30% da incerteza asociada a 
esta pesqueira.

de cara á estimación do impacto futuro, formuláronse tres posibles escenarios de evolución da 
temperatura: mantemento na tendencia observada de incremento anual da temperatura superficial 
do mar de 0,027 ºc, intensificación do quentamento global e maior incremento na temperatura da 
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auga superficial do mar (aumentos do 5 e 10% sobre a tendencia anterior) e control e mitigación do 
quentamento global e menor incremento da temperatura superficial respecto á tendencia observada 
en décadas pasadas (diminución do 5 e 10%).

os resultados mostran que, a medida que se incrementa a temperatura da auga superficial do 
caladoiro iberoatlántico, menores niveis de biomasa e capturas se obterían, e os rendementos eco-
nómicos diminuirían. En particular, se se mantén a actual tendencia de incremento de temperatura 
na auga superficial do mar, os beneficios diminuirían anualmente nun 1,3% durante o período ana-
lizado (2009-2030). se se intensifica o quentamento global e iso xera un incremento aínda maior 
na temperatura do caladoiro, os beneficios decrecerían en torno ao 1,5% por termo medio en cada 
ano do período analizado. pero se se introducisen medidas paliativas tendentes a diminuír o quen-
tamento e iso repercutise nun menor incremento da temperatura da auga superficial, os beneficios 
diminuirían aproximadamente a un ritmo do 1,2% anual.

por outro lado, a análise de sensibilidade das solucións de equilibrio ante modificacións no prezo 
unitario das capturas e custo por unidade de esforzo pesqueiro mostra que, nun contexto de aumen-
to da temperatura da auga superficial do mar baseándose na tendencia pasada, incrementos nos 
prezos xeran maiores beneficios, pero, a medida que se incrementa a temperatura, estes diminúen a 
maior ritmo (1,4%) que no escenario de referencia (1,3). un incremento nos custos supón menores 
beneficios respecto ao escenario de referencia, pero estes descenden a menor ritmo (1,2%) que nese 
escenario. por último, un aumento simultáneo en ambos os parámetros económicos, aínda que xera 
maiores beneficios que os obtidos no escenario de partida, implica un descenso medio en cada ano 
do período similar á variación estimada para o escenario de referencia (1,3%).

os resultados obtidos neste traballo permiten identificar e cuantificar, baixo determinados supostos 
de parámetros económicos e escenarios climáticos, os efectos económicos do quentamento global 
sobre unha das pesqueiras máis vulnerables aos shocks ambientais, como son as pesqueiras pe-
láxicas. Estes resultados poñen de manifesto, unha vez máis, a necesidade de realizar accións de 
mitigación e deseñar estratexias de adaptación ao posible novo escenario climático, tanto a nivel 
global como rexional. o mellor coñecemento dos efectos do quentamento global incrementa a sol-
vencia das decisións futuras sobre a xestión sustentable dos recursos mariños e a previsible redución 
da presión sobre eles.
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anEXo i: REsultados Estimados dE biomasa E captuRas Globais baiXo diFEREntEs EscEnaRios 
climáticos

cadro 12. Escenario 1: incremento anual dun 0,027 ºc na temperatura da auga superficial do mar. 

2009-2030.

ano temperatura prevista biomasa capturas

2009 16,5980 223066,5038 136173,5743
2010 16,6250 217004,9594 133735,6208
2011 16,6520 205489,3280 131987,3544
2012 16,6790 205489,3280 128994,9956
2013 16,7060 200017,6844 126691,3269
2014 16,7330 194726,9117 124431,2477
2015 16,7600 189609,7261 122214,1415
2016 16,7870 184659,1398 120039,3819
2017 16,8140 179868,4495 117906,3338
2018 16,8410 175234,5668 115813,9988
2019 16,8680 170746,8239 113762,2185
2020 16,8950 166401,3628 111750,1225
2021 16,9220 162192,7091 109777,0400
2022 16,9490 158115,6317 107842,2985
2023 16,9760 155468,2004 105814,3306
2024 17,0030 150336,4317 104085,1474
2025 17,0300 146624,9639 102261,3953
2026 17,0570 143026,3615 100473,3017
2027 17,0840 139536,4484 98720,2030
2028 17,1110 136151,2305 97001,4405
2029 17,1380 132866,8862 95316,3610
2030 17,1650 129679,7590 93664,3171

Fonte: Elaboración propia.

Figura 10. Escenario 1: Evolución de biomasa e capturas ante un incremento anual dun 0,027 ºc na tempera-
tura da auga superficial do mar. 2009-2030.

Fonte: Elaboración propia.
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cadro 13. Escenario 2: incremento anual do 5% e 10% na temperatura da auga superficial do mar sobre a 
tendencia pasada (sobre 0,027 ºc ). 2009-2030.

 incremento do 5% sobre tendencia pasada incremento do 10% sobre tendencia pasada

temperatura biomasa capturas temperatura biomasa capturasano
2009 16,6034 221837,4254 135682,3271 16,6088 220616,8016 135192,9125
2010 16,6318 215510,9155 133134,5652 16,6385 214052,3148 132533,5839
2011 16,6601 209431,1502 130633,8234 16,6682 207730,3195 129928,8038
2012 16,6885 203543,0271 128184,9040 16,6979 201639,8466 127377,8229
2013 16,7168 197880,0854 125782,0988 16,7276 195770,9505 124879,8058
2014 16,7452 192393,6302 123429,3405 16,7573 190113,8346 122433,9361
2015 16,7735 187114,0336 121121,5079 16,7870 184659,1398 120039,3819
2016 16,8019 181996,0339 118862,0513 16,8167 179397,9249 117695,2985
2017 16,8302 177070,7776 116645,9722 16,8464 174325,3644 115400,4359
2018 16,8586 172292,7918 114476,6665 16,8761 169428,4999 113154,4533
2019 16,8869 167690,3921 112349,6243 16,9058 164701,7827 110956,2455
2020 16,9153 163224,6056 110267,4799 16,9355 160138,0411 108804,9187
2021 16,9436 158920,7643 108226,2118 16,9652 155730,4531 106699,5773
2022 16,9720 154742,5926 106228,1267 16,9949 151472,5285 104639,3260
2023 17,0003 150713,9525 104269,5094 17,0246 147358,0913 102623,2718
2024 17,0287 146801,0437 102352,3795 17,0543 143381,2632 100650,5254
2025 17,0570 143026,3615 100473,3017 17,0840 139536,4484 98720,2030
2026 17,0854 139358,3787 98634,0442 17,1137 135818,3183 96831,4275
2027 17,1137 135818,3183 96831,4275 17,1434 132221,7976 94983,3299
2028 17,1421 132376,7429 95067,0000 17,1731 128742,0510 93175,0500
2029 17,1704 129053,6890 93337,8162 17,2028 125374,4709 91405,7376
2030 17,1988 129680,0000 91284,1404 17,2325 122114,6653 89674,5530

Fonte: Elaboración propia.

Figura 11. Escenario 2: Evolución de biomasa e capturas ante un incremento do 5% e 10% na temperatura da 
auga superficial do mar sobre a tendencia de décadas pasadas. 2009-2030.

Fonte: Elaboración propia.
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cadro 14. Escenario 3: diminución anual do 5% e 10% na temperatura da auga superficial do mar sobre a 
tendencia pasada (sobre 0,027 ºc ). 2009-2030.

 diminución do 5% sobre tendencia pasada diminución do 10% sobre tendencia pasada

temperatura biomasa capturas temperatura biomasa capturasano

2009 16,59260 224304,1073 136666,6585 16,58720 225550,3074 137161,5839
2010 16,61825 218500,8430 134340,8336 16,61150 220009,6382 134948,8910
2011 16,64390 212885,0524 132055,9638 16,63580 214638,0696 132773,1756
2012 16,66955 207448,5297 129811,6898 16,66010 209431,1502 130633,8234
2013 16,69520 202184,2192 127607,5295 16,68440 204380,1697 128530,7455
2014 16,72085 197085,8493 125442,9283 16,70870 199480,5905 126463,3676
2015 16,74650 192147,0640 123317,3619 16,73300 194726,9117 124431,2477
2016 16,77215 187361,7530 121230,2971 16,75730 190113,8346 122433,9361
2017 16,79780 182724,0423 119181,1931 16,78160 185636,2549 120470,9765
2018 16,82345 178228,2855 117169,5027 16,80590 181289,2553 118541,9066
2019 16,84910 173872,9684 115194,2580 16,83020 177070,7776 116645,9722
2020 16,87475 169647,3378 113255,5002 16,85450 172972,5581 114783,1063
2021 16,90040 165548,8583 111352,4064 16,87880 168991,8778 112952,6555
2022 16,92605 161572,8842 109484,4010 16,90310 165124,6445 111154,1319
2023 16,95170 157714,9663 107650,9072 16,92740 161366,9307 109387,0460
2024 16,97735 153970,8430 105851,3481 16,95170 157714,9663 107650,9072
2025 17,00300 150336,4317 104085,1474 16,97600 154165,1319 105945,2250
2026 17,02865 146807,8212 102351,7305 17,00030 150713,9525 104269,5094
2027 17,05430 143381,2632 100650,5254 17,02460 147358,0913 102623,2718
2028 17,07995 140053,1655 98980,9628 17,04890 144094,3434 101006,0252
2029 17,10560 136820,0843 97342,4775 17,07320 140919,6305 99417,2853
2030 17,13125 133678,7181 95734,5086 17,09750 137830,9954 97856,5707

Fonte: Elaboración propia.

Figura 12. Escenario 3: Evolución de biomasa e capturas ante unha diminución do 5% e 10% na temperatura 
da auga superficial do mar sobre a tendencia de décadas pasadas. 2009-2030.

Fonte: Elaboración propia.
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anEXo ii: REsultados Estimados dE biomasa E captuRas Globais na análisE dE sEnsibilidadE 
(EscEnaRio climático dE incREmEnto anual En 0,027 ºc a tEmpERatuRa supERFicial do maR)

cadro 15. incremento do 10% no prezo unitario das capturas. 2009-2030.

ano temperatura prevista biomasa capturas

2009 16,5980 205598,1028 138042,8349
2010 16,6250 200307,0133 135493,0811
2011 16,6520 195183,1360 132995,8191
2012 16,6790 190219,7666 130550,0342
2013 16,7060 185413,5479 128154,4619
2014 16,7330 180754,9099 125808,4010
2015 16,7600 176239,6326 123510,7263
2016 16,7870 171862,3497 121260,4443
2017 16,8140 167617,9333 119056,5739
2018 16,8410 163501,4820 116898,1475
2019 16,8680 159508,3093 114784,2115
2020 16,8950 155633,9327 112713,8264
2021 16,9220 151874,0631 110686,0679
2022 16,9490 148224,5951 108700,0268
2023 16,9760 145851,0026 106669,0078
2024 17,0030 141241,3051 104849,5375
2025 17,0300 137900,1085 102983,3492
2026 17,0570 134654,5482 101155,3982
2027 17,0840 131501,3066 99364,8546
2028 17,1110 128437,2014 97610,9041
2029 17,1380 125460,2470 95892,6791
2030 17,1650 122565,7724 94209,5123

Fonte: Elaboración propia.

Figura 13. Evolución da biomasa de sardiña e capturas ante un incremento do 10% no prezo unitario das 
capturas. 2009-2030.

Fonte: Elaboración propia
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cadro 16. incremento do 10% no custo unitario do esforzo. 2009-2030.

 ano temperatura prevista biomasa capturas

2009 16,5980 248372,9247 132510,1147
2010 16,6250 241221,8913 130284,1753
2011 16,6520 234321,9507 128091,3706
2012 16,6790 227663,2976 125931,7557
2013 16,7060 221236,4787 123805,3474
2014 16,7330 215032,3848 121712,1253
2015 16,7600 209042,6082 119651,9783
2016 16,7870 203258,2766 117624,8827
2017 16,8140 197671,4823 115630,6843
2018 16,8410 192274,4564 113669,2251
2019 16,8680 187059,7374 111740,3183
2020 16,8950 187059,7374 109111,1608
2021 16,9220 177148,8547 107979,2802
2022 16,9490 172439,2229 106146,6469
2023 16,9760 169386,1550 104142,0445
2024 17,0030 163479,9613 102575,7309
2025 17,0300 159218,4722 100836,8203
2026 17,0570 155094,9237 99128,4935
2027 17,0840 155094,9237 96925,9493
2028 17,1110 147240,6299 95802,1553
2029 17,1380 143499,9471 94183,3928
2030 17,1650 139879,0492 92593,5055

Fonte: Elaboración propia.

Figura 14. Evolución da biomasa de sardiña e capturas ante un incremento do 10% no custo unitario do es-
forzo. 2009-2030.

Fonte: Elaboración propia.
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cadro 17. incremento simultáneo do 10% no prezo unitario das capturas e custo unitario do esforzo. 2009-2030

 ano temperatura prevista biomasa capturas

2009 16,5980 223066,5038 136173,5743
2010 16,6250 217004,9594 133735,6208
2011 16,6520 211149,4361 131342,8578
2012 16,6790 205489,3280 128994,9956
2013 16,7060 200017,6844 126691,3269
2014 16,7330 194726,9117 124431,2477
2015 16,7600 189609,7261 122214,1415
2016 16,7870 184659,1398 120039,3819
2017 16,8140 179868,4495 117906,3338
2018 16,8410 175234,5668 115813,9988
2019 16,8680 170746,8239 113762,2185
2020 16,8950 166401,3628 111750,1225
2021 16,9220 162192,7091 109777,0400
2022 16,9490 158115,6317 107842,2985
2023 16,9760 155468,2004 105814,3306
2024 17,0030 150336,4317 104085,1474
2025 17,0300 146624,9639 102261,3953
2026 17,0570 143026,3615 100473,3017
2027 17,0840 139536,4484 98720,2030
2028 17,1110 136151,2305 97001,4405
2029 17,1380 132866,8862 95316,3610
2030 17,1650 129679,7590 93664,3171

Fonte: Elaboración propia.

 

Figura 15. Evolución da biomasa de sardiña e capturas ante un incremento simultáneo do 10% en prezos e 
custos. 2009-2030.

Fonte: Elaboración propia.
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rEsumo

o obxectivo deste capítulo é presentar os principais resultados dunha investigación deseñada co 
obxectivo de avaliar os posibles efectos do cambio climático sobre os fluxos turísticos ao litoral 
galego. a análise parte de información cualitativa previa sobre cambios esperados na climato-
loxía en distintas épocas do ano a nivel español, principal orixe da demanda de turismo en Ga-
licia e sobre unha descrición ou escenario cero dos fluxos turísticos actuais a esta comunidade 
autónoma. sobre esta base, realízase unha análise de cambios nas preferencias turísticas para 
estimar como afectaría o novo contexto aos fluxos de viaxes turísticas. a metodoloxía utilizada 
consiste nun estudo de campo baseado nunha técnica directa a través de cuestionarios reali-
zados a unha mostra representativa do mercado de orixe. a poboación obxectivo seleccionada 
foi a de madrid (concello), como principal mercado de orixe dos clientes turísticos de Galicia. a 
climatoloxía aparece como un factor de gran peso na satisfacción ou insatisfacción das visitas 
actuais e, consecuentemente, na elección de destino da viaxe. a demanda de viaxes e pernoitas 
no litoral galego aumentaría no novo escenario climatolóxico, aparecendo Galicia como un 
destino máis atractivo para visitantes actuais e potenciais. o incremento de demanda produci-
ríase tanto a custa dunha diminución para outros destinos actuais como por un incremento neto 
no número de viaxes turísticas do mercado analizado.

summarY

the objective of this chapter is to present the main results of a research specially designed to 
value the likely effects of climate change on tourism to the Galician coast. the analysis is based 
on previous qualitative data on expected changes on climatic variables in different seasons in 
spain, because it is the main origin of the touristic demand arriving to Galicia. in addition, the 
current scenario or description of current touristic flows to this region is presented. taking this 
data into account, an analysis of changes in touristic preferences is carried out to estimate how 
the new context would affect touristic flows. the methodology used consisted on a field study 
based on a direct technique, through questionnaires to a representative sample of the potential 
demand. the selected population consisted on madrid residents, as main market of touristic 
clients to Galicia. climate appears as an important cause of satisfaction or dissatisfaction of 
current visits, and consequently in the choice of destiny. the demand os trips and overnight stays 
in the Galician coast would increase in the new climatic context, making Galicia more atractive 
to current and potential visitors. the increase in demand would be through a decrease in visits to 
another destinations and also due to a net increase in trips of the analyzed market.
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introdución 

a climatoloxía exerce unha forte influencia no sector turístico e recreativo, que é un dos sectores 
con maior e máis rápido crecemento da demanda en todo o mundo desenvolvido. como exemplo, 
o número de chegadas turísticas internacionais pasou dos 25 millóns de 1950 aos 450 millóns de 
1990 e aos 842 millóns de 2006 (Wto, 2006), e nestas cifras non están incluídos os despraza-
mentos turísticos internos dentro dos países. o auxe deste sector é resultado dunha combinación 
de factores entre os cales cabe destacar o aumento xeneralizado da renda dispoñible, unha maior 
valoración do tempo libre e o incremento da esperanza de vida, que aumenta o número de persoas 
xubiladas, importantes demandantes turísticos. 

os cambios físicos na paisaxe litoral, na dispoñibilidade de determinados recursos ou abastecemen-
tos básicos (auga, enerxía, alimentos, etc.), nos riscos para a saúde (novas enfermidades, efectos 
das temperaturas extremas) e o risco de eventos catastróficos (secas, inundacións, tormentas e cli-
matoloxía extrema) son algunhas das consecuencias do cambio climático que influirán directamente 
no turismo. ademais, a complexidade da interrelación cambio climático-turismo aumenta se temos 
en conta que o turismo é tamén causa do problema, sobre todo –aínda que non exclusivamente– a 
través do consumo enerxético e emisións á atmosfera derivadas do uso de combustibles fósiles no 
transporte. Estímase que o sector contribúe aproximadamente ao 5% do total das emisións, e baixo 
supostos factibles esta contribución aumentará máis do dobre en 30 anos. a este respecto, a pri-
meira conferencia sobre cambio climático e turismo, celebrada en djerba (tunicia) no ano 2003 
concluía coa declaración de djerba, na que se recomendaban pautas de actuación responsable 
para o sector. 

Existe un considerable número de estudos a nivel internacional que intentan abordar esta complexa 
relación entre cambio climático e turismo e que indican que non só cambiará o volume de fluxos 
turísticos, senón tamén os destinos. a dependencia do sector turístico de variables climáticas queda 
patente en estudos como os de viner e agner (1999), maddison (2001), lise e tol (2002), Hamilton 
et al., (2005a, 2005b), scott et al. (2004, 2005), Gómez martín (2005) ou bigano et al. (2006), 
entre outros. smith (1990, 1993), por exemplo, sinalaba, nun traballo xa clásico, como a elección 
do destino turístico por parte dos turistas ingleses dependía en gran medida do chuvioso que tivese 
sido o tempo en inglaterra.

no ámbito europeo cabe destacar o estudo pEsEta (comisión Europea, 2007), coordinado polo 
Joint Research centre, para avaliar os impactos previstos do cambio climático en Europa para o 
horizonte temporal 2011-2040 e 2071-2100, mediante modelos que predín impactos para cer-
tos sectores como a agricultura, a saúde, o turismo, as concas fluviais e os sistemas costeiros, e 
combinando escenarios climáticos e socioeconómicos. a nivel turístico estes modelos predín que 
as condicións climáticas estivais cambiarán radicalmente ao longo deste século e que a zona que 
actualmente amosa condicións excelentes, localizada no mediterráneo, se desprazará cara ao norte 
(figura 1). 

a similares resultados chega, en España, a oficina Española de cambio climático, que nun docu-
mento de avaliación preliminar de efectos predí como unha das tendencias máis significativas a me-
diterraneización do norte peninsular e a aridización do sur (ministerio de medio ambiente, 2005). 
Este resultado é particularmente relevante para a investigación realizada, pois veremos que para 
Galicia os fluxos turísticos proceden directamente do resto de España e esta mediterraneización do 
norte pode levar consigo un cambio de dirección cara ao norte do actual turismo do sur. a este 
respecto, a análise de bigano et al. (2004), que indica que aproximadamente o 86% do turismo 
total é turismo doméstico ou interior de cada país, confírmase cando analizamos os fluxos turísticos 
do resto de España a Galicia. tamén é salientable que, dado o volume de turismo doméstico, a 
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análise dos efectos do cambio climático no turismo ten abordado polo xeral o turismo internacional, 
obviando o turismo interior ou doméstico (algúns estudos sobre turismo interior son os de coenen e 
van Eekeren, 2003, ou seddighi e shearing, 1997).

o obxectivo da investigación que se describirá ao longo deste capítulo é realizar unha estimación 
preliminar de cambios nos fluxos turísticos ao litoral galego desde un dos principais mercados ou 
orixe actual de visitantes. para iso, cómpre comezar clarificando a terminoloxía básica e, conse-
cuentemente, acoutando o traballo realizado. neste sentido, a organización mundial do turismo 
establece que para que unha actividade sexa considerada turística require polo menos unha per-
noita fóra da residencia permanente. así, por exemplo, Evans (2001) diferencian estas actividades 
que supoñen pernoitas e unha certa planificación previa das actividades de lecer fóra do fogar en 
xeral, que configurarían o concepto de recreación ou actividades recreativas. no traballo descrito a 
continuación ocuparémonos exclusivamente dos fluxos turísticos segundo a definición internacional-
mente aceptada, non abordando actividades recreativas. Esta diferenciación ten, así mesmo, unha 
implicación importante para os obxectivos do traballo, pois as viaxes turísticas están habitualmente 
máis condicionadas pola climatoloxía (para elixir destino e data), mentres que a recreación é máis 
dependente de predicións meteorolóxicas a curto prazo. a este respecto, limb e spellman (2001) 
identifican os factores climáticos máis influentes nas decisións turísticas e observan que estes son 
a temperatura, o sol e a choiva. na investigación realizada para predicir os cambios nos fluxos 
turísticos ao litoral galego tense en conta o efecto directo dos cambios climatolóxicos na demanda 
turística, non abordando efectos indirectos (a través dos cambios na paisaxe, recursos naturais, etc.) 
nin posibles modificacións na oferta turística.

Figura 1. condicións simuladas para o turismo estival en Europa para 1961-1990 (esquerda) e 2071-2100 (dere-
ita), baseándose no Escenario de Emisións altas do panel intergobernamental para o cambio climático (ipcc a2).

Fonte: proxecto pEsEta (www.jrc.es/docs/tourism.html) citado en EEa (2007).
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os obxectivos concretos que cómpre abordar son, en primeiro lugar, coñecer os destinos e usos 
turísticos dos residentes no concello de madrid na actualidade: frecuencias, período estacional, 
estadías medias, formas de viaxe, formas de aloxamento (singularmente a compra dunha segunda 
residencia) e, de maneira moi específica, as variables que inciden na súa elección de destino. En 
segundo lugar, coñecer a súa modificación de preferencias ante un escenario de cambio climático, 
de entrada na súa propia comunidade, pero tamén en destinos turísticos de litoral que hoxe son 
para os residentes na comunidade de madrid dominantes (especialmente mediterráneo e Galicia). 
os resultados obtidos coa presente aplicación poden ser indicativos para coñecer as tendencias dos 
turistas ao litoral galego.

comezaremos presentando unha descrición da demanda turística en Galicia na situación actual. a 
continuación describiremos brevemente a metodoloxía utilizada para estimar cambios na demanda 
futura e presentaremos as características da aplicación realizada e da mostra utilizada como refe-
rencia, así como os principais resultados e as conclusións derivadas destes. 

análisE da dEmanda turística no EscEnario 0 (ano 2006)

nos datos presentados no cadro 1 obsérvase a importancia relativa determinante do turismo inte-
rior fronte ao exterior cando analizamos as entradas turísticas en Galicia. iso explicaría que un só 
mercado doméstico (madrid) supoña a metade do peso total que ten o turismo procedente de fóra 
de España cara a Galicia. 

isto tamén é certo en termos do valor do consumo inducido, aínda que a fonte manexada semella 
sobrevalorar o dos residentes e infravalorar o procedente do resto de España (36% das pernoitas e 
só 18% do consumo). con todo, débese salientar como a estimación do consumo turístico recibido 
do resto de España –no que madrid é capital– é moi parella á importancia do consumo turístico 
exterior (907 e 1187 millóns respectivamente).

cadro 1. análise de visitas e visitantes. 
 
   consumo
    pernoitas (2006) % millóns eur. (2004) %
-------------------------------------------------                  -----------------------
total internas1 46.166.152 79.5 3.929 76,8
-------------------------------------------------                  -----------------------
Residentes 24.889.012 42.7 3.022 59,1

Resto España 21.277.140 36.5    907 17,7
      madrid2   6.497.107 11,2
      Resto3 14.730.033 25,3
------------------------------------------------                   -----------------------
de fóra de España4 11.922.500 20,5 1.187 23,2
------------------------------------------------                   -----------------------
total pERnoitas 58.088.652 100 5.116 100

Fonte: www.iet.tourspain.es e www.exceltur.org

1 cadro 3.23 de Familitur 2006.
2 supón na actualidade o 5% das pernoctas con orixe en madrid cara ao resto de España.
3 despois de madrid está cataluña, con 3.190.147 pernoctas.
4 Frontur, 2006; táboa 13, estimado miles de turistas x 9,5 pernoctas de estadía media (p. 24); centrarse no vector doméstico 
–como se fará aquí– en vez de facelo neste exterior é moito máis oportuno para Galicia que para o conxunto de España, 
onde o peso do exterior é o determinante.
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dos 46 millóns de pernoitas (m) de turismo interno recibido, 18,3 m (o 40%) son identificadas 
explicitamente como de vacacións do verán; a estas deberíanse engadir, entre outras, as visitas a 
familiares e amigos, que poden tamén estar fortemente estacionalizadas (cadro 3,6 da fonte ma-
nexada). En madrid a porcentaxe das pernoitas emitidas como vacacións de verán sabemos que é 
do 47% (cadro 3.4. ibídem).

a distribución das pernoitas de turismo interno recibidas en Galicia por tipo de aloxamento é (nóte-
se que o hoteleiro só son 7,6 m, o que supón o 16,5%) (cadro 3.16 da fonte) o que se recolle na 
figura 2. non temos razóns para pensar que o procedente do noso principal mercado emisor interno 
(madrid) teña unha distribución diferente, aínda que este é un extremo que poderemos comprobar 
no traballo de campo.

a distribución destas pernoitas en vivendas propias e/ou de familiares e amigos (que superan o 53% 
do total) vai estar moi relacionada cos datos de acceso a unha segunda residencia; neste aspecto, 
segundo a fonte que manexamos (cadro 1.4), as porcentaxes dos fogares –de residentes– que dis-
poñen dunha destas segundas residencias está representada na figura 3.

Figura 2. distRibuciÓn das pERnoitas intERnas

Figura 3. FoGaREs con accEso a 2ª REsidEncia
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un aspecto directamente relacionado co anterior é comprobar que no caso de Galicia a locali-
zación desa segunda residencia (cadro 1.5 de ibídem.) está nun 85% dos casos dentro de Gali-
cia, mentres que no caso de madrid se sitúan fóra da comunidade o 84% delas; é dicir, xusto ao 
contrario. Xa que logo, para o mercado emisor que no noso traballo de campo tomaremos como 
indicativo dos cambios de conduta turística que poidan derivar dun certo escenario de impactos 
do cambio climático, cabe supor que xa nestes momentos teñen unha importante cantidade de 
segundas residencias localizadas entre nós (sobre todo, cabe esperar que en poboación residente 
en madrid e de orixe galega).

daquela, as vivendas secundarias e/ou baleiras pódense asociar a un potencial uso turístico (vput). 
no noso litoral acadan un 30% do total de vivendas existentes. na metade dos concellos do litoral 
estas vivendas teñen unha presenza inferior, caso das Rías baixas e arco ártabro, mais no resto das 
zonas rexístranse valores superiores á media, como se pode ver no mapa adxunto. nomeadamente 
en tres casos (barreiros no arco cantábrico, laxe na costa da morte e sanxenxo nas Rías baixas), 
as vput supoñen máis da metade do total de vivendas do concello.

Figura 4. vivEndas dE potEncial uso tuRÍstico (% sobre total).

os establecementos non regrados defínense como as vivendas particulares e apartamentos non le-
galizados como negocios de hospedaxe, polo que non vai existir unha estatística fiable sobre estes. 
por este motivo, para avaliar a súa importancia no sector turístico temos que recorrer a indicadores 
relacionados co seu uso efectivo, tales como as pernoitas en establecementos non regrados de tu-
ristas españois e estranxeiros. mais non imos dispoñer de datos desagregados a nivel local, o que 
fai obrigado facer estimacións ad hoc. os datos para as tres provincias galegas con litoral son os 
que seguen.
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cadro 2. pernoitas regradas e non regradas nas provincias galegas, 2004.

 Regradas non regradas total
% non 

regradas
% prov./Gal

coruña (a) 3.857.573 11.267.254 15.124.827 74,5% 27,8%

lugo 925.826 10.032.247 10.958.072 91,5% 20,1%

pontevedra 3.798.427 12.425.654 16.224.081 76,5% 29,8%

Galicia 9.191.098 45.099.554 54.290.652 83,0% 3,4%

EspaÑa 344.022.030 1.228.798.432 1.572.820.462 78,1%  

Fonte: elaboración propia sobre anuario económico de la caixa 2006.

como vemos, as pernoitas en establecementos non regrados supoñen máis das tres cuartas partes do 
total en Galicia. tal volume de negocio turístico non regrado sitúase a un nivel só lixeiramente superior 
á media española (un 5% máis) e fai especialmente axeitado avaliar a conduta real (no escenario cero) 
e potencial (nun escenario de cambio climático) desde o punto de vista da demanda turística –no noso 
caso no mercado emisor de madrid–, pois facelo desde o punto de vista da oferta regrada5 sería só 
ocuparse dunha parte minoritaria dos usos turísticos vencellados ao uso do noso litoral.

Figura 5. distRibuciÓn dos dEstinos tuRÍsticos dos madRilEÑos. 
pernoitas con destino interno en España

Fonte: Elaboración propia con datos Familitur, 2006.

a provincia de lugo é a que presenta unha maior porcentaxe de pernoitas non regradas, mentres 
que na coruña e pontevedra a porcentaxe é inferior á media galega. daquela, podemos concluír 
que este indicador xustifica a crucial importancia que as vput (secundarias e desocupadas) teñen 
nos usos asociados ao patrimonio costeiro galego.

5 pola súa propia natureza, a oferta non regrada sería difícil que fose obxecto dun tratamento estatístico no traballo de 
campo que puidese considerarse rigoroso.
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os datos da nosa fonte estatística principal (Familitur, 2006) confirman este comportamento entre 
regrado e non regrado, pois as segundas residencias, as vivendas de amigos e familiares e o alu-
guer de vivendas supoñen practicamente o 75% das pernoitas realizadas en Galicia. cabe destacar 
que, sendo este o comportamento total para Galicia, as pernoitas da zona costeira son especial-
mente decisivas no conxunto rexional, xa que aproximadamente o 44% das viaxes internas teñen 
como actividade determinante o uso dos areais (Familitur, 2006).

no dominante turismo interior é salientable, como xa se dixo en varios momentos desta análise, o 
caso de madrid, para o que debemos engadir que, como mercado turístico emisor principal cara 
a Galicia que é, en relación con eventuais efectos do cambio climático sobre as preferencias de 
destino, convén anotar a seguinte distribución no escenario cero (figura 5), para así contextualizar 
ese 5% que supoñen os 6,5 millóns de pernoitas de residentes en madrid realizadas en Galicia.

E xa no caso do turismo exterior, minoritario entre nós, cómpre dicir que o seu peso é do 2,1% do 
total español. Ese dato supón a existencia dunha marxe potencial para que outros destinos hoxe 
dominantes (andalucía co 14,5%, canarias co 16,4% ou valencia co 9,2%) pero máis meridionais 
puidesen desprazar as súas preferencias cara ao norte de España nun escenario como o que aquí 
avaliaremos. a procedencia do centro-norte de Europa pensamos que así podería facelo factible.

o obxectivo destas visitas é maioritariamente vacacional (78,8%) e cunha clara estacionalidade 
estival; sobre a permanencia e tipo de aloxamento, os datos son os que se recollen no cadro 3.

cadro 3. Formas de aloxamento.

% estancia media

total 100 9,5

Hoteis 63 7,2

vivenda propiedade 22 16,5

aluguer 8 15,6

Estes datos permiten afirmar que este mercado emisor fai un maior uso relativo da oferta regrada 
(que a que fai o turismo doméstico/nacional), así como que unha estratexia para prolongar a esta-
día media vai ser a través da canalización extrahoteleira.

a continuación describiremos a análise realizada para predicir os cambios na demanda ante cam-
bios na climatoloxía.

métodos 

a metodoloxía utilizada para analizar cambios nas preferencias dos turistas ao litoral nun escenario 
de cambio climático ten como fundamento os métodos de valoración económica de preferencias 
declaradas desenvolvidos no ámbito da economía ambiental (bateman et al., 2002). os métodos 
de valoración económica de preferencias declaradas aplícanse a proxectos ou medidas que pro-
ducen cambios no benestar social, e o seu obxectivo pode ser cuantificar en termos económicos a 
magnitude destes impactos ou predicir modificacións no comportamento dos individuos ante deter-
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minados escenarios simulados, cuantificar estes cambios e realizar unha posterior conversión destes 
a magnitudes económicas. 

na investigación realizada e descrita neste capítulo adoptouse este segundo enfoque dentro dos 
métodos de preferencias declaradas. o método utilizado configúrase como unha variante da deno-
minada análise do comportamento continxente. Este método, como o resto das técnicas baseadas 
en preferencias declaradas, parte dun cuestionario realizado a unha mostra representativa da po-
boación obxectivo. o cuestionario defínese seguindo uns protocolos internacionalmente aceptados 
e intenta presentar o individuo unha situación futura hipotética ante a cal ten que decidir cal sería 
o seu comportamento como consumidor, ou implicitamente como variaría o seu consumo en canti-
dade e tipoloxía, na nova situación.  

para levar a cabo esta estimación, definimos un cuestionario para realizar a residentes en madrid 
que tiveran visitado algún lugar do litoral español no último ano (xuño 2007-xuño 2008). o cues-
tionario organizouse en catro partes: 

1. a primeira parte intenta saber as visitas realizadas a Galicia durante o período de referen-
cia, obtendo datos concretos de cada visita: en que mes se realizou, o tipo de aloxamento 
en que pasou a noite, o número de noites aproximado que durou a súa visita, o medio de 
transporte que utilizou para chegar a Galicia e o motivo principal da visita. ademais, con-
siderando só as viaxes ao litoral, pedíaselle ao enquisado que indicase aquelas viaxes que 
destacaría como especialmente agradables e satisfactorias e aquelas que non cumpriron as 
súas expectativas, e que especificase os motivos en ambos os casos.

2. na segunda parte realizouse un proceso similar pero para visitas realizadas ao litoral espa-
ñol (excluíndo o galego), pedindo datos específicos de cada unha das visitas e que indica-
sen aquelas especialmente agradables e desagradables, xunto coas súas razóns.

3. unha vez completada a análise do comportamento turístico actual, na terceira sección 
analízase o peso das variables climatolóxicas nas súas decisións de destino para as súas 
viaxes e a continuación descríbese o escenario hipotético futuro (nun contexto de cambios 
climatolóxicos) que vai acompañado das correspondentes preguntas de comportamento 
continxente. Estas preguntas comezan por unha xenérica sobre como cre que variará o tu-
rismo con destino a Galicia no novo contexto, se persoalmente modificaría as súas visitas a 
Galicia e o número de pernoitas no litoral. Finalmente, inténtase cuantificar a modificación 
de comportamento mediante unha pregunta que comeza  lembrándolle as pernoitas rea-
lizadas no último ano no litoral galego e español. a continuación pídeselle que estime as 
que faría nun período futuro tendo en conta os cambios descritos. tamén se lles pregunta 
aos individuos da mostra se teñen segunda residencia. aos que a teñen pregúntaselles onde 
e se cambiarían a súa localización no novo contexto. se non a teñen, pregúntaselles onde 
lles gustaría tela nesa situación futura.

4. a cuarta e última sección do cuestionario defínese para coñecer características socioeco-
nómicas dos enquisados, como a súa idade, nivel de estudos, situación profesional, 
renda, etc.
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o texto do escenario hipotético futuro descrito aos individuos para determinar o seu comportamento 
continxente é o seguinte:

“o acceso por estrada ao litoral español, incluíndo Galicia, mellorou notablemente, e 
nos próximos anos novas liñas de alta velocidade permitirán realizar a viaxe madrid-
Galicia en apenas 2 horas.

ademais, os expertos consideran que se están producindo cambios no clima nas seguin-
tes direccións:
- as chuvias concentraranse no outono e diminuirán o resto do ano.
- aumentará a temperatura en xeral en todo o ano, en especial na primavera e no 

verán. ademais, no verán e no outono as noites serán tamén máis cálidas.
- incrementarase a temperatura da auga do mar.
- aumentará o nivel do mar.

no caso de madrid, así como no litoral mediterráneo e nas illas, por estaren no interior 
e máis ao sur, estes cambios serán máis intensos que en Galicia”. 

Este escenario definiuse segundo a información previa facilitada por equipos de investigación par-
ticipantes no proxecto cliGal. optouse por amosar unha información de tipo cualitativo para fa-
cilitar a comprensión da información por parte dos individuos e facilitar a simplicidade e brevidade 
necesarias nun cuestionario realizado por teléfono.

rEsultados E discusión

os cuestionarios deseñados para analizar as preferencias turísticas e os cambios nelas nun esce-
nario de cambio climático foron realizados por enquisadores profesionais no mes de xullo de 2008 
no concello de madrid. os cuestionarios realizáronse telefonicamente e a mostra foi seleccionada 
mediante marcación aleatoria con cotas por idade. Foron contactadas 1.495 persoas, das cales 
accederon a realizar o cuestionario 745, o que indica unha taxa de resposta do 49,8%, habitual 
neste tipo de estudos.

das 745 persoas que accederon a completar o cuestionario, 131 (o 17,6%) visitaron Galicia no 
último ano, considerado desde xuño de 2007 a xuño de 2008 (polo tanto, non visitaron Galicia 
614 ou o 82,4%). Esta porcentaxe supera bastante os datos de Familitur de orixe madrid e destino 
Galicia cifrados no escenario cero nun 5,03%. decláranse visitantes á costa galega 73 persoas 
(55,7% dos que visitaron Galicia); visitantes de interior 38 (29%) e indican que visitaron tanto costa 
como interior 20 (15,3%). polo tanto, 93 individuos (71% dos que visitaron Galicia) visitaron a costa 
galega. da mostra inicial, 396 (53,2%) visitaron o litoral español (excluíndo o galego) durante o 
último ano (non o visitaron 349 ou o 43,8%). 

considerando a mostra inicial, observamos que 349 persoas non visitaron o litoral galego nin o 
español (46,84%); 59 persoas visitaron ambos (8%); 34 só o litoral galego (4,5%) e 337 só o litoral 
español (45,23%). 

o tamaño mostral finalmente utilizado para a análise estatística obtense despois de lle aplicar un 
filtro á mostra total, integrando a mostra útil os visitantes ao litoral galego ou español no último 
ano. con esta selección a mostra final está integrada por 430 persoas (que visitaron o litoral galego 
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ou español). Excluímos os que visitaron o interior galego e non visitaron o litoral español (non son 
usuarios actuais do litoral, 16 persoas). a distribución final da mostra segundo o seu uso do litoral 
queda como segue: das 430 visitas ao litoral español (inc. galego), o 78,37% só visitou o litoral 
español, o 13,72% visitou o litoral español e tamén o galego e o 7,9% visitou o litoral galego e non 
o español. a análise descritiva, a partir deste punto, toma como base esta mostra de 430 persoas.

a. descrición das viaxes realizadas a Galicia no último ano

dos 430 usuarios do litoral, 115 (26,7%) visitaron Galicia no último ano e 315 (73,3%) non. dos 
usuarios do litoral que visitaron Galicia, 73 (o 63,5%) visitaron a costa galega; 22 (o 19,1%) visita-
ron o interior de Galicia, e 20 (o 17,4%) ambos. sobre a mostra de usuarios do litoral, as porcen-
taxes son o 17%, o 5,1% e o 4,7% respectivamente). 

polo tanto, 93 persoas visitaron o litoral galego (21,62% da mostra). o número de pernoitas rea-
lizado por estes visitantes do litoral galego no último ano foi de 918, o que ofrece unha media de 
pernoitas por visitante de 9,87 (aproximadamente 10) pernoitas/ano. Esta media de pernoitas da 
mostra é un dato que está próximo ás 9,5 pernoitas de estancia media que proporciona Familitur 
para as viaxes turísticas recibidas desde fóra de Galicia.

tendo en conta tanto visitantes ao interior como á costa galega, 115 persoas mencionan unha viaxe 
a Galicia no último ano e, das anteriores, 12 persoas mencionan unha segunda viaxe. se anali-
zamos a primeira viaxe que mencionan (véxase o cadro 3), o 52,2% da mostra visitou Galicia no 
verán (meses de xuño, xullo e agosto); o 20,5% viaxou na primavera (marzo, abril, maio); o 10,3% 
viaxou no outono (setembro, outubro, novembro); e o 6,9% no inverno (decembro, xaneiro, febrei-
ro).  analizando as segundas viaxes, o 40% tamén foron realizadas nos meses do verán, o 24% no 
inverno, o 16,6% na primavera e 8,2% no outono. sabemos por Familitur que o 47% das pernoitas 
emitidas desde madrid son por vacacións de verán, non demasiado diferente do dato da primeira 
visita na nosa mostra, que é do 52%.

as provincias de destino máis habituais son as litorais, sendo a coruña a máis visitada, con aproxi-
madamente o 50% das primeiras viaxes, seguida de pontevedra, co 27% (cadro 3).

por tipo de aloxamento (cadro 4), os establecementos hoteleiros foron utilizados polo 41,74% dos 
viaxeiros nas súas primeiras viaxes, seguidos por apartamentos ou pisos de aluguer (17%), co 16% 
aproximadamente pernoitando na casa de amigos ou familia. os datos de pernoitas hoteleiras na 
mostra son inferiores aos que indica Familitur, que estima que a media das visitas procedentes de 
fóra de España que pernoitan en hoteis é do 63%.

 

cadro 3. distribución de viaxes por provincia de aloxamento.

primeiras viaxes segundas viaxes

Frecuencia porcentaxe Frecuencia porcentaxe

coruña (a) 57 49,6 2 16,7

lugo 7 6,1 1 8,3

ourense 9 7,8 2 16,7

pontevedra 31 27,0 6 50,0

non se lembra 11 9,6 1 8,3

total 115 100,0 12 100,0
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cadro 4. distribución de viaxes por tipo de aloxamento.

primeiras viaxes segundas viaxes

Frecuencia porcentaxe Frecuencia porcentaxe

Hotel 48 41,74 4 33,30 

Hostal ou pensión 10 8,70 2 16,70

cámping 6 5,22 0 0

apartamento ou piso de aluguer 20 17,39 0 0

segunda vivenda 6 5,22 3 25,00

casa de amigos/familia 18 15,65 2 16,70

outros 7 6,09 1 8,30

total 115 100,00 12 100,00

Respecto ao medio de transporte utilizado para chegar a Galicia, o coche particular confírmase 
como o medio máis utilizado (polo 75% dos visitantes), seguido a gran distancia polo autobús e o 
avión na mesma porcentaxe (8,7%). nas segundas viaxes, mantense a preponderancia do vehículo 
privado, aínda que o peso do avión aumenta respecto ao autobús (temos que lembrar que neste 
caso son só 12 observacións, e as conclusións non son estatisticamente robustas).

 

cadro 5. medio de transporte nas viaxes.

primeiras viaxes segundas viaxes

Frecuencia porcentaxe Frecuencia porcentaxe

coche 86 74,78 8 66,70

avión 10 8,70 3 25,00

tren 8 6,96 0 0,00

autobús 10 8,70 1 8,30

outros 1 0,87 0 0,00

total 115 100 12,00 100,00

o cadro 6 recolle as principais motivacións das viaxes realizadas a Galicia no último ano. o 41% 
non se decantan por ningún dos motivos especificados e indican unha combinación de motivos 
co mesmo peso nas súas decisións. obsérvase que as visitas a familiares e amigos son a primeira 
causa para os que elixen algunha motivación principal (15,7% da mostra), o segundo (co 11,3%) é 
gozar das praias e en terceiro lugar sitúase a gastronomía (8,7%).
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cadro 6. motivo da viaxe.

primeiras viaxes segundas viaxes

Frecuencia porcentaxe Frecuencia porcentaxe

traballo 8 7,0

visitar familiares e/ou amigos 18 15,7 4 33,3

Gozar das praias 13 11,3 1 8,3

pasear ou sendeirismo 6 5,2 0 0

deportes de montaña 1 0,9 0 0

visitar monumentos históricos 1 0,9 1 8,3

visitar cidades ou vilas con encanto 10 8,7 1 8,3

Gozar da gastronomía 10 8,7 1 8,3

outras 48 41,7 1 33,3

total 115 100,0 12 100,0

unha vez coñecido o comportamento turístico actual dos individuos da mostra respecto a Galicia, 
realízase unha pregunta sobre se destacaría a súa viaxe ou algunha das súas viaxes como especial-
mente agradables e os seus motivos. das 115 persoas que visitaron Galicia no último ano, 70 opi-
naron que todas as súas viaxes foron especialmente satisfactorias, 3 que ningunha foi satisfactoria 
e 16 mencionaron algunha viaxe especialmente agradable. En total, 86 persoas tiveron algunha ou 
varias (dúas) viaxes a Galicia especialmente satisfactorias. 

cando se analizan os motivos da viaxe ou viaxes especialmente satisfactorias, o primeiro motivo 
indicado pola maior parte dos individuos (cadro 7) foi a paisaxe verde e os arboredos (46,51%), 
seguido da climatoloxía agradable (11,63%). nos segundos motivos, o peso maior é para a gastro-
nomía (39%), seguida da paisaxe verde e os arboredos (19,4%) e da climatoloxía (6%). Entre os que 
indican un terceiro motivo, o 32% especifica a amabilidade da xente e o 13% a climatoloxía. como 
podemos observar, a climatoloxía figura entre os tres motivos máis  mencionados tanto en primeiro 
como en segundo ou terceiro lugar. ás persoas que mencionaron máis dun motivo, preguntóuselles 
cal consideraban que era o máis importante, e a distribución de respostas foi a que se presenta no 
cadro 8, destacando co 40% a paisaxe verde e os arboredos, a gastronomía co 16%, a amabilidade 
de xente co 15%,  a climatoloxía co 12%, e a tranquilidade e non masificación co 10% da mostra. 

no caso das viaxes a Galicia, tan só cinco persoas mencionaron algunha viaxe que non cumprira 
coas súas expectativas, catro por motivos relacionados coa mala calidade do aloxamento e unha 
polo trato da xente.
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cadro 7. motivos de que a súa viaxe fose especialmente agradable ou satisfactoria.

motivo 1 motivo 2 motivo 3

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

a paisaxe verde e os 
arboredos

40 46,51 13 19,40 3 6,38

a gastronomía 7 8,14 26 38,81 5 10,64

a amabilidade da xente 7 8,14 7 10,45 15 31,91

a climatoloxía 
agradable

10 11,63 4 5,97 6 12,77

o patrimonio cultural e 
histórico

2 2,33 3 4,48 2 4,26

a calidade e 
proximidade das praias

2 2,33 3 4,48 1 2,13

a tranquilidade e non 
masificación

4 4,65 3 4,48 4 8,51

outros 14 16,28 8 11,94 11 23,40

total 86 100,00 67 100,00 47 100,00

cadro 8. motivo máis importante de que a visita lle resultase agradable.

Frecuencia porcentaxe

a paisaxe verde e os arboredos 27 40,30

a gastronomía 11 16,42

a amabilidade da xente 10 14,93

a climatoloxía agradable 8 11,94

o patrimonio cultural e histórico 2 2,99

a calidade e proximidade das praias 2 2,99

a tranquilidade e non masificación 7 10,45

total 67 100,00

b. descrición das viaxes realizadas ao litoral español (non galego) no último ano.

das 430 persoas que configuraron a mostra final, 396 persoas (92,1%) realizaron algunha visita ao 
litoral español (non galego). o número de pernoitas totais realizadas pola mostra no litoral español 
foi de 4421, o que ofrece unha media de 11,16 pernoitas por visitante no último ano. 396 persoas 
indicaron que fixeran unha viaxe; 104, dúas viaxes; 19, tres viaxes, e só 3 persoas realizaron catro 
viaxes. a distribución estacional das viaxes aparece representada no cadro 9.

presentaremos a continuación, da mesma forma que para as viaxes a Galicia, as características das 
primeiras e segundas viaxes. analizando as primeiras viaxes, o 61,87% viaxou nos meses do verán, 
o 24,24% na primavera, o 7,83% no outono e o 6,06% no inverno. Respecto das segundas viaxes, 
o 47,12% foron realizadas no verán, o 26,92% no primavera, o 15,38% no outono e o 10,58% no 
inverno.
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as visitas ao litoral español, na súa primeira viaxe, pernoitaron 9,12 noites de media e 7 de me-
diana (mínimo 1, máximo 90). na segunda viaxe, a media de pernoitas é de 6,12 (mediana 5, 
mínimo 1, máximo 30). por establecementos, o 33% pernoitou en hoteis, aproximadamente o 25% 
en apartamento ou piso de aluguer e o 17% na casa de familiares ou amigos. as tres tipoloxías de 
establecementos elixidos para pernoitar nas segundas viaxes son as mesmas, aínda que con porcen-
taxes mostrais lixeiramente diferentes, do 51%, 13,5% e 16,3% respectivamente.

cadro 9.  distribución estacional das viaxes ao litoral español (excluído o galego).

primavera verán outono inverno total

1ª viaxe 96 245 31 24 396

porcentaxe 24,24 61,87 7,83 6,06 100

2ª viaxe 28 49 16 11 104

porcentaxe 26,92 47,12 15,38 10,58 100

3ª viaxe 3 8 4 4 19

porcentaxe 15,79 42,11 21,05 21,05 100

4ª viaxe 1 0 1 0 2

porcentaxe 50 0 50 0 100

cadro 10. distribución de viaxes por tipo de aloxamento.

primeiras viaxes segundas viaxes

Frecuencia porcentaxe Frecuencia porcentaxe

Hotel 131 33,1 53 51,0

Hostal ou pensión 17 4,3 2 1,9

cámping 12 3,0 0 0

apartamento ou piso de aluguer 98 24,7 14 13,5

segunda vivenda 44 11,1 10 9,6

casa de amigos/familia 68 17,2 17 16,3

outros 26 6,6 8 7,6

total 396 100,0 104 100,00

 

Respecto do medio de transporte elixido nas súas viaxes ao litoral español, o coche é o medio 
preferido polo 72,2% das primeiras viaxes e polo 68% das segundas. o avión é o segundo medio 
máis utilizado, en concreto polo 12% dos individuos nas primeiras viaxes e polo 18% nas segun-
das, sendo o terceiro medio de transporte elixido o tren, co 9% e 8% da mostra respectivamente.
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cadro 11. medio de transporte nas viaxes.

primeiras viaxes segundas viaxes

Frecuencia porcentaxe Frecuencia porcentaxe

coche 286 72,2 71 68,3

avión 48 12,1 19 18,3

tren 37 9,3 8 7,7

autobús 21 5,3 5 4,8

outros 4 1,0 1 1,0

total 396 100,0 104 100,0

cando se lles pediu que especificasen o principal motivo da súa viaxe, e da mesma forma que acon-
tecía para o caso das viaxes a Galicia, un gran número apunta unha combinación de factores coa 
mesma importancia. Entre os individuos que sinalan algún motivo en concreto, o lecer nas praias é 
o motivo máis frecuente, co 28% das primeiras viaxes e o 20% das segundas, seguido en ambos os 
casos das visitas a familiares ou amigos, co 14% e 18% respectivamente.

cadro 12. motivo da viaxe.

primeiras viaxes segundas viaxes

Frecuencia porcentaxe Frecuencia porcentaxe

traballo 14 3,5 7 6,7

visitar a familiares e/ou amigos 56 14,1 19 18,3

Gozo das praias 112 28,3 21 20,2

pasear ou sendeirismo 25 6,3 8 7,7

deportes de montaña 1 0,3 1 1,0

visita de monumentos históricos 3 0,8 0 0

visita de cidades ou vilas con 
encanto

11 2,8 4 3,8

Gozar da gastronomía 15 3,8 1 1,0

outras 159 40,2 43 41,3

total 396 100,0 104 100,0

na mostra total 306 persoas opinaron que todas as súas viaxes foron especialmente satisfactorias, 
4 que ningunha foi satisfactoria e 86 mencionaron algunha viaxe especialmente agradable. En total 
392 viaxes tiveron polo menos unha viaxe ao litoral español especialmente satisfactorias. o cadro 
13 recolle os principais motivos desta opinión. Entre os motivos que mencionan en primeiro lugar, a 
paisaxe é o de maior frecuencia, co 32,4% da mostra, seguido da climatoloxía, co 21% da mostra. 
Entre os segundos motivos citan a gastronomía e a climatoloxía, co 25% e 12%, respectivamente, e 
os que mencionan un terceiro motivo, citan a amabilidade da xente (21%) e a climatoloxía (14%). 
como podemos observar, a climatoloxía, neste caso, tamén é citada como unha das tres primeiras 
causas asociadas á satisfacción da viaxe.
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cadro 13. motivos de que a súa viaxe fose especialmente agradable ou satisfactoria.

motivo 1 motivo 2 motivo 3

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

a paisaxe 127 32,4 26 11,02 14 9,59

a gastronomía 15 3,8 60 25,42 13 8,90

a amabilidade da xente 36 9,2 37 15,68 31 21,23

a climatoloxía 
agradable

83 21,2 28 11,86 21 14,38

o patrimonio cultural e 
histórico

4 1,0 9 3,81 5 3,42

a calidade e 
proximidade das praias

25 6,4 26 11,02 17 11,64

a tranquilidade e non 
masificación

37 9,4 22 9,32 16 10,96

outros 65 16,6 28 11,86 29 19,86

total 392 100,0 236 100,00 146 100,00

das persoas  que mencionaron máis dun motivo, cando se lles preguntou o máis importante, a dis-
tribución de respostas foi a que presenta o cadro 14, destacando a paisaxe (25% dos individuos), 
a climatoloxía (23%) e a amabilidade da xente (11%).

cadro 14. motivo máis importante de que a visita lle resultase agradable.

Frecuencia porcentaxe

a paisaxe 94 25,54

a gastronomía 13 3,53

a amabilidade da xente 40 10,87

a climatoloxía agradable 83 22,55

o patrimonio cultural e histórico 7 1,90

a calidade e proximidade das praias 32 8,70

a tranquilidade e non masificación 48 13,04

outras 51 13,86

total 368 100,00

neste caso, 41 persoas mencionaron algunha viaxe que non cumprira coas súas expectativas, e 
explican a súa opinión (cadro 15) fundamentalmente pola mala calidade do aloxamento (31%) e 
pola climatoloxía desagradable (12%). as persoas que indicaron máis dun motivo, cando se lles 
pediu que indicasen o motivo máis importante, indicaron a mala calidade do aloxamento (42%), a 
climatoloxía desagradable (16%) e o ruído e/ou conxestión (16%).
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cadro 15. motivos de que a súa viaxe non cumprira coas expectativas.

motivos mencionados Frecuencia porcentaxe

mala calidade do aloxamento 13 31,71

mala calidade da comida 2 4,88

o trato da xente 3 7,32

a climatoloxía desagradable 5 12,20

mala conservación da paisaxe 0 0,00

praias/litoral en mal estado ou mal acceso 2 4,88

Ruído e/ou conxestión 3 7,32

baixa temperatura da auga de baño 3 7,32

outras 10 24,39

total 41 100,00

c. resultados da análise de comportamento continxente.

ante a pregunta de se lle influíron as variables climatolóxicas cando pensou ou pensa visitar Galicia, 
as respostas indican que si a un 35,3% da mostra (152 individuos), responden que non un 60% 
(258) e 20 (4,7%) non contestan. dos que responden afirmativamente, para o 23,7% (36 respostas) 
a climatoloxía influíulle positivamente e para o 76,3% (116) negativamente. a variable climatolóxica 
que máis inflúe positivamente  son as temperaturas suaves, citadas polo 61% da mostra. a variable 
negativa de maior peso é o risco de choiva. 

unha vez descritos os cambios agardados para os vindeiros anos, tanto de melloras en infraestrutu-
ras como climáticos (en Galicia e madrid), pregúntaselles se consideran que neste escenario incre-
mentará ou diminuirá a chegada de turistas a Galicia. o 67% da mostra que visitou o litoral (287 
persoas) consideran que a afluencia de turistas a Galicia incrementará; o 18% (79 persoas) pensa 
que non cambiará e tan só un 3% opina que as visitas a Galicia diminuirán no novo contexto, cun 
12% da mostra que indica que non se atreve a realizar esta predición.

cadro 16. influencia da climatoloxía na súa decisión de visitar Galicia.

positivamente negativamente

Frecuencia porcentaxe Frecuencia porcentaxe

temperaturas suaves 22 61,1% 16 13,8%

precipitación/choivas 7 19,4% 81 69,8%

ventos 1 2,8% 2 1,7%

nubrados/néboas 0 0% 3 2,6%

auga do mar máis fría 4 11,1% 12 10,3%

ondada 0 0 0 0

neve 0 0 0 0

outros 2 5,6% 2 1,7%

total 36 100,0 116 100,0
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no novo escenario e ante a pregunta de se Galicia lle parecería máis atractiva como destino, indi-
can o seguinte. aproximadamente para o 50% aumentaría o atractivo de Galicia como destino na 
nova situación; o 36% non modificaría a súa opinión actual e, finalmente, un 5% consideraría Ga-
licia como un destino menos atractivo. neste caso o 9% non toma unha decisión sobre a cuestión.

ante a pregunta de se aumentaría ou diminuiría as súas pernoitas no litoral galego no novo escena-
rio, as respostas distribúense da seguinte forma. un 48% declara que aumentaría as súas pernoitas 
no litoral galego na nova situación; aproximadamente un 35% manteríaas e tan só un 4% as dimi-
nuiría. un 13% da mostra non opina sobre a cuestión formulada.

a continuación formúlase a pregunta de cuantificación dos cambios nas pernoitas. comezaremos 
analizando a variación das pernoitas totais ao litoral español (incluíndo o galego) para despois des-
cribir o repartimento de pernoitas futuras entre o litoral galego e o resto do litoral español. 

partimos da información obtida a partir da propia mostra e que indica que, actualmente, 430 per-
soas da mostra visitaron o litoral español (incluíndo o galego) no último ano (xuño 07-xuño 08) e 
realizaron 5.339 pernoitas. das 428 persoas da mostra que responden á pregunta de cuantifica-
ción de cambios, 76 (o 17,76%) diminuirían as súas pernoitas no litoral na nova situación, 157 (o 
36,68%) manteríanas e 195 (o 45,46%) aumentarían o número de pernoitas. 

presentado as variacións en pernoitas, estas aumentarían en 2.384 e diminuirían en 652, cun 
balance final positivo en forma de incremento neto de 1.732 pernoitas (por ano). o número de 
pernoitas pasaría a ser, polo tanto, de 7.071 (fronte ás 5.339 actuais), cun incremento aproximado 
do 32,44%. 

non obstante, estas cifras globais agachan unha situación moi diferente entre os cambios na de-
manda observados se consideramos litoral español e se enfocamos o litoral galego. así, comezando 
polo litoral español, neste caso partimos de que actualmente 337 persoas da mostra visitaron o 
litoral español (excluída Galicia) e realizaron 4.421 pernoitas no último ano. neste caso, das 428 
persoas que responderon á pregunta de cambios, 161 (o 37,61%) manterían as súas pernoitas, 153 
(o 35,74%) diminuiríanas e 82 (o 19,16%) aumentaríanas.

presentando a variación en pernoitas, estas aumentarían en 725 e diminuirían en 1.194, cun ba-
lance neto negativo de -469 pernoitas nun ano. a predición sería, polo tanto, que o número de 
pernoitas por ano na nosa mostra no litoral español non galego pasaría de ser de 4.421 a 3.952, 
cunha diminución aproximada dun 11%.

analizando as variacións de visitas ao litoral galego, as datos mostrais de partida son que no último 
ano, 93 persoas visitaron o litoral galego e realizaron 918 pernoitas. das 428 persoas da mostra 
que responde á pregunta de cuantificación de cambios, 22 (o 5,14%) diminuirían as súas pernoitas 
no litoral galego na nova situación, 139 (o 32,48%) manteríanas e 267 (o 62,38%) aumentarían o 
número de pernoitas. 

En pernoitas,  estas aumentarían en 2.226 e diminuirían en 207, cun balance final positivo en forma 
de incremento neto de 2.019 pernoitas (por ano). o número de pernoitas pasaría a ser, por tanto, 
de 2.937 (fronte ás 918 actuais), cun incremento aproximado do 220%.

a continuación describiremos os cambios de preferencias asociados á segunda residencia nun con-
texto de cambio climatolóxico futuro. na mostra final, 146 persoas (o 34%) posúen actualmente se-
gunda residencia, cifra que está moi próxima á obtida no escenario cero para madrid (o 36,9% se-
gundo Familitur). destes, o 1,9% (8 individuos) teñen segunda residencia en Galicia; o 31,6% (136 
persoas) posúen unha segunda residencia no litoral español e 2 persoas (o 0,5%) unha segunda 
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residencia noutro país. tan só 17 persoas (o 11,6%) cambiaría a súa residencia na nova situación, o 
que indica un comportamento máis ríxido do turismo asociado ás segundas residencias. os lugares 
aos que cambiarían aparecen descritos no cadro 17, cunha maior preferencia pola comunidade 
andaluza (o 23,53%), seguida de Galicia e país valenciano (cun 17,65% ambas).

dos 284 individuos da mostra que non posúen actualmente segunda residencia (o 66% da mostra 
de visitantes ao litoral), o 33% non sabería onde situala en caso de ter esa posibilidade (79 persoas), 
o 39% (111 persoas) preferiría mercala no mediterráneo, o 22,5% no norte de España (64 persoas), 
o 4% no interior (12 persoas) e 4 persoas (o 1,4%) indican outros lugares (outros países).

cadro 17. lugar ao que cambiarían a súa segunda residencia no novo contexto.

Frecuencia porcentaxe

astuRias 1 5,88

andalucÍa 4 23,53

Galicia 3 17,65

ávila 2 11,76

paÍs valEnciano 3 17,65

noRtE 1 5,88

paRa a costa 1 5,88

ZamoRa 1 5,88

Eivisa 1 5,88

total 17 100,00

d. características da mostra

405 persoas estaban no seu domicilio habitual, o 94,2% da mostra. a media de anos que hai que 
reside nese domicilio é de 18 anos. 

a idade media mostral é de 45 anos (cun mínimo de 25 e un máximo de 75), o que é represen-
tativo da poboación obxectivo. un 63% da mostra son mulleres. Esta porcentaxe é superior á da 
poboación porque neste caso non se aplicaron cotas por sexo na selección mostral debido a que 
o interese estaba en que o cuestionario fose respondido por algún dos membros da familia que 
tomanse decisións sobre o destino de vacacións. 

a media de persoas que conviven no fogar é de 3,13 (mediana 4). no 65% dos fogares participan-
tes na mostra non hai menores de 19 anos, hai un menor no 17% e dous no 15%, e só máis de dous 
no 10% restante. no 79% dos fogares non hai ningún maior de 65 anos, hai un maior no 14% e 
dous no 6%; unicamente no 0,9% hai máis de dous maiores.

só o 4,2% declara ter algún membro do fogar nacido en Galicia, aínda que o 16% afirma que 
ten familiares próximos (de primeiro e segundo grao) nados en Galicia. o 96% dos fogares ten 
calefacción no seu domicilio (o 62% de gas natural) e o 61% ten aire acondicionado. o 86% dos 
enquisados posúe coche, e deles, o 98% ten climatización ou aire acondicionado.

os cadros 18 e 19 recollen o nivel de estudos (do enquisado e do cabeza de familia) e os ingresos 
netos familiares mensuais da mostra, por intervalos (o intervalo de máis frecuencia é o que indica 
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unha renda de entre 1.000 e 1.500 euros). ademais, 227 persoas (ou o 53% dos enquisados) de-
claran ser o principal perceptor de ingresos da familia. 

cadro 18. nivel de estudos rematados.

Entrevistado cabeza de familia

Frecuencia porcentaxe Frecuencia porcentaxe

ningún estudo/primarios sen rematar, etc. 8 1,9 20 4,7

Estudos rematado entre os 14 e os 16 
(primarios, EXb, Eso, etc.)

54 12,6 84 19,5

Estudos rematados entre os 16 e 19 
(bacharelato/Fp/ ciclo formativo medio, 
etc.)

52 12,1 115 26,7

Estudos posteriores aos 19 anos sen 
ser estudos universitarios superiores ou 
universitarios sen rematar

24 5,6 41 9,5

Estudos universitarios superiores 
terminados

65 15,1 166 38,6

ns/nc 227 52,8 4 ,9

total 430 100,0 430 100,0

cadro 19. ingresos netos familiares mensuais.

Frecuencia porcentaxe

sen ingresos 1 0,2

ata 250 euros 1 0,2

de 250,01 a 425,00 euros 1 0,2

de 425,01 a 600,00 euros 12 2,8

de 600,01 a 1.000,00 euros 30 7,0

de 1.000,01 a 1.500,00 euros 61 14,2

de 1.500,01 a 2.000,00 euros 51 11,9

de 2.000,01 a 2.500,00 euros 29 6,7

de 2.500,01 a 3.000,00 euros 27 6,3

máis de 3.000,00 euros 46 10,7

ns/nc 171 39,8

total 430 100,0
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conclusións

neste capítulo describimos os resultados dunha investigación orientada a estimar os efectos do 
cambio climático nos fluxos turísticos á Galicia litoral, tendo en conta só visitas turísticas (non re-
creativas) e efectos directos (relación directa climatoloxía-demanda turística). o método utilizado é 
unha variante das técnicas directas de estimación de cambios nas preferencias denominado com-
portamento continxente. 

para aplicar este método, definiuse un cuestionario co obxectivo de coñecer o comportamento tu-
rístico, actual e futuro, do principal mercado turístico en Galicia, madrid. o cuestionario aplicouse 
telefonicamente e obtívose unha mostra útil, de visitantes ao litoral español durante o último ano, de 
430 persoas, das cales o 78% visitou o litoral español neste período, o 8% visitou o litoral galego 
e o 14% visitou ambos. 

dos individuos que visitaron Galicia, máis da metade fixo as súas viaxes no verán, cunha media de 
10 pernoitas/visitante/ano. os visitantes a Galicia hospedáronse principalmente en hoteis (42%) e 
apartamentos ou pisos de aluguer (18%). viaxaron fundamentalmente en vehículo privado (75%) e 
o motivo principal da viaxe foi vir de vacacións, cunha mestura de obxectivos (praia, gastronomía, 
etc.). En xeral, declaran unha elevada satisfacción das súas visitas principalmente motivada pola 
paisaxe, estando a climatoloxía entre os tres primeiros motivos máis mencionados como factores 
agradables da visita.

os visitantes do litoral español pasaron unha media de 11 noites/ano e tamén realizaron as súas 
viaxes fundamentalmente no verán (o 62%). o 33% hospedouse en hoteis, seguido dun 25% que 
o fixo en apartamentos ou pisos de aluguer. de novo, o vehículo privado é preponderante para os 
desprazamentos de madrid ao litoral español (o 72% da mostra empregouno para esta viaxe) e o 
motivo da viaxe tamén é pasar as vacacións, en xeral. así mesmo, obsérvase unha elevada satisfac-
ción da viaxe asociada á paisaxe e á climatoloxía como motivos fundamentais, aínda que un 10% 
lembran algunha viaxe que non cumpriu coas súas expectativas, neste caso por motivos relaciona-
dos coa calidade do aloxamento, a climatoloxía ou o ruído e a conxestión. 

obsérvase como a climatoloxía aparece ao longo da análise como un motivo clave de satisfacción 
ou insatisfacción asociada ás viaxes. cando son interrogados pola influencia da climatoloxía nas 
súas decisións de visitar Galicia, o 35% recoñece que esta variable si condicionou a súa decisión. 
o 76% dos que se declaran condicionados pola climatoloxía, indicaron que esta lles influíron 
negativamente, fundamentalmente debido ao risco de choiva, ás baixas temperaturas e á baixa 
temperatura da auga do mar. 

ante o escenario de cambio climatolóxico futuro, tanto en Galicia como na orixe (madrid), e no 
resto do litoral español, a maior parte dos enquisados (67%) opinan que a afluencia turística a 
Galicia aumentará neste novo contexto. para o 50% da mostra o atractivo de Galicia aumenta e o 
48% asegura que aumentarían as súas pernoitas en Galicia. a cuantificación deste incremento de 
pernoitas ao litoral galego indica que tan só o 5,4% dos enquisados diminuiría as súas pernoitas 
actuais ao litoral galego, o 32% manteríaas e o 62% aumentaría as súas pernoitas na costa galega. 
o incremento neto sería de +2.019 pernoitas (por ano), o que implicaría un aumento do 220% 
respecto do número de pernoitas actual da mostra analizada.

Este incremento tería lugar en detrimento das viaxes ao litoral español non galego. así, o 38% dos 
visitantes ao resto do litoral español mantería o seu número de pernoitas a este destino, o 19% au-
mentaríaas e un 36% diminuiríaas. o número de pernoitas total experimentaría un descenso neto 
de aproximadamente o 11% respecto da situación actual.
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tamén é necesario especificar que o incremento de pernoitas en Galicia non se produciría só a custa 
dun menor número de pernoitas no litoral español, senón que o número de pernoitas totais dos resi-
dentes en madrid ao litoral en xeral aumentarían. En concreto, un 45% da mostra aumentaría tamén 
as súas pernoitas totais, cun incremento dun 32% no número de pernoitas respecto ás realizadas 
entre xuño 2007 e xuño 2008.

os cambios de preferencias son menores, é dicir, os comportamentos son máis ríxidos, no que atinxe 
ás segundas residencias. así, do 34% que declara ter unha segunda residencia (2% en Galicia e 32% 
no litoral español), tan só un 12% cambiaría a súa localización no novo contexto, e dos que cambia-
rían, o 18% faríao cara a Galicia. dos individuos que actualmente carecen de segunda residencia, 
o 22,5% declaran que, no caso de ter esa posibilidade, a situarían nalgunha comunidade do norte.

se supoñemos que a demanda turística de Galicia procedente do resto de España se axusta ás 
preferencias do mercado emisor de madrid para o escenario de cambio climatolóxico proposto, as 
consecuencias poderíanse simular en dous escenarios alternativos (mínimo cun incremento do 50%; 
máximo do 100% ou de duplicación). daquela, teriamos sobre o escenario cero descrito o seguinte 
impacto diferencial sobre o pib.

 EscEnario cEro mínimo máximo

pernoitas do resto
España 21,2 millóns (2006) 31,8 millóns 42,4 millóns

consumo turístico 907 millóns (2004) 1360 millóns 1814 millóns
Resto España (euros)

impacto diferencial6     (11,6 %) (2004) (+ 1 %)  (+ 2 %)
sobre o pib
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EvidEncias E impactos do cambio climático En Galicia (cliGal)

rEsumo para xEstorEs pÚblicos

as evidencias que o cambio climático está a deixar en todos os ecosistemas a nivel global son 
múltiples e ben documentadas en diversos informes realizados por prestixiosos organismos. o 
aumento de temperatura constatado a nivel global non foi constante nin homoxéneo e a hete-
roxeneidade é aínda maior no caso da precipitación e nos cambios na frecuencia de extremos. 
a pesar de que se coñece o efecto do cambio climático a nivel mundial e mesmo a nivel de 
estados, é importante, de cara a unha planificación de mitigación e adaptación ao cambio a 
nivel rexional, coñecer a súa pegada en Galicia.

así, a consellería de medio ambiente e desenvolvemento sostible promoveu en 2007 o proxec-
to de investigación titulado Análise das evidencias e impactos do cambio climático en Galicia 
(CLIGAL), no que participaron máis dun centenar de investigadores das tres universidades ga-
legas e de diferentes centros de investigación de Galicia.  Este proxecto permitiu afondar no 
impacto que o cambio climático está a deixar nos distintos ecosistemas galegos, así como na 
evolución futura destes.  a información que se achega é un resumo da análise máis profunda 
presentada no libro Evidencias e impactos do cambio climático en Galicia, e pretende servir de 
guía tanto ao cidadán como aos responsables políticos que deben tomar as decisións oportu-
nas que lle permitan á sociedade galega mitigar as causas e adaptarse aos efectos do cambio 
climático.
 
a información obtida preséntase desagregada por ecosistema e por variable analizada en fun-
ción das evidencias e impactos futuros do cambio climático en Galicia. como non pode ser 
doutro xeito nunha análise científica, procurouse indicar o nivel de certeza das observacións e 
predicións realizadas mediante unha gradación dividida en tres niveis: alta, media e baixa.

clima

a temperatura aumentou en Galicia de forma similar ao resto de España. o maior incremento 
produciuse desde os anos 70, especialmente na primavera e no verán. tamén cambiou a fre-
cuencia de valores extremos: máis extremos cálidos e menos extremos fríos, acompañada dun 
descenso no número anual de días de xeada. no tocante á precipitación, insinúase un certo 
cambio de distribución ao longo do ano, apoiado polas tendencias observadas en índices de 
seca, e aprécianse cambios máis claros na frecuencia de días de precipitación extrema: dimi-
nución na primavera e aumento no outono, relacionado coa maior frecuencia de situacións 
do suroeste nesta estación. outras variables estudadas foron a ocorrencia de xeadas, os días 
de neve e os índices de seca. paralelamente, analizouse a evolución temporal das principais 
situacións sinópticas identificadas para Galicia e os patróns de oscilación na atmosfera (entre 
os que destaca o índice nao), relacionando as tendencias existentes cos cambios observados 
nas anteriores variables meteorolóxicas. 
 
as predicións do modelo climático mostran un incremento de temperatura media anual a me-
diados de século que podería duplicar a taxa actual. o efecto será máis acentuado no verán, 
especialmente nas temperaturas máximas. tamén se espera un cambio nos extremos de tem-
peratura concordante coas tendencias recentes atopadas. En precipitación e demais variables 
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relacionadas (balance hídrico, índice de seca), as predicións teñen un grao de certeza moito 
máis baixo, aínda que se apunta novamente a un certo cambio na distribución da choiva den-
tro do ano. 

TemperaTuras 
exTremas

ALTA CERTEZA ALTA CERTEZA

• no inverno descendeu o número de días 
fríos.

• na primavera aumentou a frecuencia 
de días e noites cálidas e descendeu a 
frecuencia de días fríos.

• no verán destaca respecto ao resto do 
ano o papel das temperaturas mínimas, 
aumentando especialmente a frecuen-
cia de noites cálidas e descendendo a 
de noites frías.

• no outono só se aprecia un descenso 
significativo de días e noites frías.

• Espérase un aumento do número de días 
cálidos e noites cálidas e un descenso do 
número de días fríos e noites frías.

• igual que nos valores por termo medio, 
os incrementos son maiores no verán e 
especialmente xeneralizados ao longo 
do territorio no caso do incremento de 
días cálidos.

CLimAToLoxíA

¿QUE ESTÁ PASANDo? (EViDENCiAS) ¿QUE PoDERíA PASAR? (imPACToS)

TemperaTura

ALTA CERTEZA ALTA CERTEZA

• a temperatura anual aumentou 0,18 
ºc/década no período 1961-2006. o 
aumento non foi homoxéneo ao longo 
do período, destacando o incremento 
abrupto desde 1972, período en que 
o aumento de temperatura alcanza un 
valor de 0,36 ºc/década.

• o aumento de temperatura foi algo 
máis pronunciado e xeneralizado nas 
temperaturas máximas, aínda que a 
diferenza respecto ao incremento nas 
mínimas só é significativa na primavera.

• o aumento foi maior na primavera (es-
pecialmente nas máximas) e no verán 
(máis homoxéneo). no inverno, o incre-
mento foi menor, e é debido ao incre-
mento das máximas.

• Estímase que a mediados de século a 
temperatura media anual aumentará 1,5 
ºc con respecto a finais do século XX.

• o aumento de temperatura estímase que 
será maior no verán (en torno a 2,5 ºc) 
e na primavera (aproximadamente 2 ºc).

• En xeral agárdanse maiores incrementos 
en temperatura máxima no verán, que 
chegarían a 2,75 ºc. os incrementos 
de temperatura mínima esperados son 
algo menores en xeral, aínda que no 
verán tamén poderían chegar a ser de 
2,75 ºc pero de forma máis puntual e 
non na costa.
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¿QUE ESTÁ PASANDo? (EViDENCiAS) ¿QUE PoDERíA PASAR? (imPACToS)

precipiTación

mEDiA CERTEZA BAixA CERTEZA

• só se aprecian tendencias na precipi-
tación total a nivel mensual. detéctase 
un descenso significativo en febreiro e 
un aumento en outubro, o que parece 
apuntar a un certo cambio na distribu-
ción de chuvia ao longo do ano, aínda 
que o efecto non é suficientemente forte 
como para repercutir de xeito significati-
vo no total estacional.

• Estímase que a precipitación podería 
descender na primavera e aumentar no 
outono e no inverno, mentres que no 
verán hai diferenzas espaciais importan-
tes. En calquera caso, a variabilidade 
temporal é moito maior que no caso da 
temperatura e os resultados dos mode-
los son máis heteroxéneos.

precipiTación 
exTrema

ALTA CERTEZA

• aumentan claramente os episodios de 
chuvia intensa no outono, mentres que 
diminúen na primavera. ademais, cons-
tátase unha diminución dos períodos de 
retorno dos eventos extremos de precipi-
tación, sendo polo tanto máis frecuentes 
no tempo.

Días 
De neve

mEDiA CERTEZA

• o número de días de neve diminúe des-
de os anos 60, pero mostra unha gran 
variabilidade temporal e un certo carác-
ter cíclico.

xeaDa

ALTA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• apréciase un atraso paulatino nas datas 
en que teñen lugar as primeiras xeadas 
e adiantos nas datas en que acontecen 
as últimas, provocando unha diminu-
ción do número de días con xeada por 
ano desde 1970 ata a actualidade. Este 
comportamento foi moito máis salienta-
ble nas estacións orientais de Galicia.

• no horizonte 2075-2099 as datas en 
que acontece a última xeada do ano 
pasarían de ter lugar en abril a acon-
tecer en febreiro-xaneiro, mentres que a 
primeira xeada pasaría de novembro a 
decembro. isto supón que o número de 
días con xeada ao ano podería chegar 
a ser practicamente nulo nalgúns puntos 
de Galicia.

seca 
ínDice spi

ALTA CERTEZA BAixA CERTEZA

• detéctase unha diminución das condi-
cións de seca para os meses de xullo 
e agosto no período 1961-2006 ou, o 
que é o mesmo, unha tendencia cara 
a condicións de incremento lixeiro da 
precipitación estival. Esta tendencia por 
termo medio inverte o seu sentido (au-
mento das condicións de seca) para os 
meses de febreiro e marzo, nos que a 
precipitación diminúe.

• as predicións para o intervalo 2075-
2099 confirman as evidencias detecta-
das de seca, aínda que os resultados 
esperados son moi heteroxéneos.
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¿QUE ESTÁ PASANDo? (EViDENCiAS) ¿QUE PoDERíA PASAR? (imPACToS)

Balance 
híDrico

ALTA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• nos últimos 30 anos, a radiación so-
lar amosa un comportamento pouco 
definido pero con tendencia á diminu-
ción. obsérvase un aumento da de-
manda evaporante durante os últimos 
30 anos, estimado como media en 50 
mm, e sendo o factor de maior impor-
tancia neste aumento a temperatura, 
fronte á radiación.

• o balance hídrico depende da precipi-
tación e da evapotranspiración poten-
cial. as evidencias atopadas amosan 
unha dependencia funcional determi-
nante coa precipitación, tanto polos va-
lores absolutos como pola variabilidade 
interanual. así, as evolucións observa-
das no déficit e no exceso de auga son 
explicadas polo comportamento esta-
cional da precipitación.

• agárdase para o horizonte temporal 
2075-2099 un aumento significativo da 
evapotranspiración, causado principal-
mente polo incremento de temperatura.

• o déficit hídrico incrementarase mo-
deradamente nos meses de estío como 
consecuencia do aumento da evapo-
transpiración.

ínDice nao
ALTA CERTEZA ALTA CERTEZA

• obsérvase un lixeiro incremento do ín-
dice nao nos anos 90, pero a tenden-
cia observada na última década diríxese 
cara a valores neutros. polo tanto, as 
oscilacións observadas entran dentro da 
variabilidade natural.

• detéctase un incremento do índice 
nao, máis notable na segunda metade 
do século. Este incremento en superficie 
será máis notable nos escenarios con 
maior incremento da concentración dos 
gases de efecto invernadoiro na atmos-
fera.

• prevese un desprazamento dos centros 
de acción da nao cara ao norte. 

• prevese unha redución nas precipita-
cións medias anuais e unha posible 
contribución ao aumento das tempe-
raturas medias, polo reforzamento das 
condicións anticiclónicas.
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¿QUE ESTÁ PASANDo? (EViDENCiAS) ¿QUE PoDERíA PASAR? (imPACToS)

escala 
sinópTica

ALTA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• prevese unha diminución de situacións 
sinópticas de norte e nordeste na pri-
mavera e no verán. 

• aumentan as situacións con predomi-
nio de fluxo de suroeste no outono. Este 
aumento sería o responsable do incre-
mento dos episodios de chuvia intensa 
no outono.

• posible aumento na frecuencia de apa-
rición de tipos de tempo anticiclónico. 
incremento na aparición de tipos de 
tempo norte e nordés no verán.

• contribución ao aumento de temperatu-
ras na primavera.

• contribución á diminución de precipita-
cións na primavera por mor do aumen-
to na frecuencia de aparición de tempo 
anticiclónico.

BAixA CERTEZA BAixA CERTEZA

• o descenso das situacións de norte e 
nordeste na primavera e no verán po-
dería estar relacionado coa diminución 
do afloramento nas rías galegas.

• aumento na aparición de tipos de tem-
po norte e nordés no verán.

EcosistEmas tErrEstrEs

diversos indicadores testemuñan a presenza de cambio climático nos ecosistemas terrestres de 
Galicia. algúns deles evidencian modificacións na fauna, na flora, no solo e na auga, con in-
fluencia sobre a produción agraria e sobre a fisionomía dos nosos bosques e os posibles riscos 
que os ameazan. utilizouse unha gran variedade de indicadores, uns asociados á fenoloxía e 
á biodiversidade vexetal e animal, e outros relativos á ictiofauna, xunto a outros asociados á 
sanidade, ao risco de incendios forestais, ás propiedades edáficas e á viticultura. algúns deles, 
como a análise dos contidos de 13c dos aneis das árbores, foron claros reveladores dos incre-
mentos do carbono atmosférico nos últimos decenios. 

dada a variedade de ecosistemas terrestres galegos, só é posible nesta fase obter unha visión 
limitada e preliminar dos posibles efectos do cambio climático sobre estes. a calidade da auga 
dos ríos galegos e a súa fauna poden sufrir o impacto do cambio negativamente nos próximos 
decenios, mentres que outras especies animais poden modificar os seus hábitos migratorios. 
as formacións vexetais naturais tamén poden sufrir alteracións como consecuencia do cambio 
climático. En xeral, apréciase unha extensión da distribución no espazo da vexetación de tipo 
mediterráneo e un adianto da floración de certas especies. algunhas especies vexetais de alta 
montaña poden ser máis sensibles, mentres que outras se poderán distribuír cara a altitudes 
máis altas. as carballeiras poderían reducir a súa cobertura espacial e o seu espazo ser ocu-
pado polo cerquiño, mentres que a área potencial da sobreira e da aciñeira se podería incre-
mentar. un clima con temperaturas máis elevadas suporá un incremento dos efectos asociados 
aos incendios forestais. non se coñece con certeza como o novo escenario climático vai afectar 
ao número de incendios, xa que esta variable está condicionada polas actuacións humanas. 
incendios máis severos, combinados con maiores certezas de precipitacións no outono, terían 
consecuencias máis negativas sobre as riadas e a erosión dos solos. tampouco é evidente como 
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afectará o cambio á produción agraria e forestal. o estado sanitario de certas especies forestais 
poderíase ver agravado, afectando así á súa produción forestal. o cambio pode ser favorable 
no sector da viticultura. como contraste, a diminución de materia orgánica do solo poderá 
afectar negativamente á produción vexetal. En relación cos caudais e a dispoñibilidade de auga 
no solo, as tendencias son pouco definidas, aínda que se podería agardar un lixeiro incremento 
da seca estival e de finais do inverno.

iCTiofAUNA CoNTiNENTAL gALEgA

¿Que está pasando? (EViDENCiAS) ¿Que podería pasar? (imPACToS)

supervivencia 
e crecemenTo

ALTA CERTEZA ALTA CERTEZA

• na reprodución do salmón do atlántico 
(Salmo salar) nótase un incremento da 
precocidade na maduración sexual dos 
machos.

• prevese unha elevación da temperatura 
da auga dos nosos ríos de entre 2,5 e 
3 ºc no período 2075-2099.

mEDiA CERTEZA

• para o mesmo período, o caudal dos ríos 
podería diminuír entre un 2% e un 5%.

• o aumento da persistencia de tempera-
turas elevadas da auga durante o verán 
provocará unha prolongada inhibición 
na inxestión do alimento e no crecemen-
to dos salmónidos.

BAixA CERTEZA BAixA CERTEZA

• detéctase unha perda progresiva e 
substitución da cobertura vexetal dos 
ríos por cortas ou enfermidades fúnxi-
cas que favorecen a erosión nas creci-
das e o aumento de sedimento nos des-
ovadoiros, diminuíndo a supervivencia 
dos ovos e dos alevíns.

• o aumento da frecuencia dos picos 
de caudal nas crecidas extraordinarias 
pode incrementar a erosión dos depó-
sitos adecuados para a desova, despra-
zándoos a sectores máis baixos do río 
con peores condicións de incubación. 
deste xeito, esperaríase un incremento 
da mortalidade dos embrións e eleute-
roembrións.

migracións

ALTA CERTEZA ALTA CERTEZA

• a supervivencia mariña do salmón do 
atlántico (Salmo salar) diminuíu nos úl-
timos 25 anos. Existen indicios de que, 
polo menos en parte, se deba ao au-
mento de temperatura da auga do mar.

• o número de salmóns con varios inver-
nos de mar que entran nos nosos ríos 
reduciuse notablemente desde os anos 
80 e incrementouse a proporción de 
exemplares cun ano de vida mariña.

• a fecundidade media das poboacións 
de salmón verase reducida pola dimi-
nución do número de ovos/femia nos 
exemplares con menor duración da súa 
etapa mariña.

• a taxa de iteroparidade diminuirá dras-
ticamente pola menor certeza de super-
vivencia dos salmóns “zancados” con 
menor número de invernos de mar.
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¿Que está pasando? (EViDENCiAS) ¿Que podería pasar? (imPACToS)

BAixA CERTEZA

• a redución do caudal en períodos de 
estiaxe pode limitar as migracións augas 
abaixo das etapas xuvenís das especies 
anádromas (larvas de cupleidos, “ando-
riños” de salmónidos e posmetamórfi-
cos de lampreas).

esTruTura Da 
comuniDaDe

mEDiA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• nos últimos 30 anos, percíbese un in-
cremento da dominancia das especies 
máis termófilas (ciprínidos), fronte ás 
estenotermas de augas frías: salmón 
e troita. Estes cambios poderían estar 
correlacionados co incremento da tem-
peratura da auga durante a primavera 
e o verán.

• o incremento de temperatura primave-
ral coincide co período de reprodución 
de ciprínidos e centrárquidos, facilitan-
do o desenvolvemento e crecemento 
postembrionario das especies autóc-
tonas máis termófilas, pero tamén das 
especies alóctonas.

esTrés 
amBienTal

ALTA CERTEZA ALTA CERTEZA

• as alteracións antrópicas non climáti-
cas poden representar un papel deter-
minante a nivel da estrutura das comu-
nidades acuáticas e do funcionamento 
do ecosistema.

• nos frecuentes casos de contaminación 
orgánica, as comunidades presentes 
neles vense sometidas aos elevados 
custos metabólicos dos procesos de 
detoxificación. 

• os cambios ambientais de temperatura 
e caudal poden exacerbar a situación 
por toxicidade en casos de contami-
nación orgánica, diminuíndo a solubi-
lidade do oxíxeno e incrementando a 
presenza de tóxicos, de maneira que se 
superen os límites subletais de aclima-
tación.

inTerferencias 
no ecosisTema

mEDiA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• o aumento da frecuencia de eventos 
extremos facilita o desenvolvemento de 
proliferacións de cianobacterias extre-
mófilas tóxicas.

• o curso clínico das infeccións víricas, 
bacterianas, fúnxicas e parasitarias nos 
peixes pode estar influído decisivamen-
te polas variacións da temperatura da 
auga.

• o quentamento da superficie da auga 
en encoros facilita a estratificación verti-
cal durante maiores períodos de tempo.

• Refórzase a interferencia por cianotoxi-
nas na estrutura e funcionamento do 
ecosistema acuático, en todos os seus 
niveis de organización.

• É posible que se produza un aumento 
da prevalencia de determinadas pato-
loxías que se ven favorecidas polo incre-
mento da temperatura.

• os cambios de calidade da auga en pe-
ríodos de estratificación poden orixinar 
mortalidades de peixes en condicións 
de baixa precipitación e diminución do 
nivel dos encoros.
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mATERiA oRgÁNiCA Do SoLo

¿Que está pasando? (EViDENCiAS) ¿Que podería pasar? (imPACToS)

maTeria 
orgánica

ALTA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• obsérvase nos últimos trinta anos unha 
diminución de materia orgánica do 20-
30% nos solos con cultivos intensivos 
que non foron corrixidos con achegas 
de fertilizantes orgánicos.

• para o período 2075-2099 prevense 
reducións de entre o 60 e o 70% na 
materia orgánica dos solos de cultivo 
que non foron tratados con fertilizantes 
orgánicos.

fENoLoxíA - ESPECiES VExETAiS

¿Que está pasando? (EViDENCiAS) ¿Que podería pasar? (imPACToS)

casTiñeiro 
floración

ALTA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• observouse unha tendencia ao adianto 
nas datas de floración de 17 días como 
media desde 1970 e na actualidade 
está acontecendo no mes de xullo.

• no horizonte 2075-2099 prevese un 
adianto da floración do castiñeiro da 
orde dos 75 días.

saBugueiro 
floración

ALTA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• nos últimos trinta anos obsérvase un 
adianto na floración duns 25-39 días 
nas estacións máis interiores, montaos 
e loureses (na actualidade acontece en 
xuño), fronte a un atraso duns 11 días 
nas estacións máis costeiras, salcedo 
e Guillarei (na actualidade no mes de 
febreiro).

• no horizonte 2075-2099 para as zonas 
interiores de Galicia espéranse adian-
tos entre 110 e 169 días na floración, 
o que supón o paso desta fenofase ao 
período comprendido entre os meses 
de decembro e marzo. nas zonas máis 
occidentais producirase un atraso signi-
ficativo da floración, trasladándose ao 
mes de marzo.

saBugueiro 
saíDa Da 
folla

ALTA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• observáronse adiantos de 13 días, 
como termo medio, na data de saí-
da da folla para o sabugueiro desde 
1970, que na actualidade ten lugar no 
mes de marzo.

• no horizonte 2075-2099 adiantaríase 
a saída das follas desta especie vexetal, 
tendo lugar como termo medio 58 días 
antes.

saBugueiro 
caíDa Da 
folla

ALTA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• nos últimos trinta anos obsérvase un 
adianto na caída das follas duns 8-16 
días nas estacións máis interiores, 
montaos e loureses (na actualidade 
acontece en novembro), fronte a un 
atraso duns sete días na estación máis 
costeira, salcedo (na actualidade no 
mes de decembro).

• no horizonte 2075-2099 obsérvanse 
tendencias opostas no comportamento 
das datas de ocorrencia desta fenofase 
para o sabugueiro. no caso do interior, 
existirán atrasos superiores a dous me-
ses, pasando a darse no mes de xanei-
ro, mentres que para as zonas costeiras 
sucede o contrario, adiantándose a caí-
da das follas ao mes de novembro.
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fENoLoxíA - ESPECiES ANimAiS

¿Que está pasando? (EViDENCiAS) ¿Que podería pasar? (imPACToS)

anDoriñas 
chegaDas

ALTA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• a chegada das andoriñas á comunida-
de galega, na actualidade, ten lugar no 
mes de marzo e vén experimentando 
adiantos paulatinos desde 1970 ata a 
actualidade da orde dos 14 días.

• para finais deste século, a data de che-
gada desta especie adiantarase de for-
ma significativa, máis de 60 días.

anDoriñas 
migración

ALTA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• ao contrario que no caso da data de 
chegada desta especie, a emigración 
das andoriñas presenta un atraso da 
orde de 19 días desde 1970. na ac-
tualidade acontece no mes de setem-
bro.

• para finais deste século prognostícase 
que as andoriñas estarán en Galicia ata 
novembro, é dicir, a súa emigración terá 
lugar dous meses máis tarde que na ac-
tualidade.

BolBoreTa 
Da col 1ª 
vez en voo

ALTA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• a data de aparición por primeira vez en 
voo da bolboreta da col amosa unha 
tendencia ao adianto de 38 días desde 
1970. na actualidade a primeira vez 
que se ve en voo esta especie é no mes 
de marzo.

• no horizonte 2075-2099 prognostícan-
se adiantos moi significativos, mesmo 
de varios meses.

ViTiCULTURA

¿Que está pasando? (EViDENCiAS) ¿Que podería pasar? (imPACToS)

viDe  
floración

ALTA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• obsérvase un adianto da orde de 15-
20 días desde 1970 ata 2004 nas da-
tas de floración da vide, que na actua-
lidade ten lugar no mes de xuño.

• no horizonte 2075-2099 prevense 
adiantos nas datas de floración da vide 
da orde de 80 días.

viDe 
maDuración

ALTA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• a data de maduración na actualidade 
é no mes de setembro e vén experimen-
tando adiantos desde 1970 da orde de 
15 días.

• no horizonte 2075-2099 a data de ma-
duración da vide podería sufrir adiantos 
duns 60 días, polo que podería chegar 
a producirse xa no mes de agosto.
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¿Que está pasando? (EViDENCiAS) ¿Que podería pasar? (imPACToS)

relación 
agromaDas/
xeaDas

ALTA CERTEZA ALTA CERTEZA

• no período 1958-2007, as diferen-
tes variedades do Ribeiro pasaron de 
agromar dentro do período con risco 
de xeadas (agás a treixadura) a facelo 
todas, na maioría dos anos, fóra deste 
período.

• as agromadas deberán de producirse 
na maioría dos anos despois da última 
xeada polo adianto que experimentaría 
esta última.

ínDice 
Winkler

ALTA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• nos últimos 35-45 anos o índice de 
Winkler incrementouse en 100 unida-
des en lourizán (Rías baixas) e en 250 
en ourense (Ribeiro), polo que en am-
bos os dous casos mellorou sensible-
mente a potencialidade viticultora das 
zonas.

• Este índice acadará o valor da potencia-
lidade alta (2204) nas Rías baixas por 
debaixo dos 290 metros, no Ribeiro por 
debaixo dos 300 m e na Ribeira sacra 
por debaixo dos 385 m. É probable que 
viños ben adaptados a valores do índi-
ce inferiores aos 1.500, como acontece 
con moitas castes tradicionais en Gali-
cia, poidan ter problemas de calidade 
por exceso de termicidade.

BioDiVERSiDADE VExETAL

¿Que está pasando? (EViDENCiAS) ¿Que podería pasar? (imPACToS)

conDi-
cionanTes 
climáTicos 
(ínDice De 
TermiciDaDe 
De rivas)

ALTA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• o índice de termicidade de Rivas infór-
manos sobre o tipo de clima existente 
nunha rexión a partir dunha relación 
entre as temperaturas medias máximas 
e mínimas rexistradas. os diferentes 
pisos altitudinais deste índice t (termo-
tépedo, mesotépedo, supratépedo e 
mesomediterráneo) experimentaron no 
período 1975-2005 un ascenso en al-
titude entre 50 e 90 metros.

• no horizonte 2075-2099 seguirá o as-
censo do índice, que se localizará altitu-
dinalmente sobre 300-400 metros máis 
elevado. por outra parte, termotipos de 
maior termicidade, hoxe non presentes 
en Galicia, farán a súa aparición.
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fiSioNomíA DoS BoSQUES

¿Que está pasando? (EViDENCiAS) ¿Que podería pasar? (imPACToS)

fisionomía

ALTA CERTEZA ALTA CERTEZA

• a zona costeira galega mostra un 
maior aumento da mediterraneidade, 
mentres que o interior aparenta ser 
máis estable.

• agárdase un cambio de paisaxe na 
franxa costeira e a zona sudoriental, 
onde as especies de tipo loureiro e me-
diterráneas poderán estenderse cara ao 
interior. asociado a iso, pode producirse 
unha contracción da área de presenza 
do carballo, mentres que o cerquiño po-
dería expandirse.

mEDiA CERTEZA

• Espérase un impacto maior na flora oc-
cidental galega.

• a sobreira podería instalarse nunha área 
maior e, en menor grao, a aciñeira.

iNCENDioS foRESTAiS

¿Que está pasando? (EViDENCiAS) ¿Que podería pasar? (imPACToS)

ínDice De 
incenDios

ALTA CERTEZA ALTA CERTEZA

• os índices de perigo de incendios 
amosaron unha tendencia clara ao em-
peoramento nos últimos decenios.

• Esta tendencia foi máis pronunciada 
no sur e no interior de Galicia e tamén 
máis marcada na época de perigo in-
vernal (marzo) que no verán.

• os incendios poderán facerse máis rápi-
dos e intensos no futuro, especialmente 
nos períodos libres de choiva e na épo-
ca de seca invernal, incrementándose 
tamén os focos secundarios. Este patrón 
contribuiría ao aumento da emisión de 
gases de efecto invernadoiro.

• os lumes poderán consumir máis ma-
teria orgánica do solo, agravándose as 
consecuencias negativas sobre a recu-
peración da vexetación e os efectos ero-
sivos e hidrolóxicos.

mEDiA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• aínda que son moitos os factores que 
interveñen no número de incendios e 
a superficie queimada por estes, apre-
ciouse un progresivo incremento en 
ambos os dous parámetros, particular-
mente no primeiro deles, sobre todo na 
época de seca invernal (marzo).

• a igualdade doutros factores influentes, 
o número e a superficie queimada polos 
lumes podería incrementarse.
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SANiDADE foRESTAL

¿Que está pasando? (EViDENCiAS) ¿Que podería pasar? (imPACToS)

supervivencia 
e crecemenTo

ALTA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• algunhas especies arbóreas autócto-
nas e mesmo exóticas presentan en-
feblecementos a causa das epidemias 
e endemias vencelladas as anomalías 
climáticas presentes en Galicia nestes 
últimos anos.

• algunhas especies arbóreas, as menos ter-
mófilas, poderían chegar a desaparecer.

• algunhas especies poderían facerse 
pouco interesantes para a seu aproveita-
mento polas problemáticas sanitarias que 
fan perder a súa capacidade produtiva.

BAixA CERTEZA

• mantendo esta tónica durante períodos 
de tempo máis longos dos que polo de 
agora están acontecendo, asistiriamos a 
cambios na paisaxe forestal galega.

EcosistEmas mariños

na segunda metade do século XX, en Galicia observouse un incremento da temperatura superfi-
cial do mar de 0,2 ºc/década, un descenso de pH de 0,052 unidades/década e unha diminución 
do 30% na duración e do 45% na intensidade do afloramento que probablemente contribuíron a 
duplicar o tempo de renovación das rías e a reducir a produción neta da plataforma continental 
nun 50% e das rías nun 15%. no fitoplancto rexistráronse a diminución das diatomeas e o incre-
mento dos dinoflaxelados. no caso do zooplancto, observouse unha diminución da biomasa no 
océano e incremento na costa. tamén se observou un incremento das especies de augas cálidas, 
non só no zooplancto, senón tamén nos peixes, e un incremento continuado da produción de 
percebe “alongado”, sen interese comercial. igualmente, parece que a taxa de crecemento e a 
calidade dos mexillóns amosaron un descenso nas últimas décadas, mentres que o período de 
extracción se reduciu debido ao aumento da presenza de microalgas nocivas. a poboación de 
sardiña ibérica presentou unha diminución a longo prazo acompañada de amplas oscilacións 
decadais. do mesmo xeito, as capturas de polbo reducíronse significativamente seguindo os cam-
bios na frecuencia e intensidade dos ventos nos períodos de afloramento e afundimento.

as predicións para o horizonte dos anos 2075-2099 apuntan a un incremento da temperatu-
ra superficial da auga entre 1 e 3 ºc e a un descenso de pH en torno a 0,35 unidades. Estes 
efectos producirán cambios na configuración da costas, afectando á distribución dos moluscos 
explotados nos bancos marisqueiros. igualmente, favorecerán a chegada ás costas galegas de 
especies de peixes subtropicais e a migración cara a latitudes maiores de especies propias de 
sistemas tépedos. por último, a acidificación pode chegar a ter un impacto relevante sobre a 
fecundación, o desenvolvemento larvario, o crecemento e a calcificación dos moluscos bivalvos 
explotables. desafortunadamente, as predicións sobre a evolución do réxime de ventos costeiros 
son pouco fiables, o que impide ter predicións robustas sobre aquelas variables máis dependentes 
da frecuencia e intensidade do afloramento, tales como a taxa de renovación das rías ou a súa 
fertilización, que á súa vez exercen un efecto directo sobre aspectos tales como a abundancia, a 
composición e a actividade do fitoplancto e do zooplancto, o recrutamento da sardiña e o polbo 
ou o crecemento e a calidade do mexillón.
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VARiABLES fiSiCoQUímiCAS

¿Que está pasando? (EViDENCiAS) ¿Que podería pasar? (imPACToS)

TemperaTura 
Do mar

ALTA CERTEZA ALTA CERTEZA

• no océano adxacente a Galicia a tem-
peratura superficial media aumentou 
a unha taxa media de 0,2 ºc/década 
desde o ano 1960, acelerándose desde 
1975 a unha taxa de 0,3 ºc/década.

• a diferenza media de temperatura entre 
o sur de portugal e o norte de Galicia, 
un dos motores da corrente ibérica 
cara ao polo, diminuíu 0,1 ºc/década 
desde o ano 1960 ata a actualidade.

• no horizonte dos anos 2075-2099 a 
temperatura media da capa superficial 
no océano adxacente a Galicia estará 
entre 1 ºc e 3 ºc por riba dos valores 
actuais. 

mEDiA CERTEZA

• desde 1990 observouse unha leve di-
minución da temperatura da capa de 
auga subsuperficial (profundidades 
maiores de 50 m) na plataforma fronte 
ás Rías baixas.

capa De 
mesTura 
invernal

mEDiA CERTEZA BAixA CERTEZA

• desde o ano 1960, a temperatura da 
capa de mestura invernal incremen-
touse en 0,6 ± 0,2 ºc a 42º n e en 
0,9 ± 0,2 ºc a 45º n, o que implica 
unha redución do 45% e 31% da con-
centración de nitrato dispoñible para a 
proliferación primaveral de fitoplancto. 

• se as relacións nitrato-temperatura 
actuais se manteñen no horizonte dos 
anos 2075-2099, un incremento da 
temperatura da capa de mestura inver-
nal entre 1 e 3 ºc produciría un descen-
so da concentración de nitrato entre o 
30% e o 90% en 45° n, mentres que en 
42° n estaría practicamente esgotado.

afloramenTo

ALTA CERTEZA

• desde o ano 1965 ata a actualidade 
observouse unha redución da extensión 
do período favorable de ventos costei-
ros de compoñente nordeste do 30% e 
unha redución da súa intensidade me-
dia do 45%.

Taxa De 
renovación 
Das rías

mEDiA CERTEZA

• desde o ano 1965 ata a actualidade 
o tempo medio de renovación das Rías 
baixas durante o período favorable 
ao afloramento aumentou de 10 a 20 
días. 
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¿Que está pasando? (EViDENCiAS) ¿Que podería pasar? (imPACToS)

ph
ALTA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• no océano adxacente a Galicia o pH 
das augas superficiais diminuíu a unha 
taxa media de 0,052 unidades/década 
desde o ano 1975 ata a actualidade.

• no horizonte dos anos 2075-2099 o 
pH medio das augas superficiais das 
rías estaría 0,35 unidades por debaixo 
do valor actual. En termos de saturación 
de caco3, significa que as rías estarían 
saturadas ao 100%-130% respecto da 
aragonita e ao 150%-200% respecto da 
calcita.

proDución 
neTa Do 
ecosisTema

mEDiA CERTEZA

• desde o ano 1965 ata a actualidade 
tense inferido un descenso da produ-
ción neta do ecosistema de plataforma 
continental do 50% e do ecosistema de 
rías do 15% sobre a base dos cambios 
observados no afloramento costeiro.

RECURSoS

¿Que está pasando? (EViDENCiAS) ¿Que podería pasar? (imPACToS)

fiToplancTo

ALTA CERTEZA BAixA CERTEZA

• desde o ano 1958 ata a actualidade 
tense observado unha diminución da 
abundancia de diatomeas e un incre-
mento da de dinoflaxelados.

• a previsible evolución da temperatura e 
o réxime de ventos propiciarán a pro-
gresiva substitución dunha comunidade 
dominantemente autótrofa por unha 
dominantemente heterótrofa, co conse-
guinte descenso da produtividade total.

mEDiA CERTEZA

• non se atoparon tendencias claras na 
biomasa nin na produtividade total, 
pero si na produtividade neta do eco-
sistema tanto de rías (descenso dun 
15% en 40 anos) como de plataforma 
(descenso dun 50% en 40 anos).

• de continuar a tendencia ao aumento 
da temperatura superficial e o descenso 
da extensión e intensidade do período 
de afloramento, produciranse cambios 
na abundancia, composición de espe-
cies e distribución de tamaños da comu-
nidade de fitoplancto.
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¿Que está pasando? (EViDENCiAS) ¿Que podería pasar? (imPACToS)

zooplancTo

ALTA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• desde o ano 1958 ata a actualidade 
produciuse unha diminución significa-
tiva da biomasa e dos copépodos no 
océano e un incremento equivalente na 
costa. 

• paralelamente, incrementouse a pre-
senza e abundancia de especies de 
augas cálidas.

• os previsibles cambios que ocorrerán 
na comunidade de fitoplancto provo-
carán igualmente cambios na com-
posición de especies da comunidade 
de zooplancto, nas que as especies de 
augas cálidas serán cada vez máis do-
minantes.

BAixA CERTEZA

• aumento da biomasa na costa.

peixes

ALTA CERTEZA ALTA CERTEZA

• desde o ano 1996 ata a actualidade 
tense observado un incremento signifi-
cativo na presenza de peixes mariños 
característicos de latitudes subtropicais 
e tropicais, destacando o caso do peixe 
corneta encarnado.

• aumentará a abundancia das especies 
de peixes tropicais que se teñen obser-
vado na actualidade e aparecerán es-
pecies novas paralelamente ao aumen-
to da temperatura das augas no océano 
adxacente a Galicia.

mEDiA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• desde o ano 1996 ata a actualidade 
tense observado un descenso da pre-
senza de peixes mariños característicos 
de latitudes subpolares.

• peixes tales como o peixe porco, o lin-
guado de pintas ou a xarda pintada, 
antes escasos, agora péscanse comer-
cialmente. pola contra, o descenso das 
capturas de solla nos últimos 10 anos 
non é atribuíble á sobrepesca.

• diminuirá a abundancia de peixes ca-
racterísticos de latitudes boreais, deixan-
do de ser comercial a súa explotación.

• aumentará a abundancia de especies 
de peixes pequenos e de crecemento rá-
pido e diminuirán as especies de peixes 
grandes e de crecemento lento.
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mexillón

mEDiA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• desde 1965 ata a actualidade tense 
inferido unha diminución do crecemen-
to individual na fase de preengorde do 
mexillón cultivado na ría de arousa do 
20%.

• desde 1965 ata a actualidade obser-
vouse que se duplicou o número de 
días que non se pode extraer mexillón 
pola presenza de especies tóxicas de 
fitoplancto.

• diminución do crecemento individual 
(-50% no período 2075-2099) e do ín-
dice de condición (-10%).

• diminución do período de explotación 
(ata -70 días) no mesmo período.

BAixA CERTEZA

• Efectos negativos sobre a fecundidade, 
o desenvolvemento larvario, o crece-
mento e a calcificación dos moluscos 
bivalvos explotables.

• aumento da mortalidade larvaria nas 
riadas.

sarDiña

mEDiA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• desde 1947 ata a actualidade obser-
vouse unha diminución das poboacións 
a longo prazo acompañada de amplas 
oscilacións decadais.

• diminución da abundancia en augas 
de Galicia e desprazamento das po-
boacións cara ao norte a consecuencia 
do quentamento das augas entre 1 ºc e 
3 ºc no horizonte 2075-2099.

BAixA CERTEZA

• nun escenario de incremento de aflo-
ramentos invernais é esperable que o 
recrutamento de sardiña diminúa, men-
tres que nun escenario de diminución 
do afloramento no verán descenderá o 
crecemento e a reprodución das sardi-
ñas adultas, co último efecto de diminuír 
a poboación e previsiblemente tamén as 
capturas.

polBo

ALTA CERTEZA BAixA CERTEZA

• desde 1994 ata a actualidade tense 
observado un descenso significativo 
das capturas de polbo, que se explica 
a partir dos cambios interanuais obser-
vados na frecuencia e intensidade do 
vento nos períodos favorables ao aflo-
ramento e ao afundimento.

• aínda que en xeral as previsións reflec-
tirían un impacto negativo nas captu-
ras, o grao de fiabilidade deste efecto 
é baixo, dado que a resultante depen-
dería do balance entre intensidade e 
frecuencia dos ventos, especialmente de 
outubro a marzo.
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EcosistEmas litorais

as costas en xeral, e as de Galicia en particular, están sometidas a procesos que actúan en 
ritmos evolutivos e tempos diferenciados. así, na segunda metade do século XX detectouse un 
ascenso do nivel do mar de entre 2,0 e 2,5 cm/década, que é esperable que sexa de entre 0,5 e 
1,4 metros no período 2075-2099. o comportamento dos areais é moi diferente do das costas 
rochosas e dentro destas non é igual o que se produce nunha área de cantís que nunha costa 
baixa. nas costas rochosas dominan hoxe en día os desprendementos, colapsos e despraza-
mentos rotacionais, que afectan tanto aos depósitos como ás rochas do substrato. obsérvase 
un maior dinamismo naquelas áreas dominadas por rochas fracturadas e meteorizadas e menos 
nas que o substrato é máis compacto. malia que en toda a costa aparecen as pegadas da ines-
tabilidade, esta é maior no tramo de costa que se prolonga entre o cabo ortegal e malpica. a 
análise comparativa entre as imaxes do litoral no ano 2001 e a actualidade indican a existencia 
de erosión. non obstante, os episodios de maior intensidade erosiva parecen vir marcados máis 
pola existencia en momentos puntuais de altas precipitacións ou temporais que polo aumento 
do nivel mariño, que aínda está lonxe de acadar o que había no último período interglaciar 
Eemiense (hai uns 120.000 anos aproximadamente). o previsible incremento do nivel do mar 
propiciará os procesos de erosión das praias e a migración dos sistemas dunares cara ao inte-
rior alí onde non existen edificacións.

a ausencia de datos históricos coherentes a longo prazo impide avaliar adecuadamente a exis-
tencia de evidencias sobre o impacto do cambio climático nos ecosistemas litorais. a única serie 
de longo prazo que puido ser analizada, correspondente a grandes peixes costeiros, mostra 
cambios drásticos na súa abundancia pero que non poden ser asociados ao cambio climático 
debido ao efecto que a pesca e as alteracións do hábitat poden ter sobre estes organismos. por 
outra banda, existen evidencias de que o cambio climático reduciu a distribución de especies 
de algas propias de augas frías que forman hábitats claves na zona costeira e, por tanto, pode 
orixinar un importante impacto sobre as comunidades biolóxicas asociadas. no futuro continua-
rase coa tendencia observada de incremento de percebe de baixa calidade.



resumo

720

REsumo

moRfoDiNÁmiCA CoSTEiRA

¿Que está pasando? (EViDENCiAS) ¿Que podería pasar? (imPACToS)

nivel Do mar

ALTA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• o nivel do mar ascendeu nas costas 
galegas entre 2,0 e 2,5 cm por década 
desde 1940 ata a actualidade.

• no horizonte dos anos 2075-2099 o 
nivel do mar estará entre 0,5 e 1,4 m 
por riba do nivel actual, dependendo da 
velocidade a que se produza a fusión 
dos xeos sobre terra firme.

erosión 
Das cosTas

ALTA CERTEZA ALTA CERTEZA

• Evidencias de desprendementos, colap-
sos e desprazamentos rotacionais.

• aceleración dos movementos en masa, 
especialmente se aumentan os tempo-
rais.

erosión 
Das praias

mEDiA CERTEZA ALTA CERTEZA

• Erosión sistemática dos sistemas de 
praia pola escaseza de achegas con-
tinentais.

• aceleración dos procesos de erosión 
por mor do incremento do nivel do mar.

DesTrución 
Dos sisTemas 
Dunares

mEDiA CERTEZA ALTA CERTEZA

• Erosión dos sistemas dunares tanto por 
mor da erosión mariña como pola falta 
de achegas sedimentarias á praia.

• a destrución dos sistemas de praia vai 
traer consigo a migración dos sistemas 
dunares cara ao interior alí onde non 
existen edificacións.

• nos lugares construídos, onde as dunas 
son escasas, estas desaparecerán.

Desaparición 
De lagoas

ALTA CERTEZA

• a erosión dos sistemas dunares levará 
consigo a apertura ou colmatación das 
lagoas.
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ComUNiDADES BioLóxiCAS

¿Que está pasando? (EViDENCiAS) ¿Que podería pasar? (imPACToS)

peixes 
cosTeiros

BAixA CERTEZA BAixA CERTEZA

• diminución nos indicadores de abun-
dancia de especies comerciais no pe-
ríodo 1953-2007. o número de indi-
viduos reduciuse nun 44% e a biomasa 
nun 74% ao longo deste período.

• diminución dun 35% no tamaño corpo-
ral das especies comerciais no período 
1953-2007 en Galicia. 

• a curto prazo, son esperables alteracións 
importantes na estrutura do ecosistema 
costeiro logo da diminución das especies 
clave de niveis tróficos elevados (depre-
dadores superiores). Estes cambios non 
poden ser asociados especificamente a un 
efecto do cambio climático, sendo moito 
máis probable o efecto da explotación hu-
mana e das alteracións do hábitat.

macroalgas 
BenTónicas

ALTA CERTEZA ALTA CERTEZA

• Evidencias de diminución global da área 
de distribución das pradarías de ma-
croalgas laminariales ao longo de toda 
a costa galega no período 1876-2001. 
Estímase a desaparición do 68% das 
poboacións con variacións de presenza 
rexistradas.

• a curto prazo é esperable a continua-
ción da redución da área de distribución 
das macroalgas laminariais e, por tanto, 
das súas comunidades asociadas. pode-
rán producirse novas extincións locais 
de poboacións.

marisqueo

mEDiA CERTEZA BAixA CERTEZA

• desde o ano 1960 ata a actualidade 
tense observado unha relación negati-
va entre as vendas dalgunhas especies 
marisqueiras e os episodios de precipi-
tación extremos.

• desde 1994 obsérvase un incremento 
do percebe morfotipo alongado de me-
nor valor comercial.

• incremento da mortalidade de moluscos, 
especialmente do berberecho e da cade-
lucha, por riadas.

• incremento da abundancia de percebe 
morfotipo alongado de baixa calidade.
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Economía

avalíanse os posibles efectos económicos do cambio climático sobre dous sectores produtivos 
de relevancia na economía galega: a pesca e o turismo. polo que respecta á actividade pes-
queira, seleccionouse a pesqueira de sardiña iberoatlántica por ser unha pesqueira especial-
mente sensible a cambios medioambientais e pola súa importancia nas comunidades costeiras 
de litoral. a partir da sensibilidade da biomasa de sardiña a flutuacións nas condicións ocea-
nográficas, analizaranse os impactos no rendemento económico da pesqueira derivados dun 
posible cambio nas condicións de temperatura do océano. os resultados de predicións para 
o período 2009-2030 mostran que, de manterse a tendencia de quentamento na auga super-
ficial do caladoiro iberoatlántico en 0,27 ºc/década, os beneficios esperados descenderán 
nun 1,3% anualmente nese período. En relación co turismo, a partir dos cambios esperados na 
climatoloxía no ámbito español –principal orixe da demanda de turismo en Galicia–, analízanse 
os cambios nas preferencias turísticas. os resultados obtidos mostran que a demanda de viaxes 
e número de pernoitas no litoral galego aumentarían no novo escenario climático nun 220%.

ECoNomíA

¿Que está pasando? (EViDENCiAS) ¿Que podería pasar? (imPACToS)

pesca  
(p. sarDiña)

ALTA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• nas últimas décadas obsérvase un des-
censo de biomasa de peixes e de cap-
turas.

• diminuíron os beneficios debido tamén 
a un incremento dos custos.

• nas primeiras décadas do século pre-
vese un incremento da temperatura da 
auga superficial do mar nos caladoiros 
de 0,27 ºc/década, polo que se espera 
que diminúan as capturas e o rendemen-
to económico nun 1,3%.

Turismo

ALTA CERTEZA mEDiA CERTEZA

• os turistas que visitan Galicia proceden 
principalmente do resto de España.

• Estes turistas deciden visitar Galicia nas 
súas vacacións baseándose, fundamen-
talmente, na súa paisaxe e climatoloxía.

• a mellora na climatoloxía e a conse-
guinte prolongación da temporada esti-
val (menos choivas e máis temperatura) 
induciría un incremento no número de 
visitas e na duración destas. as pernoi-
tas incrementaríanse nun 220%.
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