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P R ES E NTACIÓ N

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 necesario 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 fenómeno 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 efectos. Non obstante, este coñecemento non é suficiente para describir o comportamento dos diferentes 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 atlánticas 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 libro. 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 estacionalidade 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 demasiado amplo, cobre parte do descenso de temperatura constatado noutros puntos da Península 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 continuará 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 adiántanse 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 mediterráneo 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 actuacións 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 incremento 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 tempo 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 tendencias 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 océano 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 débense 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 previstos polo Panel Intergobernamental para o Cambio Climático (IPCC) no horizonte dos anos 20752099, 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 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 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 temperatura 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 biomasa 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 relacionadas 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 distribución 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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Roberta Boscolo, da International CLIVAR Project Office (ICPO), que permitiron mellorar a súa calidade. Tamén amosamos o noso agradecemento para Pablo Serret, da Universidade de Vigo, polo
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 existente 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 (EstebanParra 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 mostran 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 complexidade 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 heteroxéneos, 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, chegan 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 variacións 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, estacional 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 meteorofenolóxicos, 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 Meteoroloxía (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 caracterización 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 homoxeneización 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 densidade 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 series 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 diferenzas. 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 precipitacións 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 precipitación, 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 erróneos 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 examinando 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 realizada 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 temperatura 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 homoxeneidade 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 validación (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 correspondía 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 correspondente (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 puidéronse 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 expresadas 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 relación 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 temperaturas 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 19712000) 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 variable 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 península 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 clasificacións 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 composicións: 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. Posteriormente, 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 composicións (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 identificados.

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, comezando 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.
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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 subperíodo 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).
Tª media
Anual
Inverno
Primavera
Verán
Outono
Tª máxima
Anual
Inverno
Primavera
Verán
Outono
Tª mínima
Anual
Inverno
Primavera
Verán
Outono

1961-2006
b
0,1803
0,1269
0,2606
0,2587
0,0790

R2
0,21
0,04
0,14
0,18
0,02

1972-2006
b
0,3710
0,1883
0,6427
0,4652
0,2011

R2
0,47
0,05
0,49
0,29
0,06

0,2070
0,2196
0,3550
0,2358
0,0193

0,17
0,13
0,13
0,08
<0,01

0,4197
0,3399
0,7691
0,4626
0,1079

0,40
0,19
0,34
0,17
0,01

0,1535
0,0343
0,1663
0,2816
0,1386

0,19
<0,01
0,10
0,32
0,06

0,3222
0,0368
0,5163
0,4679
0,2944

0,44
<0,01
0,56
0,45
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 significativamente 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 significativo 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).

b)

a)

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.
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

ESTACIÓN

Táboa 3. Tendencias en frecuencia de temperaturas extremas. Móstranse as pendentes (coeficiente de determinación) obtidas no modelo de regresión lineal. As tendencias significativas segundo o test de Tau-Kendall
indícanse en negra.

Inverno

Días cálidos
(Tmax > p95)

Noites cálidas
(Tmin > p95)

Días fríos
(Tmax < p5)

Noites frías
(Tmin < p5)

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 axustes 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 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 interpolados 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, seleccionando 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 individuais 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 destaca 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
Anual

-0,0607 (<0,01)

Inverno

-0,1528

Primavera

-0,0809

Subrexión 1

Subrexión 2

Subrexión 3

0,0677

(0,01)

-0,0905

(0,02)

-0,0640 (<0,01)

(0,04)

-0,0910

(0,02)

-0,1636

(0,05)

-0,1661

(0,05)

(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

0,1772

(0,07)

0,1662

(0,05)

0,1999

(0,08)

(0,08)

Os resultados máis claros aparecen a nivel mensual: na media galega hai un descenso case significativo 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 calidade 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 primavera (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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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 estudouse 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, restóuselles 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 parámetros 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.
4
3

MU - 90.34

2

SIGMA - 18.24

1

XI - 0.04

0
-1
-2
-3
-4
-5
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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 períodos 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 Geografía 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

(m)

españois

Vertente norte

Serra Nevada
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
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No ano 1951 Lorente publica un estudo sobre os días de neve en España para o período 19261950 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 cantábrica, indícanse os valores a nivel do mar en Xixón e Santander, con 3,6 e 3,7 días de neve, respectivamente. 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 normal 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 19291938, 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

-

0,3

0

Pontevedra (Instituto)

0

-

Pontevedra (Mourente)

-

0

0,7

0

2

1

1,8

1

A Coruña

Vigo (Peinador)
Xixón
Santander

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 destacar 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 estacións 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.
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

ESTACIÓN

Non en todas as estacións se comezou ao mesmo tempo o rexistro dos datos e existen anos faltantes, 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 Meteorolóxico 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 diminuíndo, 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 Manzaneda), 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 temperaturas que se vén apreciando en Galicia desde a década dos setenta e deban considerase tamén factores 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 explicada 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 consideración 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 simplifica 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.

45

clima
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. Neste 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 puidese 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 correspondentes 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 composicións 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 (salvo, 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 estación 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 inicial 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 significación 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
CP7 primavera positiva
afecta totalmente á Península

-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

y = -0.0704x + 6.1795
R2 = 0.1047

cp2inv_fase negativa
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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 nornordés 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 diminución 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 sudoeste 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 incremento 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 situacións 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 calcular 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 sobrerrepresentación 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 Pontevedra-instituto.
ESTACIÓNS METEOROLÓXICAS ANALIZADAS
ESTACIÓN

altitude utmx

utmy

CONTROL DE CALIDADE DIARIO

período
analizado

SNHT

correlación perdidos outliers sospeit. validación
saltos
obs-esp
(%)
(%)
(%)
boa (%) 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
ESTACIÓN

altitude utmx

utmy

CONTROL DE CALIDADE DIARIO

período
analizado

SNHT

correlación perdidos outliers sospeit. validación
saltos
obs-esp
(%)
(%)
(%)
boa (%) 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

PONTEAREASCANEDO

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 serie 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 presentaban 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 deputación, 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
ESTACIÓN

altitude utmx

utmy

período
analizado

CONTROL DE CALIDADE DIARIO

SNHT

correlación perdidos outliers sospeit. validación
saltos
obs-esp
(%)
(%)
(%)
boa (%) 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
ESTACIÓN

altitude utmx

utmy

período
analizado

CONTROL DE CALIDADE DIARIO

SNHT

correlación perdidos outliers sospeit. validación
saltos
obs-esp
(%)
(%)
(%)
boa (%) 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

23,2

1980; 1972;
1960

XINZO DE LIMIA

600

605566 4657431 1947 2006

0,92

ESTACIÓNS METEOROLÓXICAS ANALIZADAS TMIN
ESTACIÓN

altitude

utmx

utmy

período
analizado

2,4

0,88

4,06

CONTROL DE CALIDADE DIARIO

-

SNHT

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 estudo 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 cruzadas. 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 tendencias 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 actualidade 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

59

clima
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 comportamento 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 posiblemente 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 denomínanse: East-Atlantic (EA), Eastern Atlantic-Western Russia (EATL/WRUS) e patrón Escandinavo
(SCA). Anteriores traballos feitos con diferentes índices de teleconexión no hemisferio norte (Lorenzo 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 (RodríguezPuebla 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 estable 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, utilizaremos 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. Escolléronse 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, significativos ao 95% e 99% respectivamente.
A división do ano en catro estacións fíxose desde un punto de vista climatolóxico e non astronómico. 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 teleconexión 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
Inv.

NAO
-0,45**

EA
0,42**

EA/WR
-0,51**

SCA
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**

EA/WR
-0,52**

SCA
0,36**

A Coruña - Completa
Inv.

NAO
-0,36**

EA
0,39**

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 correlación 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 interanual. 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 meteorolóxicas 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, escolléronse 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 variabilidade 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 teleconexión 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
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1955

1960

1965
SCA

1970
NAO*-1

1975
EA

1980

1985

1990

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 variabilidade, 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).

0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,11955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,6
-0,7
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 circulación 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

Inv.

0,15

0,70**

EA/WR
0,10

-0,24*

SCA

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**

EA/WR

SCA

A Coruña - Completa
NAO
Inv.

EA

0,25*

0,73**

0,08

-0,24*

0,12

0,29*

0,26*

-0,50**

Ver.

0,03

0,15

-0,27*

-0,33**

Out.

-0,31*

0,08

-0,51**

Prim.

0,35**

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 tamén 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 marcada, posto que a NAO ten unha importancia soamente marxinal para explicar a variabilidade interanual das temperaturas en Galicia. Pódese ver, emporiso, unha correlación significativa e bastante
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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 intrínseca. 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 temperatura 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 momento 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 atmosférica 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 obxectivo 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 DaCamara (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.
NAO
EA
EA/WR
SCA
PRIM.
NAO
EA
EA/WR
SCA
VER.
NAO
EA
EA/WR
SCA
OUT.
NAO
EA
EA/WR
SCA

NE
-0,05
-0,39
0,03
0,17
NE
-0,13
-0,43
-0,20
0,16
NE
0,37
-0,33
0,04
0,20
NE
0,16
-0,41
-0,19
0,03

E
-0,26
-0,01
0,15
0,08
E
0,05
-0,35
0,03
-0,30
E
0,24
-0,53
0,18
0,21
E
-0,02
-0,29
0,48
-0,31

SE
-0,40
0,06
0,30
-0,17
SE
0,03
-0,08
0,15
-0,13
SE
-0,05
0,09
-0,11
-0,09
SE
-0,01
-0,22
0,27
-0,24

S
-0,24
-0,01
0,31
-0,02
S
-0,09
-0,16
0,03
-0,15
S
0,20
0,00
-0,02
0,12
S
-0,07
0,01
0,33
-0,16

SW
0,04
0,50
0,04
0,15
SW
-0,07
0,41
0,39
-0,02
SW
-0,05
0,23
0,11
-0,11
SW
-0,23
0,40
-0,12
0,08

W
0,25
0,34
-0,42
0,17
W
-0,08
0,24
-0,04
0,04
W
-0,27
0,21
0,00
-0,23
W
-0,20
0,38
-0,23
0,32

NW
-0,10
-0,18
-0,57
0,19
NW
0,11
0,09
-0,08
0,21
NW
-0,32
0,23
-0,06
0,08
NW
-0,02
0,29
-0,29
0,52

N
-0,10
-0,45
-0,07
0,06
N
-0,16
-0,08
-0,27
0,12
N
0,06
-0,13
-0,23
0,19
N
0,05
-0,22
-0,05
0,32

C
-0,59
0,16
-0,19
0,25
C
0,02
0,17
0,07
0,39
C
0,10
-0,15
0,21
0,22
C
-0,20
-0,06
0,34
0,27

A
0,46
-0,43
0,39
-0,42
A
0,17
0,04
-0,02
-0,25
A
-0,18
0,30
-0,13
-0,35
A
0,31
-0,17
-0,10
-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 encontradas 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 diferentes 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 tempo 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 (Trenberth, 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 traballo 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 correlacións 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 antropoxénico. 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 atmosfera 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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Campus Sur. 15782 Santiago de Compostela.
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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 conxunto 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 escala 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 moderadas 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 características distínguena doutros fenómenos naturais (Wilhite, 2000).
Propuxéronse numerosas definicións de seca, e cada unha implica diversos factores ambientais, sociais 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 sobre 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 consecuencia 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 alcanzar 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 dispoñibilidade 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, evaporación, 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 confiabilidade 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 índice 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 precipitation 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 precipitación 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 precipitación 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 increméntase 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 precipitación 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 acontecida 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 frecuencia, 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 fiabilidade 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:
•
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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, comparado 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 subterránea. 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 información 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 homoxeneidade e idoneidade dos datos.
De todas as estacións dispoñibles para este estudio as da Coruña e Santiago-Observatorio dispoñen 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 históricas 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 seleccionadas 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 método 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 distribución 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 empregadas 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 moderada, 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 territorio 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 separación 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 respectivamente), 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 lonxitudes (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 correspondentes 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 dirección 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 correspondentes ao estío invernal e estival. As variantes analizadas correspóndense cos meses de febreiro-marzoabril (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: tendencia 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 acumulada 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 exemplo 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 correlación 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 moderadas 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 modificados 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 variacións 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 últimos 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 especially 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; therefore 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 incrementouse 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 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 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 acontecidos 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 Nacional de Meteoroloxía (INM) mantivo un rexistro fenolóxico de gran número de especies de plantas e algunhas 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 Carballiño (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 seleccionadas 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, escolléronse 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 seleccionadas. 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 considerados 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.
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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 variación 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

MONTAOS  

LOURESES

GUILLAREI 

SALCEDO

Fenofase
analizada

Día xuliano por
termo medio

Data por
termo medio

SEMENTEIRA

133

FLORACIÓN

215

MADURACIÓN
SEMENTEIRA

Anos observados

REGRESIÓN

N.º anos

Desde

Ata

Pendente(1)

12-mai

26

1970

2000

-

-

-

2-ago

30

1970

2001

-0.128

-0.735

0.468**

290

16-out

24

1970

1999

-0.765

-2.189

0.040*

-

-

-

-

-

-

-

-

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*

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*

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**

t(2)

Sig.

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

(1)
(2)

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 pendente 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

MONTAOS

LOURESES

GUILLAREI

SALCEDO

Fenofase
analizada

Día xuliano por
termo medio

SEMENTEIRA

109

FLORACIÓN

179

MADURACIÓN

-

SEMENTEIRA

115

FLORACIÓN
MADURACIÓN

Data por
termo medio

Anos observados

REGRESIÓN

N.º anos

Desde

Ata

Pendente(1)

t(2)

Sig.

18-abr

24

1970

2001

-0.588

-3.996

0.001*

27-xuñ

28

1970

1999

-1.483

-6.924

0.000*

-

-

-

-

-

-

-

24-abr

18

1970

1990

0.399

1.031

0.318*

185

3-xul

19

1970

1990

0.426

0.936

0.362**

248

4-set

16

1970

1990

-0.172

1.219

0.243*

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**

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**

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

(1)
(2)

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 maduración 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 pertencentes á fenofase de caída das follas.

Táboa 4. Análise de regresión dos cambios nas fenofases da vide (Vitis vinifera) desde 1970.
Estación
fenolóxica

SALCEDO

GUILLAREI

Fenofase
analizada

Día xuliano por
termo medio

Data por
termo medio

Anos observados

REGRESIÓN

N.º anos

Desde

Ata

Pendente(1)

t(2)

Sig.

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**

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**

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

(1)
(2)

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 fenofases 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

FLORACIÓN

192

MONTAOS

MADURACIÓN

290

CAÍDA DA
FOLLA

325

FLORACIÓN
MADURACIÓN

LOURESES

GUILLAREI

SALCEDO

Data por
termo medio

Anos observados

REGRESIÓN

N.º anos

Desde

Ata

Pendente(1)

t(2)

Sig.

10-xul

28

1970

2000

-0.367

-2.663

0.013*

16-out

25

1970

2001

-0.383

-1.969

0.061*

20-nov

28

1970

2000

0.071

0.649

0.522**

196

14-xul

17

1970

1990

-0.680

-1.224

0.240*

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**

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**

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

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(1)
(2)

Os resultados amosan adiantos nas datas de floración en todas as estacións fenolóxicas, observándose 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

FLORACIÓN

108

MONTAOS

MADURACIÓN

252

CAÍDA DA FOLLA

LOURESES

GUILLAREI 

SALCEDO 

(2)

100

REGRESIÓN

N.º anos

Desde

Ata

Pendente(1)

t(2)

Sig.

17-abr

29

1970

2001

-0.359

-2.192

0.037*

8-sep

24

1970

2001

0.118

0.702

0.490**

314

9-nov

29

1970

2001

-1.215

-5.705

0.000*

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**
0.778**

FLORACIÓN

104

13-abr

29

1970

2001

0.046

0.285

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*
0.896**

FLORACIÓN

109

18-abr

29

1970

2001

0.018

0.132

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**

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

(1)

Anos observados
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As floracións con variacións significativas mostraron unha variabilidade importante entre as estacións 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 adiantouse 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 correspondentes 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

FLORACIÓN

101

MONTAOS

MADURACIÓN

233

CAÍDA DA FOLLA
FLORACIÓN
LOURESES

GUILLAREI

SALCEDO

Anos observados

REGRESIÓN

N.º anos

Desde

Ata

Pendente(1)

t(2)

Sig.

10-ago

29

1970

2001

-0.758

-2.929

0.007*

20-ago

26

1970

2001

-0.239

-1.981

0.059*

312

7-nov

27

1970

2000

-1.208

-6.537

0.000*

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**

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*

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**

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

(1)
(2)

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 significativas estatisticamente para os datos desde 1970. En primeiro lugar describiremos os resultados obtidos 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

MONTAOS

LOURESES

SALCEDO

Fenofase
analizada

Día xuliano por
termo medio

Data por
termo medio

SAÍDA DA FOLLA

106

FLORACIÓN
CAÍDA DA FOLLA

Anos Observados

REGRESIÓN

N.º anos

Desde

Ata

Pendente(1)

t(2)

Sig.

15-abr

18

1970

2001

-1.561

-3.866

0.001*

101

10-abr

28

1970

2001

-0.926

-4.957

0.000*

325

20-nov

28

1970

2000

0.234

1.818

0.081*

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**

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*

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

(1)
(2)

Os resultados obtidos amosan adiantos nas datas de saída das folla moito máis marcados en Montaos (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 salgueiro 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

MONTAOS

LOURESES

SALCEDO

GUILLAREI

Fenofase
analizada

Día xuliano por
termo medio

Data por
termo medio

Anos observados
N.º anos

Desde

REGRESIÓN
Ata

Pendente(1)

t(2)

Sig.

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**

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**

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

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(1)
(2)

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 fenofases 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

MONTAOS

LOURESES

SALCEDO

GUILLAREI

Fenofase
analizada

Día xuliano por
termo medio

Data por
termo medio

FLORACIÓN

43

(2)

106

REGRESIÓN

N.º anos

Desde

Ata

Pendente(1)

t(2)

Sig.

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*

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*

FLORACIÓN

-

-

-

-

-

-

-

-

28

1970

2001

-0.197

-1.034

0.311*

SAÍDA DA FOLLA

83

23-mar

CAÍDA DA FOLLA

328

23-nov

26

1970

2000

-0.146

-0.916

0.369**

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*

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

(1)

Anos observados
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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.
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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 últimos anos (táboa 11).

Táboa 11. Análise de regresión dos cambios nas fenofases do sabugueiro (Sambucus nigra) desde 1970.
Anos observados

REGRESIÓN

Estación
fenolóxica

Fenofase
analizada

Día xuliano por
termo medio

Data por
termo medio

FLORACIÓN

146

MONTAOS

SAÍDA DA FOLLA

68

CAÍDA DA FOLLA

329

24-nov

23

1970

1996

FLORACIÓN

171

19-xuñ

19

1970

1990

-

1970

1990

-

LOURESES

SALCEDO

GUILLAREI

N.º anos

Desde

Ata

25-maI

27

1970

2001

8-mar

18

1970

2001

(2)

108

t(2)

Sig.

-1.310

-6.204

0.000*

-0.650

-1.689

0.111*

0.551

3.386

0.003*

-0.841

-3.013

0.008*

-

-

SAÍDA DA FOLLA

-

-

CAÍDA DA FOLLA

321

16-nov

18

1970

1990

0.286

0.667

0.514**

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*

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

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(1)

Pendente

(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 Montaos 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 maduración 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 maceira 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
L

SAÍDA FOLLA
M Salc G

Seo

MILLO (Zea mays)
PATACA (Solanum tuberosum)
VIDE (Vitis vinifera)
CASTIÑEIRO (Castanea sativa)
MACEIRA (Malus communis)
PEREIRA (Pyrus communis)

19
23
51

BIDUEIRO (Betula celtiberica)
AMIEIRO (Alnus glutinosa)
SALGUEIRO (Salix alba)
SABUGUEIRO (Sambucus nigra)

45
22
35
19

6
6
21
13

2
7
7

21

L
8
-12

FLORACIÓN
M Salc G
5
8
30
43
4
9
18 19

20
-6
-16

11
10
22

20
0
5

17
-1
-2

15
-22
12
24

27
-7
1
38

27
6
-41
3

5
-10
5

Seo

32

L
26
5

1
13
0

MADURACIÓN
M Salc G Seo
23
0 -12
-2
-5
13 18
11
-3
7

-2 -5
-19 -17

-1
-8
5

8

L

CAÍDA FOLLA
M Salc G

2

1

-3
-1
5

-14 -2
4 35
8 35

17
3
-4

2
8
-5

5
2

-8

26

-2
7
2

-7
7
5
-16

Seo

3

L
20
3

COLLEITA
M Salc G Seo
14 23 -7
32
4 -8

10

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

MONTAOS

LOURESES

GUILLAREI

SALCEDO

Fenofase
analizada

Día xuliano por
termo medio

Data por
termo medio

9-mar

Anos observados

REGRESIÓN

N.º anos

Desde

Ata

28

1970

2001

Pendente

(1)

-0.446

t(2)

Sig.

-1.461

0.156**

CHEGADA

100

EMIGRACIÓN

261

17-set

30

1970

2001

-0.144

-0.925

0.363**

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**

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**

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**

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

(1)
(2)

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 emigración 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

MONTAOS

LOURESES

GUILLAREI 

SALCEDO 

Fenofase
analizada

Día xuliano por
termo medio

Data por
termo medio

(2)

112

REGRESIÓN

N.º anos

Desde

Ata

Pendente(1)

t(2)

Sig.

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**

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**
0.682**

CHEGADA

110

19-abr

30

1970

2001

-0.059

-0.414

EMIGRACIÓN

232

19-ago

27

1970

2001

-0.615

-4.692

0.000**

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**

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

(1)

Anos observados
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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
ANDORIÑA (Hirundo rustica)

16

13

15

14

CIRRIO (Apus apus)

-2

-8

7

2

Seoane
-70

Loureses Montaos Salcedo Guillarei
18

4

-14

-24

23

3

31

18

Seoane

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 antes). 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

MONTAOS

1ª VEZ EN FLOR

49

LOURESES

1ª VEZ EN FLOR

-

GUILLAREI

1ª VEZ EN FLOR

SALCEDO

1ª VEZ EN FLOR

Anos observados

REGRESIÓN

N.º anos

Desde

Ata

Pendente(1)

t(2)

Sig.

18-feb

16

1983

2001

-0.214

-0.410

0.688**

-

-

-

-

-

-

-

50

19-feb

20

1970

2001

-1.769

-4.567

0.000**

53

22-feb

20

1970

2001

-1.508

-2.815

0.011**

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

(1)
(2)

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

MONTAOS

1ª VEZ EN VOO

-

LOURESES

1ª VEZ EN VOO

-

GUILLAREI

1ª VEZ EN VOO

SALCEDO

1ª VEZ EN VOO

Anos observados

REGRESIÓN

N.º anos

Desde

Ata

Pendente(1)

t(2)

Sig.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

1-mar

23

1970

2001

-1.518

-5.333

0.000*

61

1-mar

22

1970

2001

-1.152

-2.522

0.020*

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

(1)
(2)

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
ABELLA (Apis mellifera)
BOLBORETA DA COL (Pieris rapae)

1ª VEZ EN FLOR/VOO
Loureses Montaos Salcedo Guillarei
28

6

44

51

51

33

44

Seoane

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 primaverais (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; AbuAsab 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 primaverais (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 atrasos, 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 presentan 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 tendencias 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.

116

cap 4

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 desprazamentos, unha entre febreiro e abril, e outra entre xullo e outubro, atrasándose ou adiantándose 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 19712000 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 residencia 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 bolboretas 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

GARAVANZO (Cicer arietinum)

SEMENTEIRA
L

M Salc G

SAÍDA FOLLA
Seo

L

M Salc G

FLORACIÓN
Seo

-17

L

M Salc G

MADURACIÓN
Seo

-16

L

M Salc G

CAÍDA FOLLA
Seo

L

M Salc G

COLLEITA
Seo

19

L

M Salc G

13

CHÍCHARO (Pisum sativum)
FABA LOBA (Vicia faba)

-1

FABA (Phaseolus vulgaris)

17

MILLO (Zea mays)

-8

PATACA (Solanum tuberosum)

-1

-1

7

-12

6

19

2

-1

-8

8

-12 17

-7

-20

12
33

-3

5

8

30

26

-12 43

4

9

5

18

19

-5

11
-30 10

23

-8

-1

5

0

-12

20

14

23

-7

-2

-5

3

32

4

-8

13

18

REMOLACHA (Beta vulgaris)
VIDE (Vitis vinifera)
CEBADA (Hordeum vulgare)

-23

CENTEO (Secale cereale)

-7

1
10

-20 10

CASTIÑEIRO (Castanea sativa)

19

20

CERDEIRA (Prunus avium)

11

20

25

17
17

AMEIXEIRA (Prunus domestica)
34

MACEIRA (Malus communis)

23

27

-1

1

11

14 -13
-1

25

-6

10

0

43

-1

13

28

LARANXEIRA (Citrus sinensis)

36
25

NOGUEIRA (Juglans regia)

18

PEREIRA (Pyrus communis)

51

-3

BIDUEIRO (Betula celtiberica)

45

6

22

6

15

27

27

-22

-7

6

5

43

18

-8

-1

38

9

-2
6

5

-2

17

-2

32

0

5

3

24
0

27 -10

4

35

3

-4

3

8
4

-2

8
7

2
-8

-14

6

31

-75

-16 22

-14

-30
13

17
21

-3
21

-38

MELOCOTOEIRO (Prunus persica)
MARMELEIRO (Cydonia oblonga)

1
-23

2

-20

FIGUEIRA (Ficus carica)

2

-21

-12
5

8

35

-4

-5

-2

-7

5

7

7

2

-8

10

13

ABETO (Abies alba)
AMIEIRO (Alnus glutinosa)

2

PRADAIRO COMÚN (Acer pseudoplatanus)
CARBALLO (Querqus robur)

29

ÁLAMO NEGRO (Populus nigra)

36

-1

6

ESPADANA (Typha angustifolia)

2

ESTRIPEIRO (Crataegus monogyna)

11

-10

DÁCTILO (Dactylis glomerata)
OLMO (Ulmus minor)

-22

14

9

20

PLÁTANO DE PASEO (Platanus hybrida)

12

-20

PIORNO DOS TINTUREIROS (Genista tinctoria)

4

ROSEIRA BRAVA (Rosa canina)

6

4

SALGUEIRO (Salix alba)

35

21

7

SABUGUEIRO (Sambucus nigra)

19

13

7

21

TOXO (Ulex europaeus)
HEDRA (Hedera helix)

12

1

24

38

-23

9

18

FREIXO (Fraxinus excelsior)

4

CHOPO (Populus alba)

-41 -10
3

-5

-19 -17

8

26

2

5
-16

7

12
11

0

-23

27

-1

4

-2

5

16

ESPIÑO NEGRO (Zarza rubus fructicosus)

-27 -37
31

-16

15
14

72

11

XESTA (Cytisus scoparius)
CHEGADA
L

M Salc G

BUBELA (Upupa epops)
CUCO (Cuculus canorus)
16

17

-4

EMIGRACIÓN
Seo

L

M Salc G

PRIMEIRO CANTO
Seo

L

76

2

M Salc G

Seo

-29 -32

3

-18 -11

13

15

14 -70 18

5

40

18

-8

7

2

4

-11

-4

0

-14 -24

ROUSINOL (Luscinia megarhynchos)

-15

RULA (Streptopelia turtur)
CIRRIO (Apus apus)

5
-43 -13

PIÑEIRO SILVESTRE (Pinus sylvestris)

ANDORIÑA (Hirundo rustica)

42

-2

-45 -47 -29
23

3

31

18

1ª VEZ EN FLOR/VOO
L
ABELLA (Apis mellifera)
BOLBORETA DA COL (Pieris rapae)

28

M Salc G
6

44

51

51

33

44

Seo

Tendencia significativa estatisticamente
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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

GARAVANZO

FABA LOBA
FABA
CEBADA

CENTEO

MARMELO

NOGUEIRA
PIORNO DOS TINTUREIROS
ROSEIRA BRAVA
TOXO
HEDRA
FREIXO
ESPIÑO NEGRO
CUCO
ROUSINOL

FENOFASE
SEMENTEIRA
FLORACIÓN
MADURACIÓN
COLLEITA
SEMENTEIRA
MADURACIÓN
COLLEITA
SEMENTEIRA
SEMENTEIRA
FLORACIÓN
MADURACIÓN
COLLEITA
SEMENTEIRA
FLORACIÓN
MADURACIÓN
COLLEITA
FLORACIÓN
MADURACIÓN
CAÍDA DA FOLLA
FLORACIÓN
MADURACIÓN
CAÍDA DA FOLLA
FLORACIÓN
FLORACIÓN
FLORACIÓN
FLORACIÓN
CAÍDA DA FOLLA
FLORACIÓN
PRIMEIRO CANTO
PRIMEIRO CANTO

Pendente(1)
0,577
0,541
-0,650
-0,453
0,041
-0,420
-0,380
-0,590
0,779
-0,039
0,725
0,789
0,693
0,240
-0,071
-0,473
-1,498
-1,248
0,147
-0,550
-0,462
0,528
-0,150
-0,147
0,780
0,623
0,932
-0,142
-0,039
0,517

REGRESIÓN
t(2)
1,246
1,258
-0,962
-0,714
0,130
-1,115
-1,008
-1,548
1,191
-0,064
1,138
1,277
1,643
0,512
-0,195
-1,500
-3,118
-1,476
0,297
-1,221
-0,726
1,173
-0,402
-0,278
0,839
-1,012
1,671
-0,176
-0,219
2,070

Sig.
0.231*
0.226*
0.361**
0.493**
0.898**
0.294*
0.340*
0.141*
0.254*
0.950**
0.276*
0.224*
0.254*
0.616**
0.848**
0.154*
0.007*
0.236*
0.772**
0.245*
0.488**
0.259*
0.694**
0.785**
0.416**
0.326*
0.119*
0.863**
0.829**
0.059*

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

(1)
(2)
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b) Resultados da regresión para todas a estación de Montaos.
ESTACIÓN FENOLÓXICA DE MONTAOS

FABA LOBA

CENTEO

FIGUEIRA

MARMELO

ESTRIPEIRO

OLMO
TOXO
FREIXO
CHOPO
ESPIÑO NEGRO
XESTA
CUCO
RULA

FENOFASE
SEMENTEIRA
FLORACIÓN
MADURACIÓN
COLLEITA
SEMENTEIRA
FLORACIÓN
MADURACIÓN
COLLEITA
SAÍDA DA FOLLA
FLORACIÓN
MADURACIÓN
CAÍDA DA FOLLA
SAÍDA DA FOLLA
FLORACIÓN
MADURACIÓN
CAÍDA DA FOLLA
FLORACIÓN
SAÍDA DA FOLLA
CAÍDA DA FOLLA
SAÍDA DA FOLLA
FLORACIÓN
CAÍDA DA FOLLA
FLORACIÓN
FLORACIÓN
SAÍDA DA FOLLA
CAÍDA DA FOLLA
FLORACIÓN
MADURACIÓN
FLORACIÓN
MADURACIÓN
FLORACIÓN
PRIMEIRO CANTO
CHEGADA
EMIGRACIÓN

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

(1)
(2)
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Pendente(1)
0,031
-0,258
0,177
0,288
-0,330
-0,334
0,027
1,310
-1,056
-0,940
-0,447
0,013
-0,709
-0,978
-0,303
-0,118
0,363
-0,366
-0,176
0,745
-0,498
-0,307
-0,321
-0,376
-0,148
1,277
-0,918
-1,095
0,567
-2,476
-0,390
0,366
-0,158
1,548

REGRESIÓN
t(2)
0,150
-1,321
0,721
1,168
-1,317
-1,916
0,170
7,232
-2,076
-4,275
-3,288
0,071
-1,859
-4,358
-1,039
-0,912
1,076
-0,936
-0,505
2,227
-1,598
-1,271
-2,166
-2,122
-0,311
4,794
-1,822
-4,709
1,204
-3,999
-0,567
1,550
-0,507
3,675

Sig.
0.882**
0.198*
0.477**
0.255*
0.203*
0.067*
0.866**
0.000*
0.054*
0.000*
0.003*
0.944**
0.080*
0.000*
0.317*
0.370**
0292*
0.364**
0.619**
0.061*
0.129*
0.221*
0.039*
0.047*
0.761**
0.000*
0.096*
0.001*
0.252*
0.002*
0.584**
0.141*
0.621**
0.003*
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c) Resultados da regresión para a estación de Salcedo.
ESTACIÓN FENOLÓXICA DE SALCEDO

FABA
MELOCOTOEIRO
LARANXEIRA
NOGUEIRA
CARBALLO
DÁCTILO
BUBELA
RULA
CUCO

FENOFASE
SEMENTEIRA
MADURACIÓN
MADURACIÓN
FLORACIÓN
MADURACIÓN
FLORACIÓN
MADURACIÓN
FLORACIÓN
CAÍDA FOLLA
FLORACIÓN
CHEGADA
EMIGRACIÓN
CHEGADA
EMIGRACIÓN
PRIMEIRO CANTO
CHEGADA

Pendente(1)
0,419
1,019
-1,312
-0,873
0,057
2,590
-0,275
-1,488
0,335
0,805
0,579
1,011
-1,383
1,631
0,139
-0,097

REGRESIÓN
t(2)
0,800
0,890
-5,517
-4,088
0,170
2,468
-0,949
-3,105
-1,135
0,686
1,134
2,114
-2,248
3,623
0,438
-0,175

Sig.
0.439**
0.393**
0.000*
0.000*
0.868**
0.049*
0.365**
0.009*
0.286*
0,512
0.281*
0.064*
0.048*
0.004*
0.667**
0.865**

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

(1)
(2)
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d) Resultados da regresión para a estación de Guillarei.
ESTACIÓN FENOLÓXICA DE GUILLAREI

FABA

CERDEIRA

AMEIXEIRA

FIGUEIRA
MELOCOTOEIRO
LARANXEIRA
CARBALLO

ÁLAMO NEGRO
DÁCTILO
PLÁTANO DE PASEO
FREIXO COMÚN
CHOPO
BUBELA
CUCO
RULA
(1)

FENOFASE
SEMENTEIRA
FLORACIÓN
MADURACIÓN
COLLEITA
FLORACIÓN
MADURACIÓN
CAÍDA DA FOLLA
FLORACIÓN
MADURACIÓN
CAÍDA DA FOLLA
FLORACIÓN
MADURACIÓN
CAÍDA DA FOLLA
FLORACIÓN
MADURACIÓN
FLORACIÓN
MADURACIÓN
SAÍDA DA FOLLA
FLORACIÓN
CAÍDA DA FOLLA
FLORACIÓN
SAÍDA DA FOLLA
CAÍDA DA FOLLA
FLORACIÓN
SAÍDA DA FOLLA
CAÍDA DA FOLLA
FLORACIÓN
SAÍDA DA FOLLA
CAÍDA DA FOLLA
SAÍDA DA FOLLA
CAÍDA DA FOLLA
CHEGADA
EMIGRACIÓN
PRIMEIRO CANTO
CHEGADA
CHEGADA
EMIGRACIÓN

Pendentes en días/ano.

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

(2)
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Pendente(1)
-0,205
-1,149
-0,350
-0,168
-0,589
-0,737
0,294
0,700
1,027
0,812
1,326
0,495
0,329
-0,592
-0,319
-1,083
0,067
-0,637
-1,006
-0,455
-0,193
-1,240
-1,441
0,439
0,417
0,675
0,002
-0,563
1,180
0,789
-0,495
0,140
1,115
0,000
0,655
-0,625
0,111

REGRESIÓN
t(2)
-0,850
-7,858
-1,369
-0,473
-1,846
-1,235
0,783
1,498
1,369
-1,785
2,262
1,754
2,060
-3,297
-1,938
-6,931
0,170
-1,434
-2,292
-1,063
-0,502
-3,881
-2,484
0,842
-1,142
1,294
0,009
-2,839
0,694
2,190
-1,550
0,424
2,038
-0,002
1,141
-1,594
0,596

Sig.
0.410**
0.000*
0.189*
0.656**
0.098*
0.257*
0.450**
0.165*
0.220*
0,099
0.058*
0.097*
0.050*
0.003*
0.067*
0.000*
0.868**
0.182*
0.048*
0.313*
0.626**
0.003*
0.029*
0.421**
0.278*
0.225*
0.993**
0.011*
0.348**
0.053*
0.156*
0.679**
0.066*
0.998**
0.283*
0.137*
0.561**
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e) Resultados da regresión para a estación de Seoane.
ESTACIÓN FENOLÓXICA DE SEOANE

CERDEIRA
CARBALLO
CUCO

FENOFASE
FLORACIÓN
SAÍDA DA FOLLA
SAÍDA DA FOLLA
CAÍDA DA FOLLA
CHEGADA
EMIGRACIÓN

Pendente(1)
-0,853
-0,855
0,027
-1,061
0,378
-2,605

REGRESIÓN
t(2)
-1,224
-0,836
0,02
-1,381
0,901
-1,597

Sig.
0.256*
0.435**
0.984**
0.205*
0.391**
0.171*

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

(1)
(2)
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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 repartidas 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, empregouse 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
A Lavacolla

Regresión

N.º anos

Desde

Ata

27

1970

2005

Pendente

(1)

0.178

t(2)

Sig.

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*

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

(1)
(2)

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*

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

(1)
(2)

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 significativas, 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 Lavacolla e Lugo (punto centro).
Anos observados

Regresión

Termo medio

N.º anos

Desde

Ata

A Lavacolla

14

32

1970

2005

Lugo (punto centro)

44

30

1970

2005

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

(1)
(2)
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t(2)

Sig.

-0.350

-3.567

0.001*

0.066

0.253

0.802**

Pendente

(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 Ponferrada, 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 Ourense 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 tendencia 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 parcialmente 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 geographically 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 temperatures 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 desenvolve o seu crecemento, entendendo por “terroir” o conxunto de todos os atributos históricos, xeográficos, humanos, biolóxicos e ambientais dunha determinada rexión que contribúen á individualidade (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 determinados 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 europea. 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 relación 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

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 corresponde mellor coa fenoloxía da vide en Galicia.
1
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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
EXCELENTE
MOI BOA
BOA
REGULAR
DEFICIENTE

Índice de Winkler
1.771
1.660
1.640
1.508
1.435

Índice de Huglin
2.505
2.407
2.373
2.217
2.152

Número de anos
2
10
7
2
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 deriva 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 Huglin, 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 naquelas 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 convectivas, 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 depender maiormente do adianto da última xeada. Se esta deriva da última xeada se estuda no observatorio 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 variedades 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 deberíanse producir cun atraso de 7 a 10 días sobre as recollidas por Hernáez Mañas en 2006, co que a situación 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 calidade 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 chuvia 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 correspondentes 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 ampliarse 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 albariño, 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 actualidade é a paleoclimatoloxía e, dentro dela, usaremos a dendroclimatoloxía, que é unha metodoloxía 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, dendroclimatology; 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.
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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 séculos. 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 factores 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 predicións 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 temperatura (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 climático 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 coñecidos 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 adoptando 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 progresiva 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 observar 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 análise 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 reconstrucións 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 significativas 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 Eurosiberiana 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 información 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 posibles 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 globalmente 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 parcialmente 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 temperatura. 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 milenio 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 variabilidade 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.
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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 segunda 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 menos 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 dendroclimáticas, 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 crecente 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 segundo 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 frecuencia, 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 superior. 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 variabilidade 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 eliminado 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 precipitacións, 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) aínda 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, alternativamente, 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 invértese 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 amplitude 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 século 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 Compostela 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 actualidade (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 impúxose 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 cambio 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 extremos 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 entrando 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 notoriamente 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 expectativas 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 nemorolauroide 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 condicións 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 noroccidental. 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 estabilidade. 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 subtipo 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 sumamente interesante. Mostra a presenza a principios de século dunha fase de clara presenza mediterránea, 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 desaparece 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 Compostela-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 interpretar 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 Compostela-Instituto entre 1980-1999.

Cando se comparan intervalos homoxéneos entre 1980 e 1999 (figura 14), vense algunhas diferenzas, 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 intervalo 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 climático nas zonas interiores.

Figura 16. Evolución da precipitación total e estival en Santiago-A Lavacolla desde que se teñen datos instrumentais.
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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 oscilación 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 SantiagoUniversidade-Observatorio parece que manteñen como subtipo anual preferente o VI(V), aparecendo 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
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no XX, o que indica unha frecuencia estable de cursos anómalos que non deben interpretarse aínda 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 diminución 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 converxan 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 precipitación 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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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 capacidade 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 presentan nas matas forestais dada a súa maior permanencia no medio natural.
Esta relación planta/axente patóxeno pode actuar de indicador sanitario para avaliar a incidencia 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 investigador 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 global 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 elementos, 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 directamente 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 arbóreas, e mesmo nas arbustivas leñosas, a estas alteracións causadas por novas condicións climáticas 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 anomalías climáticas inciden de xeito moi subliñable na planta e predispóñena a unha maior afectación diante do ataque dalgúns axentes patóxenos. Nestas situacións anómalas, os danos nos tecidos 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 incrementos 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 causada 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 volume 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 patóxenos, formando edemas foliares ou anoxias radicais (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 climáticas e súa utilidade como bioindicadores de cambio climático.
A relación entre unha planta e os seus parasitos presenta a posibilidade de definir bos bioindicadores 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, atribuíndolle este cambio ás alteracións ambientais de tipo climático. Entre os casos máis sobranceiros podemos citar a importante problemática da
“seca da aciñeira” (Quercus ilex) que se
produce na área desta especie no Mediterráneo occidental. A causa desta anomalía atribúese a múltiples razóns, nas
que se mesturan os cambios de tipo cultural que se están dando nestes bosques
xerofíticos, conxuntamente coa presenza
de novos axentes patóxenos, e todo isto
integrado coa posible incidencia do cambio climático.
Ao mesmo tempo asistimos nas áreas
húmidas da península Ibérica á morte de
gran cantidade de amieiros (Alnus glutinosa), 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 evolución (etioloxía).
Na década dos oitenta fixeron a súa aparición unha boa cantidade de especies do xénero Ceratocystis, que proliferaban atacando piñeiros, olmedais, plátanos..., presenza que despois foi esmorecendo de xeito case imperceptible.
A finais dos noventa e comezos do 2000 foron as especies do xénero Micosphaerellas as que apareceron 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 castiñeiro 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, evolucionando 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 indicadores, 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 gastronómico 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 relación 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 relacionados 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 seguimento dun importante ataque aos
carballos do interior de Galicia polo
insecto Altica quercetorum; a evolución 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 precipitacións 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 aumento nos valores medios en máis
dun grao (entre 1 e 2,5), principalmente no ano 1989. Estas
condicións ambientais permitiron que este insecto saltador
Figura 4. Adultos e larvas
incrementase de forma alarde Altica en folla de carballo.
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 causaron 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 especie arbórea introducida en Galicia, poderiamos coller 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 ambientais 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 Lourizán. Este patóxeno aféctalle a esta planta nos primeiros
anos de vida nos tecidos tenros cando se dan condicións de humidade ambiental alta e temperaturas moderadamente baixas de primavera. Poucos anos despois, a comezos dos oitenta, unhas condicións de seca
excepcional ao longo de varios anos fai que se presenten ataques de Phoracantha semipunctata, un insecto
perforador da madeira que mata a planta adulta; este
insecto desaparece destas áreas cando volven as condicións climáticas normais galegas, manténdose moi
activo no sur da península Ibérica. Pouco tempo despois, un novo insecto de orixe australiana, Gonipterus
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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 mediante 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 sistematicamente 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 forte 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 intenso 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 contaminación procedente da Central Térmica
das Pontes ou da factoría de Alúmina-Aluminio de Xove, o que provocou unha certa alarma social nesa área. Esta situación obrigou
a facer un estudo da causa dos danos por
orde da Xunta. Analizada a situación, obserFigura 6. Eucaliptos afectados pola seca causada
vouse que os eucaliptos de idades entre cero
pola situación estacional na Mariña luguesa.
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 climática 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 mareiro 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-
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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 condicións de humidade e temperaturas
extraordinarias para a vexetación, o
que permitiu que os piñeiros medrasen de xeito espectacular no sur da
provincia de Pontevedra, presentando 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
Figura 7. Piñeiros afectados pola seca en Xinzo (Ponteareas).
tempo, chegado setembro, coméDetalle das agullas afectadas.
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 solaina 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 primavera 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-
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Figura 8. Ataque de Xyleborus dispar en
plantación de castñeiro.

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 evolución 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 forestais 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 poderían 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 sanidade 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.
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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 converténdose 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 relativamente 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 claridade 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 dispositivo 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 diversos 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; Ministerio 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. Numerosos 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 dispoñible 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 número 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 Compostela 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 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 unicamente a correspondente 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 datos 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 máximos 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, agrupados en cinco períodos, dende 1968 a 2006.

A superficie queimada (figura 2) non mostrou a distribución bimodal observada no número de incendios, concentrándose a maior superficie queimada nos meses de agosto e setembro.
Lugo
9000

8000

8000

7000

7000

superficie afectada (ha)

superficie afectada (ha)

A Coruña
9000

6000
5000
4000
3000
2000

6000
5000
4000
3000
2000
1000

1000
0

0

EN

FE

MR

1968-1975

AB

MY

1976-1983

JN

JL

1984-1991

AG

SE

OC

1992-1999

NO

DI

EN

2000-2006

MR

AB

MY

1976-1983

JN

JL

1984-1991

AG

SE

OC

1992-1999

NO

DI

2000-2006

Ourense

Pontevedra
9000

9000

8000

8000

7000

7000

superficie afectada (ha)

superficie afectada (ha)

FE

1968-1975

6000
5000
4000
3000
2000
1000

6000
5000
4000
3000
2000
1000

0

0

EN

FE

1968-1975

MR

AB

1976-1983

MY

JN

JL

1984-1991

AG

SE

OC

1992-1999

NO

DI

2000-2006

EN

FE

1968-1975

MR

AB

1976-1983

MY

JN

JL

1984-1991

AG

SE

OC

1992-1999

NO

DI

2000-2006

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 índices 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 cobertura 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 desprezable. 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 sotobosque, 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 brumosidade 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 vexetación supraxacente e a humidade e temperatura do aire. Esta probabilidade foi calculada diariamente 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 pinaster, 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 temperatura 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 profundidade -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 intervenientes.

A información sobre o perigo de incendios completouse coa inclusión do índice de seca de KeetchByram (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 meteorolóxicas 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. Consideráronse 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 territorio 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 diferenzas 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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Análise estatística
Para a análise das tendencias nos datos anuais 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).
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 serie 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 independencia 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 relevantes 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: R2x, a proporción da variabilidade na matriz das variables preditoras
usada no modelo; R2y, 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 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 índices 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 pendentes 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 significación 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 compoñentes 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 consideran 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 achándose 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 incremento 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.
Vigo
(1961-2006)

Nivel
significación

Pendente

Nivel
significación

Pendente

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

0,050

-0,044

7,446

0,050

11,525

KB1

ns

Pendente

Pendente

Ourense
(1973-2006)

Nivel
significación

Lugo
(1964-2006)

Nivel
significación

Santiago
(1961-2006)

Pendente

A Coruña
(1972-2006)

Nivel
significación

Índice

ns

ns

---

ns

ns

0,010

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.

ns

FWI

0,100

ns

ns

0,050

0,073

0,001

0,169

ns

ns

ns

0,050

0,806

ns

ns

ns

0,100

3,253

ns

ns

ns

---

ns

ns

ns

0,050

ns

ns

ns

---

0,027
0,072

Pendente

Pendente

BUI

Nivel
significación

0,010

Pendente

ns

ISI

Ourense
(1973-2006)

Nivel
significación

DC

Lugo
(1964-2006)

0,064

Nivel
significación

ns

Pendente

0,100

DMC

Santiago
(1961-2006)

Nivel
significación

FFMC

A Coruña
(1972-2006)

Pendente

Vigo
(1961-2006)
Nivel
significación

Compoñente
do índice

0,899

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.

Nivel
significación

-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

0,010

-0,101

0,001

-0,202

0,100

-0,075

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

0,010

0,371

0,050

ISI

ns

BUI

0,050

0,119

FWI

0,100

0,039

KB1

ns

SMC1

0,100

-0,033

0,215

ns

ns

ns

ns

ns

0,010

ns

ns

ns

0,050

1,831

0,001

ns

0,050

-0,290

---

Pendente

Pendente

0,100

Nivel
significación

-0,050

Ourense
(1973-2006)

Pendente

0,010

Lugo
(1964-2006)

Nivel
significación

CBEF desorción

Santiago
(1961-2006)

Pendente

Nivel
significación

A Coruña
(1972-2006)

Pendente

Vigo
(1961-2006)
Nivel
significación

Índice

-0,056

1,610

ns
0,161

---

1,105

0,050

ns

--3,260

ns

ns, tendencia non significativa
Táboa 3. Resultados do test estacional de tendencias de Mann-Kendall para os compoñentes do índice canadense de perigo de incendios forestais.

Nivel de
significación

Pendente

0,0833

ns

ns

0,0062

0,0714

0,0002

0,1250

0,0006

0,0001

ns

ns

0,00001 0,0385

ns

Pendente

0,0098

DMC

Pendente

Pendente

Ourense
(1973-2006)
N = 408

Nivel de
significación

Lugo
(1964-2006)
N = 516

FFMC
DC

Nivel de
significación

Santiago
(1961-2006)
N = 552

Nivel de
significación

A Coruña
(1972-2006)
N = 420

Pendente

Vigo
(1961-2006)
N = 552
Nivel de
significación

Compoñente
do índice

ns

ns

0,0107

ISI

0,00001 0,0001

ns

ns

ns

BUI

0,0029

0,0286

ns

ns

0,0001

FWI

0,0001

0,0001

ns

ns

ns

ns, tendencia non significativa
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0,1429

ns
0,0008

1,0770

ns
0,0526

0,0174
ns

0,1111
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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 pendentes foron moi elevadas, como en FFDM e FFMC en Lugo. Polo regular, os índices presentaron pendentes 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 empeoramento das condicións: un no sentido norte-sur e outro desde a costa cara ao interior, observándose 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 ningunha 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 superficie 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)

Nivel
ignificación

Pendente

ns

Superficie afectada
marzo

Pendente

5,522

Número incendios
marzo
Nivel
ignificación

Nivel
ignificación

0,050

Pendente

Pendente

A Coruña

Superficie afectada
verán

Nivel
ignificación

Provincia

Número de incendios
verán

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

ns

0,010

1,867

0,050

9,749

Pontevedra

ns

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, diferentes 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 relacionados 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 verán. 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.

Q² acum
R²Y acum
R²X acum
CBEFdes
CBEFadso
CBEFadm
GFDM
FFDM
FBO
Beh75
PROB75
Beh0
PROB0
FFMC
DMC
DC
ISI
BUI
FWI
KB1
KB2
SMC1
SMC2

Pontevedra
0,372
0,434
0,800

NÚMERO DE INCENDIOS
A Coruña
Lugo
0,359
0,281
0,418
0,360
0,821
0,835

Ourense
0,483
0,518
0,812

Pontevedra
0,389
0,453
0,778

SUPERFICIE AFECTADA
A Coruña
Lugo
0,255
0,204
0,350
0,274
0,819
0,873

Ourense
0,232
0,264
0,817

-0,080
-0,096

0,094
0,103

0,109
0,100

0,113

0,107
0,093

0,112

0,095

0,082
0,083

0,095
0,093
0,102
0,094

-0,102

0,077
0,085

0,150
0,148

0,095

0,085

0,152

0,107

-0,111
-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 variabilidade 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

Q² acum

SUPERFICIE AFECTADA

pontevedra

a coruña

lugo

ourense

pontevedra

a coruña

lugo

ourense

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

-0,132

CBEFdes

-0,130

CBEFadso
CBEFadm
-0,124

GFDM
FFDM
FBO
FFMC
0,131

0,181

0,190

0,080

BUI

0,127

0,181

0,188

0,079

FWI

0,137

DMC

0,111

0,177

0,134

0,174

0,168

DC
0,079

ISI

0,085

KB1

0,178

0,133

0,127

KB2

0,180

0,132

0,126

0,124
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 R2y = 0,45). As variables aparentemente 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 incendios 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 simultáneos, 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 explicadas 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, dispositivos 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 consecuencias 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 Galicia, 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 duración, presentan todos unha tendencia non significativa á diminución. A evapotranspiración potencial, 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 incremento 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 Compostela 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 meteorolóxicas de auga. A oferta relaciónase coa precipitación recollida e a demanda coa evaporación, 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 efectuadas 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 referencia da evolución temporal deste parámetro en Galicia. Despois de realizar unha pormenorizada
depuración das bases de datos correspondentes, puidéronse establecer series temporais de medidas 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 galegos 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 maneiras, 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 consecuencia 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 evaporación. 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 utilizadas 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 período 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 observatorios 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
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
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Xaneiro
118,57
103,06
87,13
90,90
98,03
116,48
83,65
105,75
142,13
107,05
100,55
104,45
99,25
121,34
105,75
108,34
83,65
105,75
87,55
104,45
86,25
138,24
103,15
107,05
140,83
106,50
91,45
87,55
91,45
99,25
96,65
95,10
126,12
73,72
85,87
107,25
90,49

Febreiro
123,51
174,52
131,05
198,29
133,94
152,49
152,96
144,84
149,71
117,25
126,99
133,48
148,09
165,94
136,73
120,49
159,45
133,48
112,38
143,22
161,07
169,19
123,74
148,09
185,42
188,67
131,86
136,73
141,60
133,48
187,04
173,94
132,78
170,46
133,36
125,83
186,12

Marzo
206,88
192,53
231,01
241,45
199,70
263,62
217,84
195,59
231,99
205,70
203,68
185,48
197,62
171,33
234,01
213,79
205,70
197,62
193,57
207,73
211,77
229,97
268,39
191,55
215,40
231,99
240,08
229,97
219,86
298,71
246,14
223,84
253,84
152,09
238,84
202,96
213,40

Abril
282,41
280,89
302,10
241,50
311,95
339,98
316,49
289,22
309,68
291,50
243,77
280,13
330,13
293,77
339,22
230,14
277,86
273,32
243,77
243,77
236,95
259,68
255,13
311,95
265,00
257,41
296,04
355,13
289,22
316,49
232,41
283,16
209,68
298,31
293,01
273,32
311,95

Maio
354,18
302,22
359,61
301,44
308,42
323,16
372,95
346,50
368,14
296,02
310,44
332,08
310,44
247,94
324,87
284,00
264,76
305,63
344,10
384,97
269,57
368,14
370,54
401,79
348,91
264,76
300,82
334,48
312,84
298,42
353,71
335,80
313,85
354,18
335,80
386,75
334,79

Xuño
389,26
347,37
328,84
353,01
353,01
424,71
394,90
370,73
443,24
368,31
336,90
428,74
356,23
404,57
298,23
373,15
351,40
334,48
375,57
358,65
332,06
385,23
361,06
385,23
327,23
365,90
411,82
423,90
421,48
298,23
375,57
394,90
384,43
402,15
346,56
351,40
399,73

Xullo
370,02
437,25
391,66
370,02
363,83
361,51
452,25
394,75
394,75
344,43
404,33
418,71
399,54
389,96
318,08
296,52
363,60
354,02
413,91
387,56
346,83
413,91
416,31
363,60
380,37
428,29
361,21
342,04
385,40
387,56
387,56
387,02
360,74
338,33
373,88
359,97
359,97

Agosto
320,99
371,87
332,05
315,09
343,85
374,82
366,04
377,47
329,47
327,18
372,90
336,33
340,90
308,90
331,76
270,04
361,47
359,19
304,33
336,33
352,33
350,04
372,90
363,76
318,04
356,90
302,04
356,90
313,47
295,18
388,90
327,63
335,74
325,41
338,69
327,63
304,77

Setembro
224,51
224,51
245,01
282,60
259,36
262,78
218,36
234,76
259,36
281,92
271,67
265,51
259,36
218,36
236,81
257,31
255,26
271,67
218,36
238,86
269,62
290,12
269,62
255,26
247,06
216,31
238,86
232,71
259,36
275,77
210,16
229,98
258,68
302,42
240,91
272,35
257,31

Outubro
169,15
207,68
232,80
204,33
162,45
198,19
177,42
173,95
147,99
173,95
205,11
163,57
170,49
146,26
158,38
199,92
184,34
205,11
179,15
134,14
161,84
194,72
163,57
179,15
147,99
158,38
156,64
179,15
175,68
168,76
161,84
155,75
159,10
155,75
155,19
163,01
141,79

Novembro Decembro
110,34
58,60
122,54
59,72
112,15
75,91
135,19
79,26
117,57
61,95
151,91
68,37
114,86
80,01
122,99
85,20
124,34
58,38
101,30
67,03
135,19
51,46
127,06
62,70
113,50
70,49
147,39
52,32
95,88
55,78
104,01
79,14
94,52
61,84
110,79
62,70
118,92
59,24
112,15
60,97
139,25
80,88
89,10
48,00
112,15
74,82
113,50
69,63
94,52
67,03
108,08
48,86
121,63
59,24
95,88
60,11
95,88
60,97
87,75
54,92
114,86
67,03
125,70
61,95
91,81
43,81
136,09
78,98
80,97
52,46
103,56
54,42
127,96
69,77

Media
227,4
235,3
235,8
234,4
226,2
253,2
245,6
236,8
246,6
223,5
230,2
236,5
233,0
222,3
219,6
211,4
222,0
226,1
220,9
226,1
220,7
244,7
240,9
240,9
228,2
227,7
226,0
236,2
230,6
226,2
235,2
232,9
222,5
232,3
223,0
227,4
233,2

cap 9

Vigo
Ano
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Xaneiro
133,7
90,7
81,4
130,3
121,0
78,8
106,5
124,4
112,9
89,0
101,4
98,8
112,0
101,8
140,1
116,3
85,6
112,0
126,5
103,1
90,3
95,4
105,2
127,4
96,7
115,4
150,3
108,2
103,6
104,9
99,6
128,6
119,4
118,1
86,4
111,5
90,4
115,4
89,0
136,6
106,2
112,8
140,5
118,1
108,8
103,6
89,0
111,5
100,9
112,5
137,2
81,0
96,3
123,5
95,9

Febreiro
138,3
131,2
200,2
191,4
177,4
137,1
214,2
124,8
167,5
205,4
134,2
167,5
206,6
130,7
166,9
197,9
125,4
180,9
134,7
187,3
144,7
213,0
140,6
182,1
169,2
144,7
176,8
126,0
139,8
148,0
148,0
177,4
151,2
134,9
164,3
141,4
116,9
152,9
164,3
166,0
123,4
151,2
190,5
208,5
139,8
148,0
152,9
136,5
193,8
196,7
148,2
184,4
152,3
134,7
196,1

Marzo
242,0
237,5
179,2
291,8
194,3
252,5
241,4
186,4
192,3
189,0
210,0
294,4
202,1
202,1
202,8
211,3
310,1
260,4
235,5
211,9
260,4
248,6
206,0
284,6
244,0
235,5
257,1
234,2
212,9
202,8
210,9
188,6
251,5
239,3
221,0
206,8
198,7
212,9
243,3
245,4
281,9
204,8
249,4
249,4
253,5
255,5
229,1
312,3
263,6
232,2
282,0
163,5
244,0
248,5
225,7

Abril
364,6
336,4
318,8
300,5
357,7
334,1
304,3
363,8
351,6
289,1
351,6
257,1
326,5
341,7
308,2
312,7
307,4
363,1
301,3
302,1
344,8
289,9
347,0
361,5
342,5
357,0
344,0
330,3
249,5
297,5
357,0
318,1
340,9
228,9
288,3
267,8
276,9
226,6
251,7
263,2
292,9
315,8
329,5
283,8
334,1
366,1
322,6
315,8
256,3
298,2
210,6
325,7
334,8
280,7
348,6

Maio
346,2
380,5
378,1
398,3
411,6
361,0
399,1
378,9
360,2
371,9
366,5
371,9
399,1
434,9
364,9
423,2
423,2
327,6
370,3
343,1
324,5
311,3
354,8
346,2
319,8
380,5
419,3
350,1
342,3
344,7
354,3
272,4
354,3
286,9
330,2
356,7
361,6
421,8
325,4
373,6
390,5
424,2
364,0
286,9
327,8
356,7
330,2
311,0
356,7
325,3
341,6
392,9
323,7
421,7
364,9

Xuño
367,5
422,5
446,8
429,0
431,4
403,9
443,5
395,0
380,4
398,2
433,8
423,3
454,1
407,9
420,9
410,4
346,5
479,9
463,8
386,1
373,2
398,2
398,2
450,8
401,5
423,3
471,8
406,3
359,4
439,5
403,1
434,6
342,4
415,2
378,8
405,5
427,4
383,7
369,1
429,8
383,7
427,4
352,1
388,5
444,3
434,6
439,5
330,3
434,6
423,3
426,5
439,5
386,1
385,3
418,5

Xullo
420,5
424,3
469,2
423,6
472,3
426,7
419,7
459,2
383,3
429,0
417,4
439,0
439,0
437,5
438,3
423,6
463,0
403,4
420,5
473,1
455,3
397,2
384,8
418,1
466,1
430,5
431,2
392,6
445,3
418,9
423,7
440,5
339,7
313,3
385,3
387,7
435,7
426,1
394,9
438,1
426,1
387,7
438,1
457,3
416,5
363,7
416,5
430,9
430,9
418,1
384,8
367,0
417,4
401,1
426,7

Agosto
391,0
383,6
349,5
402,9
351,0
384,3
348,1
389,5
351,0
360,6
358,4
416,2
378,4
379,2
399,9
408,8
365,8
361,4
357,7
398,4
365,8
298,4
382,9
370,3
377,7
399,9
364,4
355,5
388,0
372,0
367,4
376,6
388,0
300,8
381,2
381,2
342,1
344,4
399,5
360,5
388,0
383,5
346,7
385,8
346,7
385,8
344,4
351,3
392,6
370,3
374,0
342,9
382,1
365,8
345,1

Setembro
269,9
278,1
295,3
283,0
263,0
313,9
243,8
269,9
250,0
284,3
267,8
274,7
243,8
278,8
280,9
265,8
296,0
242,4
230,7
247,2
285,0
311,8
276,8
289,8
261,6
255,5
291,2
307,7
289,8
289,8
294,0
248,6
246,5
256,8
273,3
273,3
230,0
256,8
312,5
308,4
285,7
271,3
277,5
234,1
263,0
244,5
258,9
298,1
228,0
248,6
285,0
304,3
245,1
291,9
284,3

Outubro
198,0
206,4
149,5
196,8
205,3
209,3
228,4
223,9
217,7
191,8
169,2
166,4
213,8
220,0
218,3
181,1
175,4
186,1
173,7
204,2
256,6
230,1
173,7
195,2
216,0
202,5
162,4
203,6
217,7
179,2
184,5
167,0
165,3
202,0
182,7
207,2
188,0
140,8
186,2
195,0
170,5
186,2
186,2
170,5
161,8
189,7
198,5
179,2
182,7
167,5
173,2
164,7
161,9
178,8
160,7

Novembro Decembro
96,4
63,7
101,0
67,2
134,8
60,2
137,6
67,2
110,6
80,2
140,3
60,7
139,4
69,9
146,3
70,8
158,2
50,2
119,3
47,5
106,5
59,6
121,1
57,2
123,9
65,9
103,3
71,3
149,9
81,0
114,3
49,1
127,5
73,7
137,6
77,8
117,5
62,4
133,0
60,7
119,7
79,7
156,8
77,3
124,3
63,4
157,3
78,6
130,7
93,8
145,8
92,2
133,0
59,9
110,1
71,8
139,9
52,8
139,9
61,2
130,3
78,0
152,2
54,5
104,2
56,2
98,7
72,1
94,6
62,0
120,7
62,9
123,4
64,5
120,7
59,5
138,5
88,1
89,1
50,3
128,9
75,5
115,2
69,6
101,5
67,1
119,3
50,3
127,5
58,7
97,3
58,7
108,3
63,7
94,6
56,2
122,0
77,1
142,6
64,3
95,5
43,4
154,5
82,7
91,4
55,9
108,3
59,6
142,2
76,4

Media
252,7
255,0
255,3
271,0
264,7
258,6
263,2
261,1
247,9
247,9
248,0
257,3
263,8
259,1
264,3
259,5
258,3
261,1
249,5
254,2
258,3
252,3
246,5
271,8
260,0
265,2
271,8
249,7
245,1
249,9
254,2
246,6
238,3
222,2
237,4
243,6
238,0
238,5
246,9
254,7
254,4
254,1
253,6
246,0
248,5
250,3
246,1
244,0
253,3
250,0
241,8
250,3
240,9
250,0
257,1

201

ecosistemas terrestr es
Lugo
Ano
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2003
2004

Xaneiro
92,1
89,7
91,7
86,4
97,5
83,1
94,6
116,4
99,5
93,0
87,6
89,3
94,2
86,4
101,6
70,4
79,2
100,8
81,8
111,0
107,2
123,8
104,7
91,9
85,6
91,9
83,0
99,6
93,4
120,9
77,4
90,5
85,2

Febreiro
163,6
118,3
190,6
136,1
144,7
144,7
145,9
153,3
124,1
118,9
136,7
141,8
158,5
125,2
123,5
133,2
112,4
136,5
141,3
147,7
144,5
165,4
183,0
141,3
144,5
136,5
126,8
171,8
153,9
129,8
163,6
128,1
147,9

Marzo
178,1
209,9
238,5
197,6
250,8
205,4
183,3
237,2
216,4
211,2
182,7
198,9
183,3
230,1
198,9
207,3
184,1
206,2
212,3
228,4
178,1
210,3
224,3
228,4
210,3
228,4
244,5
242,5
220,3
241,7
145,0
209,9
204,7

Abril
261,8
308,4
275,0
302,4
299,4
308,4
273,9
264,8
272,4
236,3
269,3
327,2
274,6
335,4
224,3
280,6
233,3
244,6
240,1
266,6
278,4
280,6
240,1
267,1
316,7
273,9
312,2
228,8
276,1
204,0
282,1
268,6
302,4

Maio
307,7
338,7
303,1
304,7
320,9
326,3
320,1
356,4
288,4
326,3
327,1
294,6
272,2
310,1
266,8
256,0
324,1
364,9
271,4
343,3
362,5
345,7
276,2
312,2
333,7
305,0
293,0
338,5
301,6
310,1
338,7
366,5
334,0

Xuño
342,4
349,6
340,8
340,8
394,5
371,3
377,7
417,7
348,0
343,2
376,9
343,2
374,5
313,6
376,1
334,4
364,9
331,2
316,8
340,8
369,7
304,8
336,0
372,1
400,9
393,7
302,4
355,2
368,1
386,5
374,5
339,2
390,5

Xullo
412,3
386,0
345,2
375,3
329,8
391,4
392,2
375,3
327,4
384,5
401,5
375,3
371,4
321,3
288,9
372,9
370,6
341,9
349,1
392,1
332,4
353,9
385,0
339,5
334,8
380,2
337,2
368,2
376,8
350,6
335,2
330,5
344,4

Agosto
338,5
323,9
311,4
329,0
331,9
340,7
344,4
333,4
315,8
346,6
323,1
343,7
298,9
306,3
271,8
345,9
323,4
309,7
355,2
327,9
341,5
293,8
339,3
316,5
350,6
280,2
291,5
346,1
342,2
340,7
324,6
328,3
308,5

Setembro
209,8
258,6
288,4
260,6
254,5
225,4
213,9
240,3
257,9
247,1
245,1
257,3
226,1
241,0
247,8
260,0
212,5
232,8
271,5
287,8
230,8
238,9
214,5
226,7
220,6
251,2
251,2
220,6
228,8
249,8
244,4
259,3
251,2

Outubro
198,2
206,5
202,1
174,5
182,8
153,6
161,9
148,7
175,1
184,5
153,1
167,4
136,0
158,6
174,5
171,2
171,6
132,3
180,1
188,6
168,2
139,1
163,0
164,7
190,4
175,0
164,7
161,3
154,2
150,9
150,9
147,0
154,2

Novembro Decembro
104,2
56,7
113,9
69,5
119,3
75,6
104,6
62,5
142,8
66,3
94,4
69,2
112,2
72,7
109,1
56,7
105,5
64,2
114,4
59,9
108,2
58,1
111,7
67,4
126,8
49,4
91,7
43,3
87,7
62,8
88,6
57,0
112,6
64,7
96,6
66,5
128,6
81,8
92,6
56,6
101,9
70,1
96,6
60,2
107,3
51,2
116,6
58,4
97,9
62,9
92,6
62,0
92,6
56,6
99,3
66,5
109,9
61,6
85,9
49,4
109,1
65,7
103,3
60,2
114,4
71,2

Media
222,1
231,1
231,8
222,9
234,7
226,2
224,4
234,1
216,2
222,2
222,4
226,5
213,8
213,6
202,1
214,8
212,8
213,7
219,2
232,0
223,8
217,8
218,7
219,6
229,1
222,5
213,0
224,9
223,9
218,4
217,6
219,3
225,7

Xaneiro
102,52
89,87
98,44
118,02
100,07
96,40
104,96
95,17
107,82
87,42
107,74
125,44
107,74
93,83
97,62
92,56
106,47
105,21
101,42
81,18
101,42
87,50
105,21
78,65
124,18
105,21
119,12
120,38
107,74
93,83
92,56
102,68
103,94
100,15
102,11
123,32
81,71
92,32
103,33
97,21

Febreiro
170,99
140,12
172,13
143,55
172,13
131,54
186,42
131,54
137,83
138,97
147,09
148,69
132,68
140,69
140,69
151,89
159,90
142,29
118,28
140,69
137,49
118,28
132,68
147,09
169,50
132,68
143,89
158,29
183,91
137,49
151,89
151,89
140,69
183,91
174,42
137,26
184,13
141,26
141,83
193,85

Marzo
210,77
268,47
234,11
203,64
202,34
234,11
233,46
188,73
239,94
209,47
201,76
235,92
215,83
201,76
191,71
203,77
193,72
243,96
191,71
215,83
205,78
179,65
199,75
213,82
231,90
266,07
203,77
211,81
233,91
211,81
213,82
229,89
288,18
245,97
229,57
269,12
173,82
230,80
204,93
223,09

Abril
229,13
289,81
301,05
298,06
272,58
314,54
236,62
293,56
308,55
295,81
280,08
304,80
291,31
235,12
275,58
320,53
280,08
331,77
235,12
286,82
275,58
248,61
259,85
244,11
248,61
268,84
293,56
264,34
264,34
266,59
345,26
309,29
320,53
262,09
283,07
233,62
298,81
293,56
277,08
311,54

Maio
360,06
360,83
311,41
348,47
319,13
333,03
302,14
290,56
326,85
342,30
326,31
359,83
292,80
311,95
335,89
321,52
266,46
295,19
288,01
280,83
314,34
323,92
355,04
280,83
377,05
378,98
380,91
335,89
292,80
307,16
339,98
331,10
331,10
350,25
330,71
316,04
350,02
328,40
381,68
354,65

Xuño
305,36
326,16
384,55
377,35
320,56
329,36
335,75
335,75
416,54
377,35
357,35
388,55
350,15
326,16
393,35
338,15
398,15
316,56
338,15
352,55
342,95
342,95
328,56
352,55
396,55
345,35
362,15
297,36
330,95
398,95
403,75
407,75
354,95
378,95
390,95
378,95
406,15
322,16
338,95
375,75

Xullo
392,93
403,72
367,49
361,33
405,26
383,68
344,37
354,39
347,46
410,65
396,86
387,30
327,57
361,02
394,47
394,47
353,85
301,29
272,62
341,91
351,46
382,52
351,46
359,79
396,78
384,91
342,83
346,69
404,49
342,83
349,00
396,86
387,30
358,63
378,28
353,62
341,29
341,29
385,22
383,68

Agosto
350,48
331,45
332,18
312,42
319,74
321,21
302,91
312,42
321,94
375,37
363,73
334,23
320,62
368,27
320,62
318,35
291,12
313,81
245,74
343,31
350,12
297,93
334,23
320,62
343,31
329,70
334,23
297,93
354,14
318,35
366,59
327,43
309,27
366,00
347,56
357,80
339,50
338,50
340,97
331,45

Setembro
209,96
241,06
225,51
238,36
239,71
268,11
291,78
254,59
244,44
226,86
236,33
266,76
250,53
232,27
256,61
260,67
222,13
222,13
246,47
248,50
242,41
203,87
230,24
250,53
299,21
252,56
250,53
252,56
236,33
250,53
242,41
270,81
268,79
230,24
247,82
260,00
289,75
257,29
268,11
256,61

Outubro
166,14
152,43
167,23
185,33
205,62
222,07
211,10
165,04
171,07
165,04
179,35
153,85
184,45
199,75
165,75
169,15
145,35
167,45
186,15
174,25
203,15
155,55
148,75
170,85
192,95
167,45
181,05
148,75
172,55
174,25
192,95
184,45
181,05
181,05
177,70
163,39
180,39
177,10
174,91
159,56

Novembro Decembro
110,16
54,86
98,23
56,33
120,77
75,42
113,70
62,50
110,16
62,20
114,59
75,13
126,52
78,06
109,72
65,73
131,83
68,66
117,24
87,75
114,59
83,55
109,28
68,08
109,28
71,72
129,18
60,79
113,26
66,26
114,59
67,17
133,15
57,15
97,34
58,06
100,00
74,45
101,32
58,06
103,97
68,08
121,22
60,79
107,95
66,26
123,87
85,37
93,36
62,62
107,95
83,55
102,65
67,17
97,34
70,81
118,56
53,51
129,18
68,99
107,95
69,81
100,00
69,90
94,69
60,79
121,22
74,45
123,87
61,62
98,67
51,04
139,79
81,88
94,25
57,51
111,05
64,85
126,96
66,10

Media
221,9
229,9
232,5
230,2
227,5
235,3
229,5
216,4
235,2
236,2
232,9
240,2
221,2
221,7
229,3
229,4
217,3
216,3
199,8
218,8
224,7
210,2
218,3
219,0
244,7
235,3
231,8
216,8
229,4
225,0
239,7
240,2
236,8
237,7
237,3
228,6
238,9
222,9
232,7
240,0

A Coruña
Ano
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
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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 todos 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 evapotranspiración potencial (ETP)
determinados pola fórmula de
Turc (1961) para o período
1969-2004 nos observatorios
da Coruña, Santiago de Compostela, 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 Thornthwaite-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 comportamento, 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 aproximadamente 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 significativa da precipitación mensual en Galicia.
Finalmente, os excesos e os déficits de auga anuais, calculados a partir dos valores de ETR determinados 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 observatorios 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 anemómetros. 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 González 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 temperatura, 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 analizadas. 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 cuestión, 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, mostra 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 significación, que podería estar relacionada coa seca de primavera que se detecta como a única tendencia significativa da precipitación mensual en Galicia.

207

ecosistemas terrestr es
BIBLIOGRAFÍA
Cruz R., Lago A., Lage A., Rial M.E., Díaz-Fierros F. e Salsón S. (neste volume) Evolución recente do
clima de Galicia. Tendencias observadas en variables meteorolóxicas.
Dai A. et al. (2006). Recent trend in cloudiness over the United States: A tale of monitoring inadequancies. Bulletin of the American Meteorology Society 87, 597-606.
Datos de calidade do aire (2007). Consellería de Medio Ambiente
Díaz-Fierros F. (1975). Contribución a la Climatología Agrícola de Galicia. Universidade de Santiago
de Compostela. Santiago de Compostela.
Díaz-Fierros F. and Guitián F., (1971). Medidas de evaporación y evapotranspiración potencial en
Santiago de Compostela (Galicia). Anal. Edafol. XXX (9-10), 993-1004.
Fröhlich C. and Lean J. (2004). Solar daiative output and its variability. Evidence and mechanisms.
Astronm. Astrophys. Res.,12, 273-320.
Hobbins M. T., Ramírez J. A. and Brown, T. C. (2004). Trends in pan evaporation and actual evapotranspiration across the conterminous U.S. Paradoxical or complementary? Geophysical Research Letters, 31 L13503, doi : 10/10029/2004 GL 019846.
I.P.C.C. Climate Change (2007). The Physical Science Basis. Cambridge Univ. Press.
Paz González A. and Díaz-Fierros F. (1978). Evaporación y evapotranspiración potencial en Santiago
de Compostela durante el período 1969-1975. Anal. Edafol. XXXVII (3-4), 363- 374.
Paz González A. and Díaz-Fierros F. (1988). Medida directa de la radiación y cálculo indirecto a
partir de la insolación en Avances sobre la Investigación en Bioclimatología (Balnvo de Pablos,
ed.) Madrid pp 467-476
Penman H. L. (1960). Weather, Plant and Soil, factors in Hydrology. Weather, XVI, 207-219.
Quian Y. et al. (2006). More frequent cloud-free sky and less surface solar radiation in China. Geophysical Research Letters 33 L01812, doi: 10. 1029 /2005 GL 024586.
Smith M. (1990). Report on the expert consultation on procedures for revision of FAO Guideliness for
prediction of crop water requirements. FAO. Roma.
Thornthwaite C. W. (1948). An approach toward a Rational Clasification of Climate. Geogr. Rev.
Ann., XXXVIII. New York.
Thornthwaite C. W. and Matter J. R. (1955) The Water Balance. Drexel Inst. Technol. Lab. Climatol.
New Jersey.
Turc L. (1961). Evaluation des Besoins en eau d´irrigation. Evapotrasnpiration potentialle. Ann.
Agron., 12, 13-49.
Walter M. T. et al. (2004). Increasing evapotranspiration from the conterminous United States. Journal of Hydrometeorology, 5, 405-408.
Wild M. A., et al. (2004). On the consistency of trends in radiation and temperature records and
implications for the global hydrological cycle. Geophysical Research Letters, 31 L 11201, doi:
10. 1029/2003 GL 019188.

208

cap 10

T E N DENCIAS D O S CA UDAIS MEDIO S, MÁXIMOS E MÍNIMOS
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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 (Jones 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 caudais 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 estatístico 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 significativamente 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 heteroxéneos. 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 representación 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
SOR
ANLLÓNS
FURELOS
UMIA
MIÑO-LUGO
IBIAS
LOR

N.º ANOS
21
27
23
26
25
26
22

DESDE
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970

ATA
2002
2006
2001
1998
1998
1997
1995

PENDENTE
0.089
0.113
0.082
0.121
0.419
-0.099
-0.223

t
1.867
1.248
1.300
1.468
1.007
-1.307
-1.679

SIG
0.077
0.224
0.207
0.155
0.324
0.203
0.109

Caudais máximos
As series de caudais máximos son as que presentaron un maior número de variacións estatisticamente 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.
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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 mínimos, 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 consecutivos 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 artificiais 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, procedeuse 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 significativas 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
MASMA
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LANDRO
MERA
TAMBRE
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EO
MIÑO-LUGO
SARRIA
CABRERA
CABE

N.º ANOS
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22
22
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28
25
28
28
28

DESDE
1970
1970
1975
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970

ATA
2003
1998
2003
1998
2001
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1998
1998
1998
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PENDENTE
-0.014
0.005
0.025
0.008
-0.068
0.018
-0.041
0.120
-0.006
0.021
0.010

t
-2.003
1.149
1.445
1.916
-1.773
1.557
-2.806
3.831
-1.165
-2.209
1.743
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0.056
0.264
0.170
0.069
0.090
0.133
0.009
0.000
0.254
0.036
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.
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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
MASMA
LANDRO
MERA
TAMBRE
EO
MIÑO-LUGO
SARRIA
CABRERA

N.º ANOS
27
22
27
26
28
25
28
28

DESDE
1970
1975
1970
1970
1970
1970
1970
1970

ATA
2003
2003
1998
2001
1998
1998
1998
1998

PENDENTE
-0.016
0.024
0.007
-0.078
-0.040
0.149
-0.006
-0.019

t
-2.331
1.248
1.555
-1.913
-2.435
4.874
-1.047
-1.996

SIG
0.056
0.232
0.135
0.069
0.020
0.000
0.304
0.056
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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 11. Evolución dos caudais mínimos de 7 días consecutivos
nas bacías de Galicia-Costa 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
MASMA
LANDRO
EO
MIÑO-LUGO
CABRERA
LOR

N.º ANOS
27
22
28
25
28
21

DESDE
1970
1975
1970
1970
1970
1970

ATA
2003
2003
1998
1998
1998
1995

PENDENTE
-0.024
0.027
-0.053
0.152
-0.014
-0.033

t
-2.222
1.157
-1.913
4.500
-1.279
-0.076

SIG
0.035
0.266
0.066
0.000
0.211
0.295

Como complemento ao 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.
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 Canadá (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 caudais 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 manifesto 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

Global

161 pluviómetros en
- Tendencia á redución na rexión
108 dos principais ríos de Sahel
mundiais ata 1990
- Aumentos no oeste de Europa e
Norteamérica
- Aumento da variabilidade
relativa anual en zonas áridas e
semiáridas

Referencia bibliográfica
- Yoshino (1999)

Rusia
- Rusia europea e
oeste de Siberia

- Ex-Unión Soviética

- 80 das principais
bacías con rexistros
entre 60 e 100 anos

Incrementos no escoamento do
- Georgiyevsky et al. (1995,
inverno, do verán e do outono
1996, 1997); Shiklomanov e
desde a metade de 1970.
Georgiyevsky (2001)
Diminución dos caudais primaverais

- 196 pequenas
bacías con rexistros
de máis de 60 anos

- 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
- Principal bacía
- Mackenzie, Canadá - Principal bacía

Pequena variación no escoamento e - Shiklomanov (1994)
a súa distribución
- Shiklomanov et al., (2000)

Norteamérica
- Estados Unidos

- 206 bacías

- California
- Bacía do Mississippi
- Oeste e centro de
Canadá

- Principais bacías

- Enchentes das
principais bacías

- 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

- Río Churchill-Nelson

- 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)

- Enchentes en varias
bacías

- Non existe tendencia estatística
clara

- Robson et al., (1998)

- Principais bacías

- Diminución desde 1970

- Sircoulon (1990)

- 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)

- Diminución

- Iglesias, Estrela, Gallart (2005)

Europa
- Reino Unido
África
- Sahelia
Asia

España

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 circulantes 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 dendrocronolóxicos 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 medida 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 coníferas 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 variabilidade 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.
Evoluciónda
daconcentración
concentración de
Evolución
do CO
CO22 atmosférico
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.

13C

Isotopos naturais
do carbono

≈ 1%

14C

•
•
•

(estable)
13C (estable)
14C (radioactivo)

< 1%

12C

12C

≈ 99%

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
13
C/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
Pinus sylvestris L.

C/12C en bosques galegos de Pinus pinaster Ait. e

13

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. pinaster

P. sylvestris

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
Adultos
n=6

Xistos
n = 12
Novos
n=6

Adultos
n=6

Novos
n=6

Alto I.S.

Baixo I.S.

Alto I.S.

Baixo I.S.

Alto I.S.

Baixo I.S

Alto I.S.

Baixo I.S

n=3

n=3

n=3

n=3

n=3

n=3

n=3

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).
-22.0

CORRELACIÓN ENTRE A COMPOSICIÓN ISOTÓPICA ( 13C)
DE ÁRBORE E SOLO

-23.0

Árbore d 13C

-24.0

-25.0

-26.0
Valores experimentais P. pinaster
Valores experimentais P. silvestris
Liña de regresión
Intervalo de conf ianza 95%
Intervalo de predición 95%

-27.0

-28.0

-29.0
-28.0

-27.0

-26.0

-25.0

13
Solo d C

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).
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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.

Ecosistemas forestais
adultos
n = 20

   
P. pinaster

P. sylvestris

n = 10

Masa arbórea de
alta calidade
n=5

Masa arbórea de
baixa calidade
n=5

n = 10         

Masa arbórea de
alta calidade
n=5

Masa arbórea de
baixa calidade
n=5

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
correspondentes aos últimos 25 anos de vida das árbores.

13

C dos aneis de crecemento

Intervalos quinquenais de aneis de crecemento

Alta calidade

ORD-5
MON-6
VIG-1
ORD-6
ORD-1

42
30
30
32
42

Baixa calidade

MON-5
MOU-1
FOR-6
FOR-4
ARZ-2

I.S.
%

d13C
árbore

18.7
18.1
17.9
17.5
17.4

88.7
85.8
84.7
80.5
80.4

28
25
45
45
30

12.4
11.6
11.3
10.4
9.5

FON-1
GUD-5
MOT-1
FON-2
GUD-3

51
49
52
46
43

Baixa calidade

I.S.

Alta calidade

idade
arbórea

FON-21
OUT-1
FON-29
MUI-1
FON-16

45
44
44
43
44

Parcela

(anos)

d13C
árbore

d13C
árbore

d13C
árbore

d13C
árbore

d13C
árbore

1979-1983

1984-1988

1989-1993

1994-1998

1999-2003

-26.10
-26.40
-26.14
-27.01
-26.16

-26.12
-25.73
-25.87
-27.01
-26.28

-26.02
-26.68
-26.20
-26.88
-26.80

-26.93
-26.64
-26.09
-27.37
-27.71

-26.40
-26.99
-26.15
-27.26
-26.12

-26.63
-27.18
-26.59
-27.99
-26.47

21.6
16.9
14.4
12.0
3.5

-26.06
-27.07
-25.79
-25.28
-24.64

-25.81
-26.91
-25.63
-24.89
-24.53

-26.05
-26.64
-26.00
-25.22
-24.74

-26.09
-27.26
-26.11
-25.62
-24.58

-26.05
-27.18
-26.21
-25.62
-24.78

-26.59
-27.38
-26.49
-25.76
-24.98

17.0
15.8
15.8
14.2
12.9

98.7
94.3
94.3
81.7
60.8

-25.00
-26.44
-24.25
-25.82
-24.68

-25.11
-26.48
-23.97
-25.04
-24.57

-24.75
-26.60
-24.02
-25.38
-24.59

-24.43
-27.01
-24.50
-25.61
-24.57

-24.60
-26.55
-24.30
-25.78
-24.54

-25.07
-26.71
-24.19
-26.29
-24.89

9.8
8.9
8.7
8.6
6.8

25.3
18.4
18.0
17.7
7.2

-23.94
-24.17
-25.41
-24.71
-23.87

-23.55
-24.07
-25.23
-24.44
-23.53

-23.99
-24.43
-25.13
-24.42
-23.75

-24.12
-24.39
-25.38
-25.28
-23.87

-24.39
-24.62
-25.48
-24.99
-23.93

-24.85
-25.04
-25.64
-25.01
-24.02

P. pinaster

P. sylvestris

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
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).
13

Descenso
isotópico
medio
nos aneis
de crecemento
Descenso
isotópico
medio
nos aneis
de crecemento
para o
para
períodos
1979-2003
período
1979-2003
1979-1983

1984-1988

1989-1993

1994-1998

1999-2003

0,00

D 13 C (‰)

d 13C - d 13C1979-1983

-0,10
-0,20
-0,30
-0,40
-0,50
-0,60
-0,70
-0,80

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.
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

Especies arbóreas
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O episodio de estabilización isotópica dos aneis arbóreos entre o quinquenio 1989-1993 e o 19941998 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.
Ano
1983

1987

1991

1995

1999

2003

-7,5

4

-7,6

4,5

-7,7

5

-7,8
-7,9

5,5
Crise
petróleo
1979

6

-8

6,5
Crise
URSS
1992

-8,1

7

-8,2

7,5

-8,3

8

Emisións globais
(Pg de carbono / ano)

d 13C (CO2) ‰

1979

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.
Descenso isotópico medio para aneis de P. pinaster e P.

sylvestris
Descenso isotópico para
aneis de P. pinaster e P. sylvestris
0,10

1979-1983

1984-1988
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0,00

D 13C (‰)
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-0,30
-0,40
-0,50
-0,60
-0,70
-0,80
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P. sylvestris

-0,90
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Figura 15. Evolución temporal da variación media na composición isotópica quinquenal (13C)
dos aneis de crecemento para 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.
13
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Figura 16. Evolución temporal da variación media na composición isotópica dos aneis de crecemento de árbores 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.
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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 futuro 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 sistema 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 combustibles fósiles. A cuestión clave estriba en coñecer con exactitude que parte do quentamento global 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 inversa). Así pois, o entendemento do clima actual e a súa evolución futura pasa necesariamente por coñecer 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 determinada 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 medisen 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 materiais 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 ambientes 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 remontarse 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 desenvolvendo e perfeccionando outros novos. Moitos son xeoquímicos, baseados na análise da composición 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 paleoclimáticos 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 necesario 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 rexionais 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 paleoclimáticos mariños estudados en Galicia están achegando un coñecemento cada vez maior sobre a evo251
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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 datos 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. Ademais, como consecuencia dos fenómenos tectónicos aos que se aludiu anteriormente, o clima global 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.

Figura 1. A existencia dun estreito que
comunicaba os océanos Atlántico e Pacífico nunha latitude ecuatorial hai máis
de 3,5 Ma causaba que a circulación
no Atlántico Norte estivese debilitada
(A). O levantamento do istmo de Panamá provocou unha intensificación da
corrente do Golfo, unha maior achega
de augas cálidas e salgadas ás altas latitudes do Atlántico e o inicio de formación das augas profundas noratlánticas,
NADW (B).

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
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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 xeneralizada 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 incremento 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).

Figura 2. Durante os últimos 2,6 Ma sucedéronse de forma cíclica
os períodos glaciais (números pares) e os períodos interglaciais (números impares).

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
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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 Milankovich 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 glaciación 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 sedimentario 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 insolación 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 continental, 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 denominadas 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 hemisferios (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 Norte existen numerosas evidencias de cambios
climáticos abruptos, sobre todo dos eventos
de Heinrich ata a latitude do cabo de San Vicente. No contorno de Galicia detectámolos
nunha sondaxe obtida no noiro continental,
a 63 km da costa occidental e a unha profundidade de 2.045 m (figura 4).

Figura 4. Nunha sondaxe situada a 63 km das
costas occidentais de Galicia, a chegada de augas 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 dominancia 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, deixaron 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 dependendo 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 sinistrorso. 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 aproximadamente 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 existen 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 ciclos 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 existencia 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 estable 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 Grenlandia, 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 condicións 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 masiva 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 condicións interestadiais relativamente cálidas.

Figura 6. Modelos de circulación no Atlántico Norte durante tres
condicións climáticas. Arriba: na actualidade e durante os interglaciais 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.
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Os escenarios descritos son compatibles cun funcionamento climático pendular entre ambos os hemisferios, 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 norte 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 modelos 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 funcionamento 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 puideron 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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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 circulación 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.

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 Fenoescandinavia. 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 anteriormente 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; modificado de Maslin e cols., 2001).
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Independentemente dos mecanismos que os provocou, a existencia de cambios climáticos abruptos 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 permafrost 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 superación 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 ascenden 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 ascender 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 consecuencia 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 correspóndese 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. Inmediatamente 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 BollingAllerod 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 estable. 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 mostran 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 interglaciais 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, máxime 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 responden 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 entorpeceu 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). Exceptuando 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 precipitacións 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 Africano), 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 numerosas 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 precedeu (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 cambios 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 procesos 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 paleoclimática 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).

Figura 10. Temperatura da auga superficial na ría de Vigo nos últimos
3.000 anos obtida mediante alquenonas (modificado de Diz e cols.,
2002).

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 (δ18O), 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 relativamente 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-
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llantes ás actuais. A influencia de augas claramente mariñas favoreceu que a produtividade biolóxica 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 augas mariñas que entran na ría de Muros. Como se pode observar na figura 11a, a temperatura media 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 compoñente 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 arrefriamento 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 variacións 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 tránsito 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 aproximadamente 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 (González-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 precipitacións, 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 relativamente 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 material 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, coincidindo 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 progresivamente 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 experimentou 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 experimentou 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 regularidade, 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, experimentou 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 ondadas 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 diferentes 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 produciron. 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 obtivéronse 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 atmosférico 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, oscilación 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 afloramento. A serie de índice de afloramento calculada de ventos xeostróficos en 43º N 11º W mostra 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 patróns 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 sustentada 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 series 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 suficientemente 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 realizadas a bordo de barcos. Nas súas bitácoras apuntábanse observacións das condicións meteorolóxicas (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 temperatura) 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 desde 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 intensificación 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 afloramento. 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 sería consistente cunha redución do afloramento no sistema de afloramento de Canarias. Contrariamente 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 (Comprehensive 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 observacións 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 observacións recompiladas en cada unha das caixas. Na distribución temporal das observacións é salientable 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 circulación 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 funcionamento 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 = -

Qx = -

ty
1000
fρ

Con t y 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 afundimento.
Unha técnica de análise de series temporais de utilidade para series que presentan un sinal estacional é o axuste a un ciclo estacional (CE). O procedemento consiste en axustar a serie de datos
diarios de -QX a unha ecuación trigonométrica:

 2 ⋅π

 4 ⋅π

C
E [-Q X ] = A 0 + A 1 ⋅ cos
⋅ t + ϕ1  + A 2 ⋅ cos
⋅ t + ϕ2 
365
365





(2)

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; ϕ1 e ϕ 2
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 observacións 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 (abrilsetembro) 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 últimos 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 profundidade, 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
276

cap 13

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 quentamento 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 afloramentos 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 explicada 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 temperatura. 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 afloramento 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 estimados de ventos xeostróficos proporcionados polo modelo do Fleet Numerical Meteorology and
Oceanography Center (FNMOC). Na figura 5 represéntanse as compoñentes do vento na superficie 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 algúns 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 aumento. 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.
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Figura 3. Transporte de Ekman, -QX, na plataforma continental 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 afloramento (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 principalmente 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 relacionada 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 predominantemente 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, obteñen 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 superficial 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 dispoñibles 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 comparable á obtida na temperatura media do globo (IPCC 2007). Por outra banda, a variabilidade 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 variabilidade 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 circulación 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 afloramento. 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 avaliación 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 Galicia. 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 concretamente 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 atmosférico 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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Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia (Programa CLIGAL). Por último, os comentarios dun
revisor anónimo contribuíron a clarificar algúns aspectos do manuscrito orixinal e redundaron nunha
mellora da comprensión do capítulo.
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Resumo
Este estudo centrarase en determinar as variacións que ocorren a escalas multidecadais nas características 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 invertir. 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 experimentos 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 precipitación 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 sistematicamente 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 superficial 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 neste 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 ecuación trigonométrica:

Z = A0 + A1 cos(

2π
4π
t + A2 ) + A3 cos(
t + A4 ) + A5 ⋅ t
365
365

(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 compoñente 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 traballaremos 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 escalas 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 instrumentais 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, localizado 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) transporta 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 principalmente 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 respectivamente, 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 compoñente 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 compensar 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 aumentar 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 latitudinal, 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 meridional 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 diminución 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 obstante, 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 ± s) de todas as regresións, vemos que soamente 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 similares 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 tendencia 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) ± s

R

5

0,026 ± 0,014

0,83

180 0,070 -0,003 ± 0,011

20

0,007 ± 0,015

0,68

180 0,661 -0,002 ± 0,008

70

0,000 ± 0,013

0,51

180 0,990

n

p<

A5(S) ± s

R

n

P<

0,21

180

0,759

0,22

180

0,787

Non se axusta

Táboa 2. Parámetro lineal A5 (en ºC/ano ou 0/00/ano) das regresións múltiples para as series temporais por profundidades 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 sumáronse os datos do período 1988-1991 correspondentes á mesma estación hidrográfica. En negra amósanse as
regresións máis significativas (> 90%).
PROF(m)

A5(T) ± s

R

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

n

p<

A5(S) ± s

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, circulación 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 (m3/s) é o caudal superficial, que pode ser saínte durante a circulación positiva (> 0) ou
entrante durante a negativa (< 0). QR (m3/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 (m3/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 ± s

A5 ± s

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 tempo 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.

TEMPO DE RENOVACION (DÍAS)

30

RENOVACIÓN DA RÍA DE AROUSA

25

20

15

10

Dias Renovación= (20±1) +(0.17±0.05)·(Ano-2000)
5
1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

ANO

2005

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 distintos 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 posglacial 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 xeolóxicas, 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 período 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 probabilidade 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 FisherTippett de tipo 1 (FT-1) que ten como expresión

(5)

Esta expresión pode ser facilmente linealizada na forma
nos dobres a ambos os lados:

y = a + bh tomando logaritmos neperia-

(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 realizado á distribución de probabilidade do ano 1978.
Regimen del oleaje año 1978, distribucion Fisher-Tippett tipo I.

probabilidad de no excedencia
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0.9
0.8
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9
Hm0(m)

10 11 12 13 14 15

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 suficientemente 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.
5.4
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altura (m)

4.6

4.4

4.2

4

3.8

3.6

3.4
1950

1960
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1980

1990

2000

2010

altura/ano

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 medias. 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 FisherTippet 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 intensificada 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 duplicáronse 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 significativas.
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Resumo
Neste capítulo avaliamos as evidencias bioxeoquímicas do cambio climático de acordo coa compilación 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 adxacente, 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 nutrient 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 relación 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 oceanográficas 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 intercambios 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 plataforma 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 características 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 oceanográficas 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 oceanográficas 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 localizadas 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) comenzaron 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.seriestemporales-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 determínanse seguindo técnicas estándar por medio de análise de fluxo segmentado cun autoanalizador
Technicon (Strickland e Parsons, 1972). Neste traballo as devanditas series analizaronse ata decembro 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 Investigacións 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 temporal 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 estacionais 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 autocorrelación 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 costas 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 especifícanse, 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
Variables
NO3 SiO4 PO4

Campaña Referencia

Período

Galicia IV

Manríquez e cols. (1978)

7-28 outubro 1977

x

x

x

Galicia V

Teira e cols. (en prensa)

10-19 novembro 1982

x

x

Galicia VI

Pérez e cols. (1985)

1-12 decembro 1983

x

x

Galicia VII Fraga e cols. (1985)

18 febreiro - 7 marzo 1984

x

Galicia VIII Mouriño e cols. (1985)

13-24 xullo 1984

Galicia IX

Fraga e cols. (1987)

4-27 setembro 1986

ANA

Ríos e cols. (1992)

Galicia XI

Castro e cols. (1994)

Galicia XII
Morena I
CD105B
BE9714

Temp Sal

O2

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

17-26 novembro 1988

x

x

x

x

-

x

10-14 maio 1991

x

x

x

x

x

x

Castro (1997)

10-18 setembro 1991

x

x

x

x

x

x

Pérez e cols. (1995)

10-26 maio 1993

x

x

x

x

x

x

Álvarez-Salgado e cols. (2002) 12 - 20 xuño 1997

x

x

x

x

x

-

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 reconstrución 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 usando 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 afloramento 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 positivamente 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 fotosíntese. 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 nutrientes, 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 aflorada 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 ÁlvarezSalgado 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, alcalinidade 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 descontándolles 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 variación 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 afloramento 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 importantes) son zonas de máxima riqueza mariña, comparables pola súa produtividade cos prados fertilizados 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 afloramento, 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-Salgado 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 fitoplancto 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 recollidos 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 obsérvanse 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 respectivamente.
Durante o período invernal, nesta rexión a luz limita a produción de fitoplancto, tanto polo número 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 compoñentes 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 periodicidade 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 compoñentes de variación, os modelos univariantes explican entre o 64% (nitrato de superficie) e o 36%
(silicato de fondo) da variabilidade das series.
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Modelo

AR

CC

CE

T

B
%VE
A12
F12
%VE
A6
F6
%VE
T
A
F
%VE
T
A
F
%VE
f(k)
f(k)
%VE
(N)

Modelo univariante
Ra_Vi
E3
2.38
2.40
6.15
41.9
0.88
6.07
5.6
-0.33 (3)
32
(119)

RV
EF
3.07
3.41
5.96
53.9
1.11
5.30
5.7
0.26 (1)
61
(107)

2.33

Ra_Co
E2

2.27
5.91
59.9
0.74
5.46
6.3
0.15 (1)
64
(178)

NO3 (superficial)

1.20
6.19
30.6
0.42
0.20
3.8
78
0.48
3.39
4.9
52
0.40
4.55
3.4
0.27 (1)
0.27 (2)
34
(111)

2.02

Ra_Vi
E3
1.63

Ra_Co
E2

0.056
4.7
1.10
6.09
35.1
0.34
6.05
3.4
43
0.41
4.38
4.8
0.21 (1)
0.17 (2)
37
(152)

SiO2 (superficial)

3.88
6.12
49.0
1.31
5.57
5.6
0.21 (1)
56
(107)

4.67

RV
EF

1.51
2.14
28.4
0.59
4.01
4.3
108
0.68
1.88
5.8
40
0.76
3.86
7.2
0.25 (1)
49
(106)

5.62

RV
EF

0.170
4.8
2.47
2.16
38.1
0.62
3.88
2.4
52
1.10
4.97
7.5
45
(123)

7.95

Ra_Vi
E3

NO3 (fondo)

1.96
1.94
30.5
0.60
4.53
2.9
54
0.66
2.93
3.5
108
0.57
1.18
2.6
36
(177)

6.25

Ra_Co
E2

1.99
1.49
48.7
0.34
5.22
1.40
108
0.69
0.87
5.8
0.20 (1)
59
(107)

6.60

RV
EF

1.35
1.77
17.4
0.59
2.77
3.3
78
1.20
3.68
13.8
52
1.34
4.65
17.1
0.42 (1)
62
(115)

4.11

Ra_Vi
E3

SiO2 (fondo)

0.085
9.9
0.87
1.61
21.0
0.28
0.11
2.2
54
0.37
4.40
3.7
43
0.37
4.80
3.9
36
(151)

2.95

Ra_Co
E2

Táboa 3. Valores dos parámetros das distintas compoñentes dos modelos univariantes da concentración de nitrato e silicato nas estacións oceanográficas: fixas
da ría de Vigo (EF_RV), E3 da radial de Vigo (Ra_Vi) e E2 da radial da Coruña (Ra_Co), na superficie (5 m) e no fondo da columna da auga (40 m na EF_RVi e
70 m na E3 de Ra_Vi e E2 do Ra_Co). As compoñentes do modelo aditivo univariante son: T, tendencia lineal; CE, ciclo estacional; CC, compoñentes cíclicos
de longo termo; AR, compoñente autorregresiva. Os parámetros das diferentes compoñentes son: , media aritmética da serie; b, pendente da compoñente de
tendencia lineal (taxa de cambio anual, ano-1); Ai e Fi, amplitude e fase respectivamente das compoñentes cíclicas CE (primeiro e segundo harmónico do ciclo
anual, i = 12 e 6 meses respectivamente) e CC (neste caso i = T, período do ciclo a largo termo); fi, parámetros da compoñente autorregresiva e o seu desfase
correspondente (k); %VE, porcentaxe da varianza explicada por cada compoñente (respecto á serie temporal completa -i. e. unha vez completados os ocos na
serie) e polo modelo univariante (respecto aos N datos reais da serie).
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Figura 3. Series temporais e modelos (táboa 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 estacións 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 termohalinas, 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 silicato 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 produción 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 materia 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 superficie (a) silicato en superficie (b), nitrato
en fondo (c) e silicato en fondo (d). Nutrientes 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 aumentaron 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 cíclicas 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 procesos 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 concentración 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 (situación 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 mestura. 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 termoclina 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 menores niveis de nutrientes (1.20 µmol·kg-1 de nitrato, 1.40 µmol·kg-1 de silicato), mentres que os valores 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 concentración 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, osíxeno, 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 propiedades 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 (Álvarez-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 (Álvarez318
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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 veñen 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 plataforma: 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 climático, 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 negros) 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 plataforma 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 intensos 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 procesar, 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 tempo 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 planetaria. O dióxido de carbono (CO2) é o gas invernadoiro máis importante, contribuíndo aproximadamente 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) acumúlase 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 incrementando de 274 a 378 ppm. O fluxo de intercambio de CO2 entre a atmosfera e o océano reduciu a acumulación 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 profundidade. 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 calcificación 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 próximo 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 transcorrido 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 solubilidade 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
Sup.
Salinidade
Fon.
Sup.
Temperatura
Fon.
Sup.
Nitrato
Fon.
Sup.
NID
Fon.
Sup.
Fosfato
Fon.
Sup.
Silicato
Fon.

1987 - 1992
+0.20
+0.05
-0.08
-0.12
0.38
0.04
0.04
0.03
-0.16
-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 variabilidade 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 oceánica. 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 afloramento, fixemos a reconstrución da utilización neta de sales nutrientes no sistema rias-plataforma nos últimos 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 plataforma, 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 diminución 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 oceánica 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 asociadas 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 variabilidade 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 existencia 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 mesturaestratificación (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 fitoplancto (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 nutrientes (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 variabilidade 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 clorofila) 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 tamañoabundancia). 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 variabilidade 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 válidos 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 diferenzas 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 tendencias 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
Índice NAO

Abreviatura Unidades
NAO

---

Zona

Período

---

1958-2006

0.056 0.133 0.010 49
-7.647 0.308 0.000 39

Índice de afloramento

UI

m s km 43º N, 11ºW 1968-2006

Cor do fitoplancto

PCI

---

Clorofila

CLA

Clorofila

3

-1

-1

b

r2

P

n

F4

1958-2006

0.005 0.033 0.266 39

mg m

E2

1989-2006

-1.110 0.010 0.697 18

CLA

mg m

E3

1994-2006

-0.267 0.002 0.911 10

Diatomeas

DIAT

nm

F4

1958-2006 -2096.290 0.163 0.011 39

-2
-2

-3

Diatomeas

DIAT

n x10 m

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

6

-2

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

-

nm

F4

1958-2006

-128.009 0.113 0.028 39

Thalassionema nitzschioides

-

n x10 m

E2

1989-2005

3.916 0.063 0.331 17

Pseudonitzschia pungens

-

n x10 m

E2

1989-2005

-61.265 0.116 0.181 17

Scripsiella spp.

-

nm

F4

1958-2006

6.588 0.308 0.000 39

Scripsiella trochoidea

-

n x10 m

E2

1989-2005

-4.902 0.073 0.295 17

Cachonina halli

-

n x10 m

E2

1989-2005

18.215 0.226 0.054 17

Gyrodinium glaucum

-

n x10 m

E2

1989-2005

-0.100 0.007 0.756 17

Pendente espectro tamaños

-

---

E2

1991-2002

0.018 0.299 0.102 11

-3
6
6

-2
-2

-3
6
6
6

-2
-2
-2

Variabilidade espacial e tendencias dos grupos e especies de fitoplancto
Tanto na plataforma como na zona oceánica as diatomeas son dominantes respecto aos dinoflaxelados, malia que estes presentan máximos relativos nos meses do verán cando se dan as condicións favorables 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 estacional (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 empregados 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 floracións de primavera, presenta un descenso significativo tanto na costa como no océano (táboa 1).

332

cap 16

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 aumentan. 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 dinoflaxelados 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) favorecería 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 proliferacións 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 situacións (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 estratificación 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 corresponderse coa hipótese de que o afloramento é a principal causa da elevada produtividade do fitoplancto 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 zonas 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 notar 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 períodos 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 medios (+ 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 quentamento 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
1989-2005
1990-2006

X

Y

Zona

Retardo

r2

a

b

P

NAO

CLA

E2

+5

0.412

-6.338

-19.673

0.024

NAO

DINO

E2

+5

0.596

322.570

-373.800

0.002

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 (especies 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 significativo. 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 ambientais 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 zooplancto 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 recoñecida 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 (transporte) 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 polas 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 zooplancto (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 variables 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 secuencialmente 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, consideráronse 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 representativas 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 zooplancto 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 notable 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, 19941995, 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 abundan344
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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
Índice NAO
Índice de afloramento

Abreviatura Unidades
NAO
UI

b

r2

P

n

1958-2006

0,056

0,133

0,010

49

m3 s-1 km-1 43º N, 11ºW

1968-2006

-7,647

0,308

0,000

39

---

Zona

Período

---

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 x10 m

E2

1994-2006

0,011

0,080

0,349

13

Acartia clausii

ACA

n x10 m

E3

1994-2006

0,043

0,202

0,123

13

Calanus helgolandicus

CHEL

n x10 m

F4

1958-2006

-0,058

0,028

0,313

39

Calanus helgolandicus

CHEL

n x10 m

E2

1994-2006

0,004

0,050

0,462

13

Calanus helgolandicus

CHEL

n x10 m

E3

1994-2006

0,054

0,556

0,003

13

Temora stylifera

TSTY

n x10 m

F4

1958-2006

0,041

0,307

0,007

35

Temora stylifera

TSTY

-3

n x10 m

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

3
3
3
3
3
3
3

-3
-3
-3
-3
-3
-3

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 especies 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 especie 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, especialmente entre 1965-1975, con máximos secundarios moito menores no outono, desaparecendo
practicamente nos últimos anos. Na costa a situación é claramente diferente, cun grande incremento 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) amosa 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 medido 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 tendencia 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 tendencias 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 significativa, 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 maiores 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 primeiro 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 traduciría 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 afloramento 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 obstante, 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 zooplancto 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 reprodución 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 incrementaba 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 tendencia 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 afloramento, 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 diminución 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 climático 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 prevalecen 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 respostas 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 termofílicas 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 oceanográficos. 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 zooplanctónica.

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
1958-1986
1990-2006

1994-2006

X

Y

zona

retardo

r2

a

b

P

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

UI

COP

E2

+1

0,317

0,036

0,003

0,023

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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Resumo
A aparición de novas especies de peixes de carácter tropical en Galicia é un fenómeno relativamente 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 principalmente a outras causas. A presenza destas especies nas nosas latitudes débese probablemente
a diferentes anomalías climáticas e oceanográficas ligadas ao cambio climático, como o incremento na temperatura do mar, a diminución da frecuencia e intensidade dos ventos do nordeste, 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 tépedas (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 climáticos 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 alteración 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, carecen 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 fisiolóxicos, 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 especies 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 campañas 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 diversos autores.
Defínense como especies de carácter tropical aquelas especies cuxa área principal de distribución 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 Mediterráneo (Hureau e Monod, 1973).

356

cap 18

Resultados e discusión
Peixes e cambio climático no Atlántico nordeste
As especies responden ao rápido incremento de temperatura de maneiras distintas debido a diferenzas 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 latitudinal, 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 específicas 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, Symphodus 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 tendencia 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 abundancia 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 ocupan 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 “boreal” 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 recentemente 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, Engraulis 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 luteum; o fodón, Trisopterus minutus; o melgacho, Scyliorhinus canicula; a agulla brava común, Syngnathus 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 utilizan 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 Grenlandia 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 ecolóxica a grande escala, caracterizadas por factores abióticos (non vivos) e bióticos (vivos) particulares. 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 temperán, 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 subprovincias: a subprovincia subtropical, desde o estreito de Xibraltar ata o cabo de Fisterra, e a subprovincia 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 reforzamento 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 primaria 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 anfoatlánticas) 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 impacto 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 anomalía 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 complica 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 incrementos 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 considerable 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. Distribución: 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 profundidade. 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: Triglidae) (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: Fistularidae) (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 ocasional 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), medregal 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

Neoscopelus microchir

Vagalume

Gaidropsarus granti

Barbada dos Azores

450

1/8/1997

Banco de Galicia

1090

2/8/1997

Banco de Galicia

150-259 SL

10/4/1999

Banco de Galicia

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

Naucrates ductor

Seriola rivoliana

Sphyraena sphyraena
Fistularia petimba

Peixe piloto

Medregal negro

Espetón
Peixe corneta
encarnado

Lagocephalus lagocephalus

Pomatomus saltatrix
Trachurus picturatus

Anchova
Xurelo francés

285

23/3/2007

Cabo Udra (Bueu)

27

14/9/2004

Malpica

334

2/11/2004

Malpica

345

2/11/2004

Malpica

427

10/3/2005

Illa de Ons

466

18/7/2006

Costa da vela

320

15/7/2007

Ría de Aldán

378

14/11/2005

Ría de Pontevedra

1400

11/5/2006

Laxe

436

20/11/2006

Laxe

484

20/11/2006

488

4/1/2007

Ría de Viveiro
Portosín

Laxe

764

3/6/2007

415

31/10/2007

Ría de Aldán

273-274

11/ 2007

Ría de Arousa

Dentro da heteroxeneidade deste grupo de especies de afinidades tropicais, podemos atopar especies con distinta morfoloxía, pertencentes a distintos grupos taxonómicos e que ocupan distintos hábitats 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 galega, 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 costas 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 temperatura 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 latitudes, 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 distribución da especie, sendo pouco habitual nas nosas latitudes. A súa escaseza e morfoloxía, moi semellante 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 galegos 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 evolución 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 quentamento 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 raiada, 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 desprazamentos. 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 desprazamento 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 Galicia 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 proximidades 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 diminución dificilmente é atribuíble a efectos de sobrepesca, xa que é unha especie capturada habitualmente 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 movemento 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 desprazamentos, 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 introdución 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. Todas 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 alteracións 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 organismos 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 ventos 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 alimento 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 afloramento 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 principalmente 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 estratexia 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. Cambios 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 poboacións de peixes de Galicia. A importancia e as implicacións destes cambios son de difícil predición. 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 sobre 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 período 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 estudos 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 Pseudonitzchia, 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 m i - m j σ i2 +σ j2 < 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 m i - m j σ i2 +σ j2 ≥ 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: MurosNoia (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

Arousa

Muros-Noia

Pontevedra

Vigo

Área

Ano

1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
5.1.
5.2.
6.1.
6.2.
6.3.
7.1.
7.2.
8.1.
8.2.
8.3.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
1
2
3

Ribeira
Ribeira
A Pobra
A Pobra
A Pobra
A Pobra
A Pobra
A Pobra
A Pobra
A Pobra
Vilagarcía
Vilagarcía
Cambados
Cambados
Cambados
Cambados
Cambados
Cambados
O Grove
O Grove
O Grove
O Grove
O Grove
O Grove
Muros
Muros
Noia

1998
18
22
22
21
21
21
22
22
25
7
25
7
34
21
27
21
16
21
27
38
96
36
74
140
97
72
39

1999
76
69
5
5
30
17
35
31
5
6
38
17
62
65
83
82
42
55
6
94
138
107
139
122
105
88
164

2000
47
44
34
18
17
26
23
30
19
0
8
39
9
42
37
50
46
13
90
0
39
81
123
79
192
164
119

2001
51
52
26
3
3
3
3
7
7
3
3
4
3
12
24
40
48
3
15
0
51
109
47
104
129
85
51

2002
67
71
46
39
28
26
39
53
46
46
45
58
41
60
61
88
82
50
77
43
125
157
115
141
159
123
121

2003
79
83
69
21
23
41
48
65
70
0
45
57
7
68
84
97
109
45
50
0
109
134
97
139
162
125
109

2004
71
77
46
0
0
0
0
28
19
0
9
2
0
41
55
73
80
0
12
0
115
173
117
173
169
75
60

2005
160
166
150
79
48
125
116
144
98
64
98
126
69
155
165
173
186
138
147
65
181
257
185
255
245
213
181

2006
62
57
56
11
0
16
11
13
19
13
11
13
5
17
45
68
65
0
18
11
118
159
112
145
156
125
125

1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.
1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.
4.1.
4.2.
5.1.
5.2.

Cangas
Cangas
Bueu
Bueu
Bueu
Portonovo
Portonovo
Portonovo
Cangas
Cangas
Cangas
Cangas
Cangas
Cangas
Redondela
Redondela
Redondela
Redondela
Vigo

199
180
184
184
157
183
163
14
179
193
98
105
60
47
30
36
38
86
184

141
160
174
187
133
151
158
73
123
122
24
24
4
4
4
4
4
22
131

183
249
278
249
278
107
151
164
193
139
149
63
52
41
26
26
23
24
77

117
138
124
129
151
89
91
88
144
121
112
68
53
47
36
15
15
30
45

168
175
160
170
169
141
152
142
170
178
171
78
84
60
61
116
98
116
57

208
222
271
261
271
212
223
218
209
204
202
112
112
90
83
78
78
133
98

286
275
304
292
290
148
208
225
272
276
265
128
160
79
37
10
0
47
113

270
285
266
260
274
197
219
238
281
267
263
197
187
128
62
55
74
124
134

174
189
167
173
168
98
123
126
187
173
180
78
74
32
18
0
6
21
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
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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.
0.7

y = 0,48(±0,02)+0,0024(±0,005)*(x - 1960)
R2 = 0,35,  n = 39, p < 0.001

crecemento (mm/d)

0.6

0.5

0.4
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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
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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 pechadas 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: volume 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.
V
(x 109 m3)

L (x 103 m)

Ría

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 (τ) 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)
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máximo nº de días de peche por ano (% )

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.

ano

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,
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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 grandes 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 reflectido 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 contribúe 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

391

ecosistemas peláxicos mariños
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 produción 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; LuchCota 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

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

Iberia

No caso de Galicia, están documentados períodos de grandes abundancias de sardiña que abranguen 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 capturas 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 poboación 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 oceanográficos. 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 19672006 (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

399,423

93,944

0,000

-4,373

2,067

0,043

Acartia spp.
Calanus helgolandicus

Métodos
O tamaño da poboación de sardiña estimouse empregando os datos de captura anual total desembarcada 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 período 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 pesca (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 relacións 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 explican 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 afloramento 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 representa 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
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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 determinantes 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 mantiveron 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 climáticas (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 incrementáronse 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 poboación 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 modelos 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 proximidade das costas nesas áreas (Carrera e Porteiro, 2003). Isto vén confirmado pola prevalencia de
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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 (Stratoudakis e cols., 2003).

Figura 4. Capturas anuais de sardiña e anchoa en toda a rexión ibérica (a, x103 t) e fases de dominancia relativa 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 atribuíble 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 década 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 adaptacións 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 zooplancto. 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, característico 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 alimento 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 sardiña 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 relacionadas con variacións no recrutamento debidas a factores oceanográficos e climáticos. Non obstante, 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 alimentación 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 favorecen 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 abundancia 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 procesos 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 influirán 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, indirectamente 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 particularmente 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 sobreexplotación, 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 industrialmente, son animais de vida breve, con crecemento rápido, semélparos, ecoloxicamente oportunistas 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 cambios 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 natureza 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, presumiblemente, 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 obstante, 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 noroeste 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 surEl 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 directamente 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 determinante 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 produtivas 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 nutrientes 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 afloramento 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 resultado 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 norteafricana, 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 grande 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 meteoroloxía 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 temporal 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 contexto da alteración, pasada e futura, da oceanografía das costas galegas no contexto do cambio
climático.

406

cap 21

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)

Loligo gahi

Recrutamento SST, tamaño stock

Efecto(s)
observado(s)

Hipóteses

Referencia

-/-

Supervivencia larvaria
ligada á produtividade
e alto crecemento.

Agnew e cols.
(2002)

Efectos sobre
as áreas de posta
e alimentación.
Triángulo migratorio.

Chen e cols.
(2007)

Ommastrephes
bartramii

CPUE

SST

-

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)

Afloramento,
retención,
turbulencia

+/+/no

Tríade oceánica.

Faure e cols.
(2000)

Octopus vulgaris Recrutamento

Contención
hidrográfica (triángulo Miyahara e cols.
migratorio/encontro(2005)
desencontro).

Thysanoteuthis
rhombus

CPUE

T, S, SLD

+/-/+

Loligo vulgaris
reynaudii

Biomasa

SST

-

Encontro-desencontro

Roberts (2005)

Loligo forbesi

Capturas

SST

+

Supervivencia larvaria
ligada ao alto
crecemento.

Robin e Denis
(1999)

CPUE

PDI*

+

Supervivencia
larvaria. Contención
hidrográfica.

Sakurai (2000)

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 Zeidberg e cols.
ligada á produtividade
(2006)
e alto crecemento.

Todarodes
pacificus
Sepioteuthis
lessoniana

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 decembro 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 densodependentes (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 Galicia 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

Galicia

primavera

12.861-634.445

1.788 g

~2 anos

Os Azores

maio, setembro

1.380 g

~15 meses

Golfo de Cádiz abril-maio, agosto 70.060-605.438
Canarias

xaneiro-xullo,
108-465
outubro-novembro oocitos/g femia

NO África

abril-xuño,
setembro-outubro

SE Sudáfrica

verán

Mediterráneo
oeste (Grecia)

final do invernoprimavera, final
do verán-principio
do outono

Mediterráneo
xaneiro-xullo
leste (Cataluña) febreiro-outubro
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42.000-790.000

Referencia
Otero e cols.
(2007)
Gonçalves (1993)

2.023 g

Silva e cols. (2002)

1.200-1.300 g ~1 ano

Hernández-García
e cols. (2002)

1.600 g

~1 ano

Hatanaka (1979)

~1 ano

Oosthuizen e
Smale (2003)

Katsanevakis
~12-15 meses e Verriopoulos
(2006a)

100.000-500.000 1000-1500

<2 anos
12-24 meses

Sánchez e Obartí
(1993)
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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 alimentan. 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 acabadas 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
Intercepto

Estimacións

E.S.

-0,00181 0,00178

P-valor

95% I.C.

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 dinámica das poboacións, a súa estrutura xenética ou a súa bioxeografía (Cowen e cols., 2007). Estes
organismos, denominados meroplanctónicos, presentan ciclos de vida complexos (sensu Roughgarden 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 provocadas 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 escasos en comparación cos doutras larvas de invertebrados ou peixes, e unha das razóns é que a captura 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 recurso, 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 patrón 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 eclosionan 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 Verriopoulos, 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 variación 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 temporais 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 especie. 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 actividade 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 recrutamento 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, probablemente, 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 vulgaris) 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 circulación 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 afloramento e no momento en que as larvas están presentes na columna de auga determinan a variabilidade 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 dinámica 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 importantes 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 posibilidade 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, caracterizada 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 inestabilidade, 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 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 transgresion, 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 comparison 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 comportamento 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 determinada 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 especialmente 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 caracterización 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 establecer 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 costas 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 coberteira 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 caracterizado 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 serpentinitas.
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 importancia 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 preferentemente 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 diferentes 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 prodúcese 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 entran 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 morfodinámico, 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 importancia 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 factores 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 letras. 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 caracterízase 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 sucede 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 practicamente 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, embutidos 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 potencia 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 diferencial, 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 retocados, 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 carbóns 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 carbóns. 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 negativa. 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 material 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, dominando 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 obstante, 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 inorgánico. Abundan os bloques de gran tamaño.
LAr, OmLAr: 110 cm. Cor castaña clara. Formado por material limo-areoso, no que se intercalan 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. Tipograficamente o val é asimétrico, cunha maior pendente no flanco oriental que no occidental. Litoloxicamente 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 proporcionou 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 cortado 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 radiocarbónica 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 orientación 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 proporcionaron 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 orientacións preferentemente paralelas á pendente.
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CG: 50 cm. Cor marrón clara. Cantos e gravas angulosos embutidos nunha matriz areosa fina.
GC: 100 cm. Cor ocre. Gravas e cantos de paraneis, granito e algúns cuarzos heterométricos 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 estratificadas, 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 sedimentos. 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 clara, 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 infrecuente 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 acumulacións 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. Litoloxicamente 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 estudado 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 subredondeadas, 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 angulosa. 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 redondeadas e subredondeadas con imbricacións.
ArLAmO 50 cm. Cor marrón clara. Material formado por areas, limos e arxilas, con variacións 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 nunha 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 inorgánica 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, principalmente, con formas subredondeadas e redondeadas. Están orientados, presentan imbricacións 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 arxilas, 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 concrecións de ferro. Hai abundancia de carbóns, tamaño grava.
BCGOAr 200 cm. Bloques, cantos e gravas de granito con formas redondeadas, subredondeadas 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 intensifícase 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.
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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 intercalan 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, subredondeados 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 materia 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 dominan as areas, arxilas e limos.
As datacións obtidas por Cano et al. (1997) no sector de Sanxián-Portocelo dan unha idade 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 descendían 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 segmentos 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 Galicia, 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 estratificados.
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 descargas 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 depósitos 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 acumulación 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 morfoxenética 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 vencellados 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 solifluidais, 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. Forbes 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 dispoñibilidade 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 espeso 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 incorporan ao sistema litoral, aspecto este último que varía espacial e temporalmente. Estas fases representan 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 recentemente 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 Salgado, 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 respectivamente, 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 momento 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. Geomorphology, 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 alteración 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 desprazamentos 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 concretamente 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 movementos 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 percorrido 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. Neste 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 localizados 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. Téñense 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 litoral 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 Fisterra 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 Arealonga, 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 estudando 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 erosión 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 períodos de tempo.
d. As costas galegas están aínda nunha fase paraperiglaciar e o mar non foi quen de baleirar 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. Actualmente 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 ecosistemas 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 inventarios 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, recompilar 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 información 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 cobertura 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 existencia 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 (abundancia de especies, composición e estrutura de comunidades, dinámica de poboacións, parámetros funcionais) segundo a dispoñibilidade e cobertura da información.
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•

Compilación de series temporais de ecosistemas costeiros bentónicos para os indicadores seleccionados.

•

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 evidencias cualitativas, baseadas en cambios na distribución espacial. Malia o anterior, puidéronse identificar 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 ecosistemas 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; Christensen 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 estatísticas 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 proporcionalidade 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 (figura 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 ecosistemas 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 mesmas 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. Outras: 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 impiden 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 publicacións 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 preferentemente 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 publicacións 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,
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unha zona peculiar ao atoparse nun punto localizado nun gradiente simétrico (a costa NW peninsular 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, valorándose aquí a existencia de datos referidos a especies bioindicadoras; unicamente se localizou
información deste carácter nas algas tipo “Kelp”.
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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 tempo 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 duración (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 campionato. 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 localidade. 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 modalidade individual celebrados nunha localidade.

Figura 8. Detalle das localidades de celebración dos campionatos nas Rías Baixas. O tamaño do punto é proporcional 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. Utilizouse 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 recentemente 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 dependentes cun conxunto de variables explicativas: tempo (en anos desde 1953), mes de celebración, modalidade 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 estatisticamente, 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 baseada 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 parsimonioso. 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 analizadas, 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 efectos 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 existente, 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 climático 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 comparación 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 existencia 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 desaparición 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 provocou 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 preferencias 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 preliminar 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 Grove 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 meridionalización 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 “setentrional” 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 moluscos 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.
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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 comunidades 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 especies e, nalgúns casos, suxírese a existencia de tendencias de período maior. Con todo a confirmación 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 suficiente 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 taxonómicos 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 compostas 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 realizados 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.
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•

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 publicacións 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 rexistrados separadamente). Cada unidade de pesca captura de media 5,23 exemplares por campionato, 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 campionatos 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 proporcionais 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 inversamente 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 clara 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 (Linnaeus, 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 correspóndelles 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 modalidade 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 variable, 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 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 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 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 17. Serie temporal do peso das 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 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 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 20. Serie temporal do peso das robalizas 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 21. Serie temporal do peso dos muxos 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 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 período 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 indicar 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 campionatos 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 campionato 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 capturan 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 corresponde 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).
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3.2.5. Peso das capturas totais
No peso das capturas totais existe unha robusta tendencia temporal negativa cun coeficiente estimado 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.

482490,80

21755,24

22,18

< 2e-16

***

-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

***

-10030,11

1163,56

-8,62

< 2e-16

***

4992,80

496,39

10,06

< 2e-16

***

(Intercept)
Ano

Ámbito: Social
Modalidade: Parellas
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
Horas
Pescadores
Febreiro

766,50

255,20

3,00

0,0027

**

2298,23

67,13

34,24

< 2e-16

***

-38,29

9,43

-4,06

0,0000

***

-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 tamaño confirma os resultados obtidos para o peso total. Determinouse unha redución do tamaño corporal 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); capturándose 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
(Intercept)
Ano
Ámbito: Autonómico
Ámbito: Interclubs

Estimado

Erro Std.

Valor t

Pr(>|t|)

Sig.

34218,19

2322,48

14,73

< 2e-16

***

-16,25

1,15

-14,13

< 2e-16

***

-114,89

94,44

-1,22

0,2238

-37,45

95,65

-0,39

0,6954

-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

.

Ámbito: Social

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

***

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

Pescadores

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

-136,48

136,62

-1,00

0,3178

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

Setembro
Outubro

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 variable (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 clasificación 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, ademais 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 maragotas 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 individuais). 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. 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 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 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 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
(Intercept)
Ano

Estimado

Erro Std.

Valor t

Pr(>|t|)

Sig.

14489,95

3494,93

4,15

0,0000

***
***

-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

22,36

53,53

0,42

0,6761

Modalidade: Parellas
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

***
***

-4,26

1,16

-3,67

0,0002

Febreiro

Pescadores

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 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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Variable independente
(Intercept)
Ano
Ámbito: Interclubs
Ámbito: Social

Estimado

Erro Std.

Valor t

Pr(>|t|)

Sig.

30950,00

4449,00

6,96

0,0000

***

-14,76

2,24

-6,60

0,0000

***

92,68

50,35

1,84

0,0659

.

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

-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

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

Zona:Cantábrico

Pescadores

.

***
.

.

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 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)

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

53,41

48,64

1,10

0,2723

Modalidade: Parellas

304,98

121,75

2,51

0,0123

*

Zona:Cantábrico

Modalidade: Equipos

-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

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

Marzo

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
(Intercept)

Estimado

Erro Std.

Valor t

Pr(>|t|)

Sig.

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

-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

Marzo

.

.

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 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
(Intercept)
Ano
Ámbito: Autonómico
Ámbito: Interclubs

Estimado

Erro Std.

Valor t

Pr(>|t|)

26796,12

18035,03

1,49

0,1381

-11,62

8,91

-1,30

0,1929

-753,57

662,75

-1,14

0,2562

-284,75

687,85

-0,41

0,6791

-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

556,44

360,72

1,54

0,1237

35,44

32,94

1,08

0,2825

Ámbito: Social

Zona: Vigo
Horas
Pescadores

-12,74

8,00

-1,59

0,1121

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

-63,35

1556,68

-0,04

0,9676

-982,87

1546,02

-0,64

0,5253

Febreiro

Outubro
Decembro

Sig.

.

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 significación (0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ‘ 1).
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Variable independente

Estimado

Erro Std.

Valor t

-23310,00

8273,00

13,37

4,12

Ámbito: Interclubs

-128,10

Ámbito: Social
Modalidade: Parellas

(Intercept)
Ano

Modalidade: Equipos
Zona: Cantábrico
Zona: A Costa da Morte
Zona: Golfo Ártabro
Zona: Vigo
Horas
Pescadores

Pr(>|t|)

Sig.

-2,82

0,0053

**

3,25

0,0013

**

125,00

-1,03

0,3066

-141,10

135,70

-1,04

0,2993

-147,20

125,80

-1,17

0,2432

608,90

272,30

2,24

0,0263

-129,90

105,10

-1,24

0,2176

-7,65

105,20

-0,07

0,9421

-187,50

72,21

-2,60

0,0100

96,42

74,32

1,30

0,1958

-10,68

21,07

-0,51

0,6126

*

*

-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 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
(Intercept)
Ano

Estimado

Erro Std.

Valor t

Pr(>|t|)

Sig.

45026,78

18052,55

2,49

0,0135

*
*

-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

-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

Agosto

.

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. Obsérvase 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 impactos 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 permitan rexistrar as variacións esperables e, ao mesmo tempo comparar os resultados cos xa existentes. 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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A N ÁL ISE DAS POSI BLES EVIDENCIAS DO CAMB IO CL IMÁT ICO
N O S PRINCI PAIS RECURSO S MAR ISQU EIRO S DE GA LICIA
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*

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 marisqueiras 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 meteorolóxicas. 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 alteracións 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 correntes 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 profundas 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 actualidade 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 acumulación 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 invertebrados 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 podería 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 producen 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 (Consellería 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 (Cerastoderma 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 recentemente 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 Europa. 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 ambiente 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 mediante 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 interactuando 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 necesidade 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 dispoñibilidade 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
Berberecho

Ameixa fina

Temperatura

Efectos observados

Referencia

30

Crecemento larval comprometido

Kingston, 1974

31

Máxima tolerada durante 24 h

Kristensen, 1958

33 - 35

Ansell e cols., 1981

> 25

Letal en 24 h
Crecemento nulo e negativo
respectivamente
Grandes mortalidades no sur da
península Ibérica
Diminución da inxesta

33

Límite superior letal

27 - 32
> 35

Ameixa babosa
Cadelucha

Sobral e Widdows, 1997

Albentosa e cols., 1994
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 salinidade 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 hidrodinamismo do litoral.
A combinación da temperatura superficial do mar e a súa salinidade é o medio idóneo para o parasito Perkinsus atlanticus, que pode causar ata o 60% da mortalidade de ameixa fina (Vigário e Ruano, 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

10 - 20

Parada e cols., 2007

< 20

Mortalidades moderadas
Mortalidades severas se se rexistra
durante varias preamares consecutivas
Non tolerado en períodos prolongados

<6

Tolerado se é puntual

Lle Treut, 1986,
en Shafee e Daoudi, 1991

18

Límite inferior de tolerancia

Rayment, 2005

< 10

Mortalidade total incluso en episodios puntuais

Parada e cols., 2007

Berberecho

0
Ameixa fina
Ameixa babosa

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 temperaturas 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 percebe (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-
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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 variacións 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 vendas 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 babosa), 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 Atlántico) (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 (abrilsetembro) 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 correlacións 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. Definiuse 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 demostran 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 temperatura 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 circunstancias 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 cíclico (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

Berberecho

A. Babosa

A. fina

1

0,388**

0,221

Cadelucha

1

0,522**

0,675**

1

0,584**

0,017

A análise da relación entre diferentes índices atmosféricos e oceánicos que poden afectar ás condicións 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.
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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 rexistrados nos anos 1990 e 2001. Os rexistros de vendas de berberecho individualizados por lonxas comezaron 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 relacionadas 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 correlación 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 correlacionadas 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 comportamento cíclico cun período ao redor de 30 anos (figura 4b). En anos anteriores a 1971, a información 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 ambientais 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 amosaron 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 correlación 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 temperatura 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 estudado 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.

511

ecosistemas litorais
No período 1960-1985 a produción foi minguando paulatinamente, mentres que no período 19942007 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 galego 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
Berberecho

Eventos de elevada precipitación

Período

Localidade

Precipitación
acumulada

Intensidade

Duración

1989-2007

Noia

-0,242

-0,502 *

-0,276

-0,264

-0,507 *

-0,494 *

-0,466 *

-0,531*

-0,164

-0,095

0,257

0,369

Frecuencia

Berberecho

1992-2007

Arousa interior

Ameixa fina

1991-2007

Arousa

0,066

0,329

Ameixa babosa

1991-2007

Arousa

0,422 *

0,548 *

Cadelucha

1990-2007

Costa de Lugo

Cadelucha

1990-2007

Cedeira

Percebe

1997-2007 Costa da Morte

Especie

Período

Localidade

-0,037
-0,634 **
-0,437
Temperatura
máxima media

0,029

0,061

-0,148

-0,392

-0,422 *

-0,368

0,161

0,156

0,209

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 Coruña), 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 “Prestige”, 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 marisqueiro 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 cambio climático pode chegar a alterar a produción destes recursos.
No berberecho atopáronse relacións con todos os índices analizados agás a temperatura. O incremento 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 elevadas 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 infestación 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 percebe 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 atopada 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
berberecho
esperado

Índice NAO

-

Índice AMO
Afloramento costeiro

↓

ameixa
fina

ameixa
babosa

cadelucha

percebe

-

=

=

=

-

=

=

=

++

+

=

+

=

--

-

=

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 poboacional 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 batimetría 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 intercambio 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 parasitoses 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 competidoras 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 permitiron 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 masivas 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 variables 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.

7. Agradecementos
Expresamos o noso agradecemento a Juan Blanco polas súas suxestións no enfoque do estudo e
pola revisión final do manuscrito, e a Loreto Rodríguez pola súa colaboración no deseño das bases
de datos e na elaboración dos mapas de distribución espacial das especies.

8. Bibliografía
Albentosa M., Beiras R. and Pérez Camacho A. (1994). Determination of optimal thermal conditions
for growth of clam (Venerupis pullastra) seed. Aquaculture, 126, 315-328.
Ansell A. D., Barnett P. R. O., Bodoy A. and Massé H. (1981). Upper Temperature tolerances of
some european molluscs. III. Cardium glaucum, C. tuberculatum and C. edule. Mar. Biol., 65,
177-183.
Beukema J. J. and Dekker R. (2006). Annual cockle Cerastoderma edule production in the Wadden
Sea usually fails to sustain both wintering birds and a commercial fishery. Mar. Ecol. Prog. Ser.
309, 189-204.
Borja A., Liria P., Muxika I. and Bald J. (2006). Relationships between wave exposure and biomass
of the goose barnacle (Pollicipes pollicipes, Gmelin, 1790) in the Gaztelugatxe Marine Reserve
(Basque Country, northern Spain). Ices Journal of Marine Science, 63(4), 626-636.
Bryden H. L., Longworth H. R. and Cunningham S. A. (2005). Slowing of the Atlantic meridional
overturning circulation at 25º N. Nature, 438, 655-657.
Compton T. J., Rijkenberg M. J. A., Drent J. and Piersma T. (2007). Thermal tolerance ranges and
climate variability: A comparison between bivalves from differing climates J. Exp. Mar. Biol. Ecol.,
352, 200-211.
516

cap 24

De la Huz R., Lastra M. and López J. (2002). The influence of sediment grain size on borrowing,
growth and metabolism of Donax trunculus L. (Bivalvia. Donacinae). J. Sea Res., 47, 85-95.
Ducrotoy J. P., Rybarczykl H., Souprayen J., Bachelet G., Beukema J. J., Desprez M., Dörjess J., Essink K., Guillou J., Michaelis H., Sylvandg B., Wilson J. G., Elkaïm B. and Ibáñez F. (1991). A
comparison of the population dynamics of the cockle (Cerustoderma edule, L.) in North-Western
Europe. In: Estuaries and Coasts: Spatial and Temporal Intercomparisons. ECSA 19 Symposium.
M. Elliott, J. P. Ducrotoy JP (eds.). Olson & Olson, Fredensborg, pp. 173-184.
Ford S. E. and Chintala M. M. (2006). Northward expansion of a marine parasite: Testing the role of
temperature adaptation. J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 339(2), 226-235.
Hiscock K., Southward A., Tittley I., Jory A. and Hawkins S. (2001). The impact of climate change
on subtidal and intertidal benthic species in Scotland. Report to Scottish Natural Heritage from
the Marine Biological Association of the UK. The Marine Biological Association (ed.). Scotland.
211 pp.
Kingston P. (1974). Some observations on the effects of temperature and salinity upon the growth
of Cardium edule and Cardium glaucum larvae in the laboratory. J. mar. biol. Ass. U.K., 54,
309-317.
Kristensen I. (1958). Diferences in density and growth in a cockle population in the Dutch Wadden
Sea. Archives Néerlandaises de Zoologie, 12, 351-453.
Lage A. e Salsón S. (2006). Variabilidade interanual do clima. En: A variabilidade natural do clima
en Galicia. L. Naranjo e V. Pérez Muñuzuri (coord.), pp. 95-124.
Lavín A., Díaz del Río G., Cabanas J. M. e Casas G. (1991). Afloramiento en el Noroeste de la
península Ibérica. Índices de afloramiento para el punto 43º N, 11º W. Periodo 1966-1989. Inf.
Tec. Inst . Esp. Oceanogr., 91. 40 pp.
Liles C. A. (2004). Relationships between New Mexico Precipitation, the Atlantic Multi-decadal Oscillation and Pacific Decadal Oscillation. National Weather Service Albuquerque. http://www.srh.
noaa.gov/abq/feature/PDO_and_AMO_and_precip_in_New_Mexico.pdf
Macho G. (2006). Ecología reproductiva y larvaria del percebe y otros cirrípedos en Galicia. Tese de
doutoramento. Universidade de Vigo. 266 pp.
Molares J, Parada J. M., Navarro-Pérez E. y Fernández A. (2008). Variabilidad interanual de las
ventas de los principales recursos marisqueros de Galicia y su relación con las condiciones ambientales. Revista Galega dos Recursos Mariños (Art. Inf. Tecn.) 2(1), 1-42.
Moreno J. M. (coord.). (2005). Principales conclusions de la evaluación preliminary de los impactos
en España por efecto del cambio climático. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 39 pp.
NOAA. Earth System Research Laboratory. Phisical Sciences Division. http://www.cdc.noaa.gov
NOAA. National Weather Service. Climate Prediction Center. http://www.cpc.noaa.gov
Parada J. M., Molares J. y Otero X. (2007). Episodios de mortalidad en el banco marisquero “Lombos do Ulla” (Ría de Arousa - NO de España) deducidos a partir de datos meteorológicos de
los últimos 45 años. En: Actas del XI Congreso Nac. Acuicult., A. Cerviño, A. Guerra e C. Pérez
(eds.), 2, 943-946.
517

ecosistemas litorais
Raven J. A. (coord.). (2005). Ocean acidification due to increasing atmospheric carbon dioxide.
Royal Society, London, UK.
Rayment W. J. (2005). Venerupis senegalensis. Pullet carpet shell. Marine Life Information Network:
Biology and Sensitibity Key Information Sub-programme. Plymouth: Marine Biological Association of the United Kingdom. http://www.marlin.ac.uk/species/Venerupissenegalensis.htm
Shafee M. S. and Daoudi M. (1991). Gametogenesis and spawning in the carpet-shell clam, Ruditapes decussatus (L.) (Mollusca: Bivalvia), from the Atlantic coast of Morocco. Aquaculture and
Fisheries Management, 22, 203-216.
Simón F., Rocha F. and Guerra A. (1996). The small-scale squid hand-jig fishery off the northwestern
Iberian Peninsula: Application of a model based on short fishery statistics survey. Fisherires Researsch, 25(2, 3): 253-263.
Sobral P. and Widdows J. (1997). Effects of elevated temperature on the scope for growth and resistance to air exposure of the clam Ruditapes decussatus (L.), from southern Portugal. Scientia
Marina, 61(1), 163-171.
Taboada J. e Naranjo L. S. 2006. Teleconexións. En: A variabilidade natural do clima en Galicia.
Naranjo L. e Pérez Muñuzuri V. (coord.), pp. 127-154.
Vigário A. M. e Ruano F. (1992). Influência dos diferentes factores ambientais no desenvolvimento
in vitro do agente patogénico Perkinsus atlanticus (Apicomplexa: Perkinsea). Publi Avulsas INIP
19, 407-412.
Villalba A., Casas S. M., López C. and Carballal M. J. (2005). Study of perkinsosis in the carpet shell
clam Tapes decussatus in Galicia (NW Spain). II. Temporal pattern of disease dynamics and association with clam mortality. Dis Aquat Org, 257-267.
Wilson J. G. and Elkaim B. (1991). Tolerances to high temperature of infaunal bivalves and the effect of geographical distribution, position on the shore and season. J. mar. Biol. Ass. U.K., 71,
169-177.
Xunta de Galicia. Consellería de Pesca. http://webpesca.xunta.es/pescacms/opencms/WebPesca/
Sector/Datos
Xunta de Galicia. Plataforma tecnolóxica da pesca. http://www.pescadegalicia.com
Young C. M. (1995). Behavior and locomotion during the dispersal phase of larval live. In: Ecology
of marine invertebrate larvae. L. McEdward (ed.), pp. 249-277.

518

saude

cap 25

R E LACI ÓN EN TRE T EMP ER ATUR A E MORTAL IDADE
N A S PR INCI PAIS CIDADES GA LEGAS
M. Taracido Trunk1,2, A. Figueiras Guzmán1,2 e M. Piñeiro Lamas2
Área de Medicina Preventiva e Saúde Pública
Facultade de Medicina
San Francisco s/n, 15786 Santiago de Compostela.

1

CIBER de Epidemioloxía e Saúde Pública
Hospital Clínico Universitario
Travesía da Choupana s/n, 15706 Santiago de Compostela.
Correo_e: margarita.taracido@usc.es

2

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 temperatura, efectos relacionados con eventos meteorolóxicos extremos (precipitacións extremas
e inundacións), contaminación atmosférica e aumento dos seus efectos sobre a saúde, enfermidades 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 morbimortalidade 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 relevancia 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 determinadas polo quentamento global.
Un aspecto importante é que a mortalidade asociada coa calor se pode previr coa adopción de medidas 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 escenario 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 aumentou 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 aclimatación 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 temperatura 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 socioeconómico (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 mecanismos 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 mortalidade 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 agosto 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
Xuño

Ano 2002

Ano 2003

Diferenza

Variación %

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 provincias españolas de máis de 750.000 habitantes mostra un carácter logarítmico, o que vén indicar 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 valores 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 propón 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 mínima 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 calculada 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 temperaturas 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 temperatura 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 temperatura 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
A Coruña

Temperatura
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
A Coruña
Lugo
Ourense

Tª máxima

Tª mínima

Nº vagas

Nº días (%)

24 ºC

17 ºC

191

309 (2,9)

29 ºC

15 ºC

180

321 (3,0)

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 representan 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 %)

A Coruña

14,2 (7,3, 21,5)

Lugo

21,1 (9,6, 33,9)

Ourense

35,5 (23,9, 48,1)

Pontevedra

51,4 (34,0, 71,0)

Santiago de
Compostela

20,2 (8,2, 33,5)

Vigo

30,8 (23,0, 39,2)

Cardiocirculatorias Cerebrovasculares
(RR %)
(RR %)

Respiratorias
(RR %)

31,1 (13,7, 51,1)

27,6 (9,2, 49,0)

37,2 (14,5, 64,6)

35,2 (10,8, 65,0)

34,5 (0,5, 79,9)

53,0 (21,7, 92,3)

30,7 (3,2, 65,5)

39,8 (1,7, 92,1)

27,6 (1,8, 59,9)

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 Cerebrovasculares
(RR %)
(RR %)

A Coruña

11,3 (0,5, 23,4)

20,0 (11,8, 28,8)

Respiratorias
(RR %)

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 observamos 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).

Risco relativo (%)

Extremo inferior
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

Cidade

Extremo superior
IC95%

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 incremento 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 mortalidade 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 relacionada 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 despois 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 relación 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 enfermidades 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 causa 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 temperaturas 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 contaminación 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 mesmo ocorreu no resto das cidades galegas.
Outras variables climáticas, non recollidas no noso estudo, tamén poderían influír: humidade relativa, presión atmosférica, ventos, choiva, etc. Pero estudos previos non obtiveron, en xeral, resultados 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 importantes 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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MO DEL IZACI ÓN D UN ESCENA R IO DE F UTURO CAMBIO
C L I MÁ TIC O EN GA LICIA
A. Martínez de la Torre e G. Miguez Macho
Grupo de Física non Lineal
Universidade de Santiago de Compostela.

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 composición 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 simulados 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 AtmosphereOcean 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 posibles 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 océanoatmosfera (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 debidos 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 desenvolvemento 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 rápida 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 patróns 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 sustentabilidade 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, cuantifícase 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 ocorrencia 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-vexetación 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 resolvelas. 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 datos 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 escenarios 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 Reino 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 diferentes 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 simulación 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 escala 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 todas 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 mediterránea, 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 atlántica. 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 modelo 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 Ecosistemas), 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 precipitación 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 superiores 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 Colorado State University [Pielke et al., 1992; Cotton et al., 2003,], e baseado nas ecuacións hidrodinámicas 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 orixinalidade 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 redundantes. 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 practicamente en toda Galicia. Como resultado destas variacións, a temperatura media anual increméntase 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 prodúcese 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 escenario 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 temperatura 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 calculadas para o clima actual, mostra tamén importantes variacións no clima simulado de mediados 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 metade 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 simulación 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 primavera e o verán por un lado e o outono e o inverno por outro. Hai grandes reducións de precipitación 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%.
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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 escenario 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 rexionalización (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) representada 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 Rural 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 pequena seguida dunha redución na segunda metade do século. É de destacar que, ao incorporar os resultados 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 invernadoiro se seguen incrementando a un ritmo semellante ao actual, no século XXI producirase un cambio 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 aumentará 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 suficientemente 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 precipitación 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 están 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 “mediterraneidade” 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, estudáronse 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 estudo 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 variabilidade 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 posibilidades 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 últimas 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 Atlantic-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 informe 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 Francia (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 Alemaña 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 participantes. 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 seguida 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 significativa 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 escenario 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 representadas na figura 1d.
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Na figura 2 móstrase de modo individualizado a evolución do sinal NAO para dous modelos diferentes no escenario A1B. Neste caso escolléronse dous modelos que representan os dous comportamentos 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 escenario 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 presentados 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 explicada 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 correlacións 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 presentados 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 (particularmente 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 diferentes 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 diminución 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.

567

clima
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 lixeiramente diferentes. Ademais disto, cómpre ter en conta que para a análise dos tipos de tempo sinóptico 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 foron 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 extrapoladas 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 perder 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. Animal 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 reduced 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 (Ourense), 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 resultados algunha contradición nas tendencias que se manifestaban entre os diferentes observatorios,
polo que se desbotaron. Daquela, só foron considerados aqueles que eran estatisticamente significativos 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 lixeiramente 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
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

ESTACIÓN

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 analizadas 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 estatisticamente 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.
Significación estatística

Días de retraso
(proxección 2099)

CV

Ourense

0,057*

31

± 30 días

Ponferrada

0,096*

44

± 30 días

Significación estatística

Días de adianto
(proxección 2099)

CV

A Lavacolla

0,004*

173

± 15 días

Lugo (punto centro)

0,175*

39

± 9 días

PRIMEIRA XEADA

ULTIMA XEADA

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 consideradas resulta de 38 días, pero cunha alta variabilidade (do 80%), mentres que o adianto da última 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 actualidade 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.
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

NÚMERO DE DÍAS CON XEADA

* 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 incremento 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 orgánica 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 simulación, 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 óptimo, 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 adicións 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 orgánica 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 diferentes 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 (19732005) 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, establecéronse 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 demorados, 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 relacionadas 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 maduración 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 incrementar 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 incendios 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 increase 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 variables 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 reducidos. 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 superficie 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 simulación 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, frecuentemente 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 meteorolóxicas 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 combustible, 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 modificada 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 combustibles 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 procedentes 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 independencia 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 últimos 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 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 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 indicadores: R2x, a proporción da variabilidade na matriz das variables preditoras usada no modelo; R2y,
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 predita 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 simulados 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 Behavior 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 efectuada 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 marcadamente 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 media (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 intensidade 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 analizados 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 superiores 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 períodos 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 simulacións 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 significación 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.
Nivel significación

Pendente

CBEF desorción

Índice

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

0,05

-0,013

FBO
FFMC
DMC
DC

ns
0,01

0,206

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

CBEF desorción

ns

CBEF adsorción

ns

CBEF adsorción modificado

ns

GFDM

ns

FFDM

ns

FBO

ns

FFMC

Pendente

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 durante 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).
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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 produciu antes utilizando a proxección do período de control (1973-2006). Na figura 7 móstrase a resposta 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 utilización 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 obtidos 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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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 cantidade 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 probabilidade 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 aumento 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
MARZO XUÑO

XULLO

AGOSTO

SETEMBRO

SUPERFICIE AFECTADA
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
dmc

0,178 0,129

0,154

0,142

0,138

0,241 0,225 0,157

0,171

0,185

0,143 0,190 0,160 0,092

0,156

0,184

0,136

0,113

0,129 0,080

0,176

0,143

0,124

dc
isi

0,153

0,106 0,089

0,126

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 incendios 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 realizada 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 período 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
Número de incendios
Marzo

Pendente
incendios. ano-1

ns

Xuño

0,05

Xullo

0,01

5,56

Agosto

0,01

13,11

0,001

13,49

Setembro
Media verán

0,01

Superficie
Marzo

0,78

31,49
hectáreas. ano-1

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
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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 modificacións 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 intensidade 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
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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 velocidade 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.

simulación

mínimo

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 18. Velocidade lineal para os valores de risco de incendio máximo, medio e mínimo dos períodos control (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 combustible 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, cuantifica602
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do polos índices canadenses, foi máis pronunciado en agosto. Apreciáronse diferenzas nas tendencias 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 posibilidades 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 cuantificar 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.
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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 satisfactorias 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 Ourense 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 precipitación 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 Portuguese 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 métodos 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 configuradores 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 terraocéano. 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 hidrolóxicas 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 supoñer 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 altitudinais 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 portugués 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, caracterizada 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
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Viseu I

Viseu II
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Viseu III
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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 20702100 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 predicións 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 configuración 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 zonas 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 variables 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 desenvolvemento 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 afloramento 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 indirectamente 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 fisiolóxicas 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 individuo. 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 analizadas 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 incapacidade 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 recursos 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 producen 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 espaciais 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 impactos 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 climáticos 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 analizado. 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 estudos 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 algúns 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 observada 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, especialmente 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 lixeiro 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 Atlántico 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 maiores 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 intensificación 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 temperatura. 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 resolución 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 concentración 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 nitratotemperatura 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 diminución 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, inicialmente 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 locais. Con todo, a dependencia do plancto das condicións do afloramento e circulación na plataforma 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 Cantábrico, 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 fitoplancto como o zooplancto constitúen a base da rede trófica que leva ata os consumidores superiores (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 observación 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 favorecen 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 competición 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 vendas 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 asociacións 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 AresBetanzos, 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 compoñente 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 extensivamente 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 20702010, 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 sardiña. 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 incremento 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, motivada 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 variacións 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 incremento 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 capturas, 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 afectadas 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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• Galicia: intensificación polos
ventos do sur e redución polo
gradiente meridional (corrente
ibérica cara ao Polo, CIP).

• Global: posible diminución da
circulación xeral.

• Global: exceso de auga de
desxeo pode influír no retorno
de augas subtropicais a gran
escala.
• Galicia: ?

• Global: aumento do gradiente
de temperatura entre mar e
terra, o que podería inducir un
aumento do afloramento.
• Galicia: ?

Fiabilidade da proxección

• Baixa: os efectos identificados
son contrapostos. O efecto do
vento e contrario no outono
e no inverno. O efecto do
gradiente meridional de
temperatura é parcial.

• Baixa: a taxa de desxeo non é
ben coñecida.

• Baixa: o afloramento depende
de axustes na circulación
global e efectos locais. A
variabilidade interdecadal non
se comprende ben.

• Baixa. a resolución dos
modelos globais non
permite resolver a zona de
afloramento.

• Media: a taxa de desxeo non é
ben coñecida.
• Baixa: a extensión temporal
da mostraxe non e
suficientemente longa. Non
hai datos de evaporación.
Incerteza no desxeo.

• Alta: todos os modelos predín
un aumento global consistente
• Media: o aumento costeiro
en Galicia dependerá da
variación da intensidade do
afloramento.

Efectos xerais previsibles

Cambios no mecanismo de
compensación climática no Atlántico
NE.
Cambios no transporte cara ao N
de especies planctónicas de orixe
subtropical.

Os cambios nos ventos ao longo
da costa teñen influencia non só na
renovación nutrientes, senón tamén na
retención, exportación de materia e
organismos.
Aumentos ou diminucións da
intensidade dos ventos favorables ao
afloramento e da súa estacionalidade
poden ter efectos diversos (p. ex.
na renovación de nutrientes e na
produtividade, na retención de
organismos costeiros e na exportación).

Mortalidade de especies sensibles (ex.
moluscos intermareais).
Cambios na estratificaión poden
reducir o subministro de nutrientes e a
produtividade planctónica e aumentar
a ocorrencia de floracións de plancto
nocivo.

Cambios na distribución especies
(especies termófilas expandiranse cara
ao norte e desaparecerán especies de
augas frías).
Redución da biodiversidade .

Táboa 1. Principais evidencias dos efectos e proxeccións dos impactos do cambio climático sobre as condicións oceanográficas cerca de Galicia obtidos a partir
das predicións do IPCC (2007). Indícase unha estimación da fiabilidade das proxeccións.

Correntes

• Global:?

Intensidade
do
afloramento

• Galicia: redución da intensidade
e duración nas últimas décadas.
Aumento de afloramentos no
inverno.

• Global: diminución polo
desxeo.

• Global: diminución debido ao
desxeo.
• Galicia: lixeiro aumento na
superficie nas Rías Baixas.

Salinidade
• Galicia: incremento, con
aumento en verán e descenso
en inverno (só tendo en conta a
precipitación).

Proxección
• Global: aumento na
temperatura do aire na
superficie (2-4,5 ºC).
• Galicia: aumento na terra maior
que no mar (neste caso 1-3
ºC dependendo do escenario
de emisións). Incremento na
superficie, incerta no fondo.

Actual

• Global: incremento con
aceleración nos últimos 50 anos.
• Galicia: leve diminución na
superficie nas zonas máis influídas
polo afloramento (Rías Baixas) e
aumento no resto. Diminución no
fondo.

Variable

Temperatura
do mar

ecosistemas mariños

• Global: gran variabilidade
rexional. Diminución de
depresións no Atlántico NE, pero
aumento no número de tormentas
fortes.
• Galicia: diminución, con aumento
no inverno e diminución no
verán.

• Global: gran variabilidade rexional.

Precipitación

Acidez

Ondada

Nivel do mar

• Global: gran variabilidade
rexional
• Galicia: diminución xeneralizada
en todas as rías.

• Global: gran variabilidade rexional.
• Galicia: ralentización pola
diminución do afloramento.

Circulación
estuárica

• Galicia: acidificación nas augas
costeiras e posible eutrofización nas
rías (non avaliada).

• Global: acidificación desde a era
preindustrial (-0,1 unidades de pH).

• Galicia: leve diminución non
significativa. Sen cambios na
frecuencia e intensidade dos
extremais.

• Global: acidificación (redución
do pH entre 0.14 e 0.35 ) debida
ao aumento de CO2
• Galicia: ?

• Global: redución do número de
tormentas extratropicais, pero
aumento da intensidade dos
ventos.
• Galicia: aumento de eventos de
ondada intensa polo incremento
dos ventos no Atlántico.

• Global: incremento.

• Galicia: mesma tendencia.

• Global: aumento entre 19 e 60
cm entre 1990 e 2100. Variable
espacialmente, pero o Atlántico
NE é das zonas de aumento
maior. Débese principalmente á
expansión térmica das augas.
• Galicia: mesma tendencia.

• Global: incremento con aceleración
nos últimos 50 anos.

• Galicia: non hai tendencia
significativa a escala anual.
Redución na primavera e incremento
de eventos extremos no outono.

Proxección

Actual

Variable

Táboa 1 (continuación)

Cambios na erosión costeira
Cambios na distribución especies
submareais e intermareais.
Efectos nos asentamentos urbanos e
comunidades costeiras. Aumento da
erosión e dos riscos litorais.

Alteración da fenoloxía.
Efectos negativos das tormentas e
riadas (ex. mortaldade de moluscos
intermareais).

Aumento drástico dos tempos de
renovación e das taxas de reciclaxe de
nutrientes.
Aumento dos días de peche da
explotación de bateas.

Efectos xerais previsibles

• Baixa: insuficientes datos nas
rías.

• Baixa: o ciclo do carbono nos
océanos non se comprende
ben.

Efectos nos organismos calcarios
(mexillón, crustáceos...).

• Media: as variacións nas
Efectos nos asentamentos urbanos e nas
tormentas extratropicais son
comunidades costeiras.
consistente nos modelos.
• Media-alta: as series dispoñibles
son moi consistentes.

• Media-alta: as series dispoñibles
son moi consistentes.

• Media-alta: a incerteza no
desxeo ten impacto no valor
máximo de aumento estimado.

• Media: resultados consistentes
nos modelos globais e
proxeccións rexionais, pero alta
variabilidade a escalas locais.
• Media.

• Baixa: depende das
precipitacións
• Media-baixa: depende do
afloramento, pero os efectos
son extrapolables a todas as
rías.

Fiabilidade da proxección
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• Incremento do percebe (morfotipo
alongado de menor valor
comercial).

• Mortaldade de moluscos
intermareais por efecto das riadas
(1960-2007).

• Incremento da mortalidade de
moluscos por riadas.
• Incremento do percebe de baixa
calidade.

• Media (variabilidade segundo a
especie; series curtas de datos).
• Media-alta (relacionada co
quentamento e estratificación
das augas e a diminución do
afloramento).

• Baixa (non se coñecen ben os efectos
doutros factores: hidrodinamismo,
parasitos e/ou depredadores,
cambios no hábitat...)
• Media-baixa (depende da redución
efectiva nos ventos favorables ao
afloramento).

• Media-baixa (non se coñece ben a
resposta do afloramento).
• Media-baixa (non se coñecen ben
• Aumento das especies de peixes
as interaccións entre pesqueiras e
pequenos e de crecemento
clima, nin as posibles substitucións
rápido e diminución das
de especies).
especies de peixes grandes e de
crecemento lento.
• Diminución de peixes boreais.

• Media (explícase pola diminución
do afloramento).
• Media (efecto sinérxico da
sobrepesca sobre o cambio
climático).

• Alta (a predición do quentamento e
consistente).

• Maior incremento de peixes
tropicais.

• Alta (o quentamento das augas
en Galicia e apreciable).

• Aumento da biomasa na costa.

• Media (a influencia das variacións
do clima e afloramento a distintas
escalas temporais non se comprende
ben).
• Baixa (depende do efecto conxunto
do aumento da estratificación e
diminución do afloramento).

• Media (a influencia das variacións
do clima e afloramento a distintas
escalas temporais non se comprende
ben).
• Baixa (depende do efecto conxunto
do aumento da estratificación e
diminución do afloramento).

Fiabilidade da proxección

Táboa 2. Principais evidencias dos efectos e proxeccións dos impactos do cambio climático sobre os recursos vivos mariños no mar próximo a Galicia obtidos
a partir das predicións do IPCC (2007). Indícase unha estimación da fiabilidade atribuída tanto ás evidencias como ás proxeccións.

Marisqueo

• Cambios nas pesqueiras litorais.

• Incremento na presenza de peixes
mariños de carácter tropical (19962007).
• Diminución das especies de augas
frías.

Peixes

• Alta-media (incremento
continuado pero gran
variabilidade local).

• Cambios na composición de
especies da comunidade.

• Alta-media (diferenzas notables
nas distintas series; grandes
efectos locais).

• Diminución da biomasa e dos
copépodos no océano e incremento
na costa (1958-2006).
• Incremento de especies de augas
cálidas.

Zooplancto

Proxección

• Alta-media (relacionada con
• Cambios na composición de
variacións a longo prazo do clima
especies da comunidade.
e co afloramento a curto prazo).
• Media (non se coñecen ben as
• Diminución da produtividade.
variacións interdecadais).

Fiabilidade da evidencia
actual

• Diminución das diatomeas e
incremento dos dinoflaxelados
(1958-2006).
• Non se atoparon tendencias claras
na biomasa nin na produtividade
total.

Evidencia actual

Fitoplancto

Variable
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Fiabilidade da evidencia
actual

• Alta (peche das extraccións
debido ao incremento de
floración de algas nocivas).

• Media-alta (tendencia consistente
co quentamento das augas e
diminución do afloramento).
• Alta (tendencia consistente coa
diminución do afloramento).

• Diminución das poboacións a
longo prazo (1947-2007) e amplas
oscilacións decadais.

• Diminución da poboación (19942007).

Sardiña

Polbo

• Diminución do crecemento individual • Alta (relacionada coa diminución
(1966-2006).
do afloramento).

Evidencia actual

• Diminución do período de
explotación (1966-2006).

Mexillón

Variable

Táboa 2 (continuación)

• Diminución da poboación.

• Diminución en Galicia e
desprazamento das poboacións
cara ao norte.

• Diminución da calcificación
da cuncha, fecundadide
e crecemento das larvas e
adultos.
• Aumento da mortalidade
larvaria nas riadas.

• Diminución do crecemento
individual (-50% no período
2070-2100) e do índice de
condición (-10%).
• Diminución do período de
explotación (ata -70 días).

Proxección

• Media-baixa (depende da redución
efectiva nos ventos favorables ao
afloramento).

• Media-baixa (depende do
afloramento e quentamento das
augas pero tamén da dispoñibilidade
de zooplancto).

• Media-baixa (depende da redución
efectiva nos ventos favorables ao
afloramento).
• Media-baixa (depende da redución
efectiva nos ventos favorables ao
afloramento).
• Baixa (non se coñecen ben as
respostas fisiolóxicas ao incremento
da acidez das augas).
• Baixa (depende da predición de
riadas na época de reprodución).

Fiabilidade da proxección
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¿ COMO PODE INF LUÍ R O CAMBIO DE T EMPER ATUR A
N A B IOLOX ÍA E NA DISTRIBU CIÓN DAS ALGAS BENTÓ NICAS
D E GAL ICIA?
F. X. Niell1, C. Fernández2, F. Gómez Figueiras3 e M. Ruiz-Nieto1
Departamento de Ecoloxía. Universidade de Málaga.
Departamento de Organismos e Sistemas. Universidade de Oviedo.
3
Instituto de Investigacións Mariñas. CSIC. Vigo.
1
2

Resumo
Segundo o coñecemento histórico que temos sobre a distribución das algas bentónicas considéranse os cambios dende 1930 ata hoxe. A hipóteses mas verosimil é que os grandes macrofitos 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 poblacional 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 subprovincia 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 constitúe 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 Fischer-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 serratus, 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 capacidade 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 occidental 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 individuos. A desaparición das cintas ou correas (Himanthalia elongata) e coñecida nalgunhas localidades 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 efectos 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 Ulvaceas (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. Ademais, 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 meridional (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. Cámbianse 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 promoven 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 desprazamentos 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 moitas 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 corresponden ás augas de tipo 3-5; o perfil das rías nos 80 está sinalado en azul e, coa diminución da concentración 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. Posiblemente, 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 diminuíse. 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. Utilízase 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 significativos 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 precipitacións, 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 notablemente superior á que se pode producir nas restantes actividades primarias1.
Asúmese con bastante probabilidade que o quentamento global alterará a intensidade e configuración das correntes oceánicas e iso repercutirá, entre outros efectos, nun incremento das temperaturas 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 repercutirá 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 españois 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 pesqueira 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 descríbese 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 escenario 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
2
3

Hannesson (2006).
ACIA (2004), IPCC (2007).
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 desprazamento 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

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Biomasa
(toneladas)

Capturas totais
(toneladas)

Esforzo
(días de pesca)

595.386
519.120
437.032
398.049
404.135
523.878
583.768
591.399
648.862
441.428
391.637
337.598
337.627
270.662
309.425
437.401
439.777
444.147
385.976
545.459

176.283
157.273
146.539
142.966
132.785
131.196
144.949
138.725
126.755
115.179
117.250
112.033
95.793
87.272
102.903
101.741
99.113
98.464
97.282
--

-46.734
43.555
49.359
43.773
49.988
47.080
39.767
35.936
34.199
34.882
36.050
31.171
21.702
27.302
31.617
29.519
30.451
29.996
--

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 Oceanografía 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, fundamentalmente 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 capturas 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 estableceu 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 capturas 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 reprodutora 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 período 1978-2006 en torno a 0,7 ºC, o cal supón un incremento anual medio de 0,025 ºC. Este incremento 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 temperatura 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 produtividade natural deste stock de peixes e, en consecuencia, afectarán á xeración de rendementos económicos 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 iberoatlántica. 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.
Ingresos
Prezo medio
Desembarcos
(euros constantes
(euros/kg)
(toneladas)
2007)
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 pagamento 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 reparacións 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
%
Valor desembarcos

2001

2002

2003

2004

2005

2006

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Media
2001-2006
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 temperatura 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. Empregaremos 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 considerando, 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 condicións 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, R 2 (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

Modelo 1

Criterios de selección

R 2 = 0.4450
(1.5600)
R = 0.5103

(0.1712*10-5)

(0.2103*10-5)
AIC de Akaike = 0.84325*1010

2

Modelo 2

Modelo 3

R 2 = 0.7574
(1.491)
2
R = 0.7753

(0.2117*10-6)

(0.8876*10-1)

R 2 = 0.7649
(0.2920*107 ) (0.6155*105)
R = 0.7823

(0.8801*106)

2

Modelo 4

AIC de Akaike = 0.17248*10-1

AIC de Akaike = 0.65255*1010

R 2 = 0.7688
(1.279)
R = 0.7859

(0.1052)

(0.6633*10-2)

2

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 relación 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 económica 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 biomasa 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 Hamiltoniana 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 X (t ) = 0
e λ = 0 , 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 expresión [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.

Biomasa

Total pesqueira

Galicia

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 sensiblemente 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

Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

NON CONTROL EMISIÓNS

CONTROL EMISIÓNS

0,027 ºC

Incremento 5%
sobre a previsión

Incremento 10%
sobre previsión

Diminución 5%
sobre previsión

Diminución 10%
sobre previsión

39073864
38585057
38053772
37623032
37149801
36681754
36218883
35761178
35308627
34861242
34418970
33981810
33549742
33122745
32711048
32283872
31871947
31464992
31062981
30665882
30273664
29886295

38975687,10
38463590,57
37957381,08
37456738,00
36961960,38
36472751,37
35989385,32
35511570,40
35039585,34
34573117,75
34112422,38
33657219,70
33207739,29
32763707,12
32325339,02
31892366,52
31464992,42
31042953,76
30626441,08
30215196,97
29809400,38
29437269,85

38877718,22
38342606,83
37813777,22
37291225,71
36774948,80
36264937,18
35761178,01
35263655,02
34772377,64
34287286,25
33808372,62
33335610,52
32868971,12
32408423,15
31953933,03
31505464,93
31062980,91
30626441,08
30195803,65
29771025,07
29352060,16
28938862,18

39172247,57
38706772,21
38245988,11
37789888,67
37338471,00
36891733,91
36449671,77
36012276,98
35579539,98
35151449,35
34728022,50
34309201,65
33894989,47
33485369,26
33080322,86
32679830,73
32283871,99
31892424,51
31505464,93
31122968,71
30744910,25
30371262,85

39270839,10
38828811,63
38390987,96
37957381,08
37527970,86
37102763,08
36681753,73
36264937,18
35852306,22
35443852,10
35039585,34
34639465,92
34243493,74
33851655,62
33463937,17
33080322,86
32700796,05
32325339,02
31953933,03
31586558,35
31223194,30
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 modificasen, 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 tendencia 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

Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

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

5200731
5135671
5064957
5007626
4944639
4882341
4820733
4759813
4699578
4640031
4581165
4522979
4465471
4408637
4353840
4296983
4242156
4187990
4134483
4081629
4029425
3977866

5187663,95
5119503,90
5052127,42
4985491,83
4919636,93
4854523,21
4790187,19
4726590,02
4663768,81
4601681,97
4540363,42
4479775,94
4419950,10
4360849,42
4302502,62
4244873,98
4187990,49
4131817,15
4076379,31
4021642,72
3967631,19
3918100,62

5174624,30
5103400,97
5033013,75
4963462,14
4894745,68
4826863,14
4759812,79
4693592,48
4628203,46
4563637,80
4499894,40
4436969,76
4374860,06
4313561,12
4253068,49
4193377,38
4134482,76
4076379,31
4019061,47
3962523,44
3906759,21
3851762,56

5213826,15
5151871,38
5090541,02
5029834,18
4969750,49
4910289,78
4851451,31
4793234,07
4735636,77
4678657,91
4622299,80
4566554,74
4511423,10
4456902,65
4402990,97
4349685,47
4296983,36
4244881,70
4193377,38
4142467,14
4092147,55
4042415,09

5226948,68
5168114,83
5109840,50
5052127,42
4994972,92
4938377,77
4882341,42
4826863,14
4771941,96
4717576,71
4663768,81
4610512,91
4557809,02
4505655,36
4454050,04
4402990,97
4352475,95
4302502,62
4253068,49
4204170,92
4155807,16
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

Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Escenario base:
p= 613,07;
w= 912,47

p aumenta 10%

w aumenta 10%

p e w aumentan 10%

39073863,56
38585057,19
38053772,07
37623032,07
37149800,97
36681753,73
36218882,74
35761178,01
35308627,18
34861241,69
34418970,19
33981809,85
33549741,58
33122744,51
32711047,92
32283871,99
31871946,54
31464992,42
31062980,91
30665881,98
30273664,29
29886295,28

47347293,07
46709341,24
46079485,60
45457674,32
44843883,30
44238022,35
43640049,01
43049905,09
42467530,52
41892863,46
41325840,40
40766396,31
40214464,74
39669977,92
39145191,89
38603061,49
38080490,70
37565082,48
37056764,01
36555461,71
36061113,97
35573625,68

34888007,36
34489980,93
34095287,44
33703946,75
33315977,60
32931397,55
32550225,00
32172472,51
31798154,95
31427284,84
31059873,28
30720469,48
30335463,10
29978479,54
29634186,39
29274982,31
28928475,11
28585464,16
28268350,54
27909928,80
27577399,98
27248371,38

42981196,38
42443510,58
41911546,24
41385285,30
40864732,22
40349881,36
39840724,36
39337250,21
38839445,32
38347322,29
37860824,62
37379949,21
36904675,05
36434979,19
35982113,94
35512221,19
35059104,04
34611455,33
34169243,49
33732435,46
33300996,76
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 escenarios.

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

Ano

Escenario base:
p= 613; w= 912

p aumenta 10%

w aumenta 10%

p e w aumentan 10%

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

5200731,24
5135671,11
5064957,06
5007625,57
4944638,51
4882341,42
4820733,29
4759812,79
4699578,28
4640031,27
4581164,93
4522978,89
4465470,60
4408637,29
4353840,48
4296983,36
4242156,08
4187990,49
4134482,76
4081628,89
4029424,72
3977865,90

6301924,71
6217013,32
6133179,53
6050416,45
5968720,87
5888080,78
5808490,52
5729942,37
5652428,31
5575940,13
5500469,36
5426007,35
5352545,26
5280074,06
5210225,04
5138067,48
5068513,31
4999912,48
4932255,29
4865531,95
4799734,27
4734849,58

4643593,78
4590616,46
4538082,76
4485995,31
4434356,62
4383169,01
4332434,95
4282156,09
4232334,42
4182971,61
4134069,13
4088894,49
4037650,14
3990135,63
3944310,21
3896500,15
3850380,04
3804725,28
3762517,46
3714811,52
3670551,94
3626758,23

5720797,24
5649231,26
5578426,80
5508381,47
5439095,86
5370569,21
5302800,41
5235788,00
5169530,17
5104028,60
5039275,76
4975271,24
4912012,25
4849495,73
4789219,37
4726676,64
4666366,75
4606784,70
4547926,31
4489787,16
4432362,67
4375648,07

Fonte: Elaboración propia.

Así mesmo, un aumento no prezo por unidade de capturas xera un incremento do 19% nos beneficios globais da pesqueira respecto aos obtidos no escenario de partida, pero tamén un maior descenso 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 diminución 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 modificación 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 superficial 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 económicos 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 analizado (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 quentamento 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 aumento 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 peláxicas. 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 solvencia 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
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

16,5980
16,6250
16,6520
16,6790
16,7060
16,7330
16,7600
16,7870
16,8140
16,8410
16,8680
16,8950
16,9220
16,9490
16,9760
17,0030
17,0300
17,0570
17,0840
17,1110
17,1380
17,1650

223066,5038
217004,9594
205489,3280
205489,3280
200017,6844
194726,9117
189609,7261
184659,1398
179868,4495
175234,5668
170746,8239
166401,3628
162192,7091
158115,6317
155468,2004
150336,4317
146624,9639
143026,3615
139536,4484
136151,2305
132866,8862
129679,7590

136173,5743
133735,6208
131987,3544
128994,9956
126691,3269
124431,2477
122214,1415
120039,3819
117906,3338
115813,9988
113762,2185
111750,1225
109777,0400
107842,2985
105814,3306
104085,1474
102261,3953
100473,3017
98720,2030
97001,4405
95316,3610
93664,3171

Fonte: Elaboración propia.

Figura 10. Escenario 1: Evolución de biomasa e capturas ante un incremento anual dun 0,027 ºC na temperatura 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
Biomasa
Ano Temperatura
2009
16,6034
221837,4254
2010
16,6318
215510,9155
2011
16,6601
209431,1502
2012
16,6885
203543,0271
2013
16,7168
197880,0854
2014
16,7452
192393,6302
2015
16,7735
187114,0336
2016
16,8019
181996,0339
2017
16,8302
177070,7776
2018
16,8586
172292,7918
2019
16,8869
167690,3921
2020
16,9153
163224,6056
2021
16,9436
158920,7643
2022
16,9720
154742,5926
2023
17,0003
150713,9525
2024
17,0287
146801,0437
2025
17,0570
143026,3615
2026
17,0854
139358,3787
2027
17,1137
135818,3183
2028
17,1421
132376,7429
2029
17,1704
129053,6890
2030
17,1988
129680,0000

Incremento do 10% sobre tendencia pasada

Capturas

Temperatura

Biomasa

Capturas

135682,3271
133134,5652
130633,8234
128184,9040
125782,0988
123429,3405
121121,5079
118862,0513
116645,9722
114476,6665
112349,6243
110267,4799
108226,2118
106228,1267
104269,5094
102352,3795
100473,3017
98634,0442
96831,4275
95067,0000
93337,8162
91284,1404

16,6088
16,6385
16,6682
16,6979
16,7276
16,7573
16,7870
16,8167
16,8464
16,8761
16,9058
16,9355
16,9652
16,9949
17,0246
17,0543
17,0840
17,1137
17,1434
17,1731
17,2028
17,2325

220616,8016
214052,3148
207730,3195
201639,8466
195770,9505
190113,8346
184659,1398
179397,9249
174325,3644
169428,4999
164701,7827
160138,0411
155730,4531
151472,5285
147358,0913
143381,2632
139536,4484
135818,3183
132221,7976
128742,0510
125374,4709
122114,6653

135192,9125
132533,5839
129928,8038
127377,8229
124879,8058
122433,9361
120039,3819
117695,2985
115400,4359
113154,4533
110956,2455
108804,9187
106699,5773
104639,3260
102623,2718
100650,5254
98720,2030
96831,4275
94983,3299
93175,0500
91405,7376
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

Ano

Temperatura

Biomasa

Capturas

Temperatura

Biomasa

Capturas

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

16,59260
16,61825
16,64390
16,66955
16,69520
16,72085
16,74650
16,77215
16,79780
16,82345
16,84910
16,87475
16,90040
16,92605
16,95170
16,97735
17,00300
17,02865
17,05430
17,07995
17,10560
17,13125

224304,1073
218500,8430
212885,0524
207448,5297
202184,2192
197085,8493
192147,0640
187361,7530
182724,0423
178228,2855
173872,9684
169647,3378
165548,8583
161572,8842
157714,9663
153970,8430
150336,4317
146807,8212
143381,2632
140053,1655
136820,0843
133678,7181

136666,6585
134340,8336
132055,9638
129811,6898
127607,5295
125442,9283
123317,3619
121230,2971
119181,1931
117169,5027
115194,2580
113255,5002
111352,4064
109484,4010
107650,9072
105851,3481
104085,1474
102351,7305
100650,5254
98980,9628
97342,4775
95734,5086

16,58720
16,61150
16,63580
16,66010
16,68440
16,70870
16,73300
16,75730
16,78160
16,80590
16,83020
16,85450
16,87880
16,90310
16,92740
16,95170
16,97600
17,00030
17,02460
17,04890
17,07320
17,09750

225550,3074
220009,6382
214638,0696
209431,1502
204380,1697
199480,5905
194726,9117
190113,8346
185636,2549
181289,2553
177070,7776
172972,5581
168991,8778
165124,6445
161366,9307
157714,9663
154165,1319
150713,9525
147358,0913
144094,3434
140919,6305
137830,9954

137161,5839
134948,8910
132773,1756
130633,8234
128530,7455
126463,3676
124431,2477
122433,9361
120470,9765
118541,9066
116645,9722
114783,1063
112952,6555
111154,1319
109387,0460
107650,9072
105945,2250
104269,5094
102623,2718
101006,0252
99417,2853
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
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

16,5980
16,6250
16,6520
16,6790
16,7060
16,7330
16,7600
16,7870
16,8140
16,8410
16,8680
16,8950
16,9220
16,9490
16,9760
17,0030
17,0300
17,0570
17,0840
17,1110
17,1380
17,1650

205598,1028
200307,0133
195183,1360
190219,7666
185413,5479
180754,9099
176239,6326
171862,3497
167617,9333
163501,4820
159508,3093
155633,9327
151874,0631
148224,5951
145851,0026
141241,3051
137900,1085
134654,5482
131501,3066
128437,2014
125460,2470
122565,7724

138042,8349
135493,0811
132995,8191
130550,0342
128154,4619
125808,4010
123510,7263
121260,4443
119056,5739
116898,1475
114784,2115
112713,8264
110686,0679
108700,0268
106669,0078
104849,5375
102983,3492
101155,3982
99364,8546
97610,9041
95892,6791
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
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

16,5980
16,6250
16,6520
16,6790
16,7060
16,7330
16,7600
16,7870
16,8140
16,8410
16,8680
16,8950
16,9220
16,9490
16,9760
17,0030
17,0300
17,0570
17,0840
17,1110
17,1380
17,1650

248372,9247
241221,8913
234321,9507
227663,2976
221236,4787
215032,3848
209042,6082
203258,2766
197671,4823
192274,4564
187059,7374
187059,7374
177148,8547
172439,2229
169386,1550
163479,9613
159218,4722
155094,9237
155094,9237
147240,6299
143499,9471
139879,0492

132510,1147
130284,1753
128091,3706
125931,7557
123805,3474
121712,1253
119651,9783
117624,8827
115630,6843
113669,2251
111740,3183
109111,1608
107979,2802
106146,6469
104142,0445
102575,7309
100836,8203
99128,4935
96925,9493
95802,1553
94183,3928
92593,5055

Fonte: Elaboración propia.

Figura 14. Evolución da biomasa de sardiña e capturas ante un incremento do 10% no custo unitario do esforzo. 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
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

16,5980
16,6250
16,6520
16,6790
16,7060
16,7330
16,7600
16,7870
16,8140
16,8410
16,8680
16,8950
16,9220
16,9490
16,9760
17,0030
17,0300
17,0570
17,0840
17,1110
17,1380
17,1650

223066,5038
217004,9594
211149,4361
205489,3280
200017,6844
194726,9117
189609,7261
184659,1398
179868,4495
175234,5668
170746,8239
166401,3628
162192,7091
158115,6317
155468,2004
150336,4317
146624,9639
143026,3615
139536,4484
136151,2305
132866,8862
129679,7590

136173,5743
133735,6208
131342,8578
128994,9956
126691,3269
124431,2477
122214,1415
120039,3819
117906,3338
115813,9988
113762,2185
111750,1225
109777,0400
107842,2985
105814,3306
104085,1474
102261,3953
100473,3017
98720,2030
97001,4405
95316,3610
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 climatoloxía en distintas épocas do ano a nivel español, principal orixe da demanda de turismo en Galicia 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 realizados 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 produciríase 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 desprazamentos 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 abastecementos 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 climatoloxía 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 Primeira 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 certos 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 documento de avaliación preliminar de efectos predí como unha das tendencias máis significativas a mediterraneización 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, consecuentemente, acoutando o traballo realizado. Neste sentido, a Organización Mundial do Turismo
establece que para que unha actividade sexa considerada turística require polo menos unha pernoita 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 internacionalmente 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 (dereita), 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 referencia, 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 interior 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
----------------------------------------------------------------------Residentes
24.889.012
42.7
3.022
Resto España
21.277.140
Madrid2
6.497.107
Resto3
14.730.033
-----------------------------------------------De fóra de España4
11.922.500
-----------------------------------------------TOTAL PERNOITAS	
58.088.652

36.5
11,2
25,3
20,5
100

907
----------------------1.187
----------------------5.116

%
76,8
59,1
17,7

23,2
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 manexada). 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 (nótese 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 dispoñen 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 localización desa segunda residencia (cadro 1.5 de ibídem.) está nun 85% dos casos dentro de Galicia, 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 legalizados 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 turistas 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

3.857.573

11.267.254

15.124.827

74,5%

27,8%

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%

Coruña (A)
Lugo

% prov./GAL

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 aluguer 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 especialmente 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

100

9,5

Hoteis

63

7,2

Vivenda propiedade

22

16,5

8

15,6

Total

Aluguer

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 estadía media vai ser a través da canalización extrahoteleira.
A continuación describiremos a análise realizada para predicir os cambios na demanda ante cambios 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 producen 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 denominada análise do comportamento continxente. Este método, como o resto das técnicas baseadas
en preferencias declaradas, parte dun cuestionario realizado a unha mostra representativa da poboación 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 cantidade 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 cuestionario organizouse en catro partes:
1. A primeira parte intenta saber as visitas realizadas a Galicia durante o período de referencia, 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, considerando 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 español (excluíndo o galego), pedindo datos específicos de cada unha das visitas e que indicasen 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 turismo 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 realizadas 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 socioeconómicas 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 MadridGalicia en apenas 2 horas.
Ademais, os expertos consideran que se están producindo cambios no clima nas seguintes 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 participantes no proxecto CLIGAL. Optouse por amosar unha información de tipo cualitativo para facilitar 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 escenario 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%) visitaron o interior de Galicia, e 20 (o 17,4%) ambos. Sobre a mostra de usuarios do litoral, as porcentaxes 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 realizado 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 analizamos 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, febreiro). 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 aproximadamente 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
Frecuencia

Segundas viaxes

Porcentaxe

Frecuencia

Porcentaxe

57

49,6

2

16,7

Lugo

7

6,1

1

8,3

Ourense

9

7,8

2

16,7

31

27,0

6

50,0

Coruña (A)

Pontevedra
Non se lembra
Total

11

9,6

1

8,3

115

100,0

12

100,0
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Cadro 4. Distribución de viaxes por tipo de aloxamento.
Primeiras viaxes
Frecuencia

Segundas viaxes

Porcentaxe

Frecuencia

Porcentaxe

Hotel

48

41,74

4

33,30

Hostal ou pensión

10

8,70

2

16,70

6

5,22

0

0

20

17,39

0

0

6

5,22

3

25,00

18

15,65

2

16,70

Cámping
Apartamento ou piso de aluguer
Segunda vivenda
Casa de amigos/familia
Outros
Total

7

6,09

1

8,30

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
Frecuencia

Porcentaxe

Segundas viaxes
Frecuencia

Porcentaxe

Coche

86

74,78

8

66,70

Avión

10

8,70

3

25,00

8

6,96

0

0,00

10

8,70

1

8,30

1

0,87

0

0,00

115

100

12,00

100,00

Tren
Autobús
Outros
Total

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
Frecuencia
Traballo

Porcentaxe

Segundas viaxes
Frecuencia

Porcentaxe

8

7,0

Visitar familiares e/ou amigos

18

15,7

4

33,3

Gozar das praias

13

11,3

1

8,3

6

5,2

0

0

Pasear ou sendeirismo
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
Total

48

41,7

1

33,3

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 especialmente agradables e os seus motivos. Das 115 persoas que visitaron Galicia no último ano, 70 opinaron 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 gastronomía (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

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

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

A paisaxe verde e os
arboredos

A climatoloxía
agradable

%

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

67

100,00

Total

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 mediana (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 porcentaxes 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

96

245

31

24

396

24,24

61,87

7,83

6,06

100

28

49

16

11

104

26,92

47,12

15,38

10,58

100

3

8

4

4

19

15,79

42,11

21,05

21,05

100

1

0

1

0

2

50

0

50

0

100

1ª viaxe
Porcentaxe
2ª viaxe
Porcentaxe
3ª viaxe
Porcentaxe
4ª viaxe
Porcentaxe

Cadro 10. Distribución de viaxes por tipo de aloxamento.
Primeiras viaxes
Hotel
Hostal ou pensión

Segundas viaxes

Frecuencia

Porcentaxe

Frecuencia

Porcentaxe

131

33,1

53

51,0

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

396

100,0

104

100,00

Total

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 segundas, 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
Frecuencia

Segundas viaxes

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
Total

4

1,0

1

1,0

396

100,0

104

100,0

Cando se lles pediu que especificasen o principal motivo da súa viaxe, e da mesma forma que acontecía 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
Frecuencia

Porcentaxe

Segundas viaxes
Frecuencia

Porcentaxe

Traballo

14

3,5

7

6,7

Visitar a familiares e/ou amigos

56

14,1

19

18,3

112

28,3

21

20,2

25

6,3

8

7,7

Gozo das praias
Pasear ou sendeirismo
Deportes de montaña

1

0,3

1

1,0

Visita de monumentos históricos

3

0,8

0

0

11

2,8

4

3,8

Visita de cidades ou vilas con
encanto

15

3,8

1

1,0

Outras

Gozar da gastronomía

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
Frecuencia
A paisaxe

Motivo 2
%

Motivo 3

Frecuencia

%

Frecuencia

%

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
Total

65

16,6

28

11,86

29

19,86

392

100,0

236

100,00

146

100,00

Das persoas que mencionaron máis dun motivo, cando se lles preguntou o máis importante, a distribución 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

368

100,00

Total

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

Mala calidade do aloxamento

Porcentaxe

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 infraestruturas como climáticos (en Galicia e Madrid), pregúntaselles se consideran que neste escenario incrementará 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
Frecuencia

Negativamente

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
Total
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2

5,6%

2

1,7%

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, indican 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 Galicia 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 escenario, 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 diminuiría. 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 describir 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 persoas 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 cuantificación 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 demanda 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 balance 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 contexto de cambio climatolóxico futuro. Na mostra final, 146 persoas (o 34%) posúen actualmente segunda residencia, cifra que está moi próxima á obtida no escenario cero para Madrid (o 36,9% segundo 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
Total

1

5,88

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 representativo 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 participantes 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) declaran ser o principal perceptor de ingresos da familia.

Cadro 18. Nivel de estudos rematados.
Entrevistado
Frecuencia

Cabeza de familia

Porcentaxe

Frecuencia

Porcentaxe

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

Ningún estudo/primarios sen rematar, etc.

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 recreativas) e efectos directos (relación directa climatoloxía-demanda turística). O método utilizado é
unha variante das técnicas directas de estimación de cambios nas preferencias denominado comportamento continxente.
Para aplicar este método, definiuse un cuestionario co obxectivo de coñecer o comportamento turístico, 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 satisfacción 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 relacionados 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% aumentaríaas 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 residentes 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 cambiarían, 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
Consumo turístico
Resto España (euros)
Impacto diferencial6
sobre o PIB

21,2 millóns (2006)

31,8 millóns

42,4 millóns

907 millóns (2004)

1360 millóns

1814 millóns

(+ 1 %)

(+ 2 %)

(11,6 %) (2004)
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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 heteroxeneidade 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 proxecto 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 galegas 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 oportunas 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 función 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 frecuencia 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: diminución 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 mediados 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 temperatura 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 dentro do ano.

Climatoloxía

Temperatura

Temperaturas
extremas

¿QUE ESTÁ PASANDO? (EVIDENCIAS)

¿QUE PODERÍA PASAR? (IMPACTOS)

ALTA CERTEZA

ALTA CERTEZA

• A temperatura anual aumentou 0,18 • Estímase que a mediados de século a
ºC/década no período 1961-2006. O
temperatura media anual aumentará 1,5
aumento non foi homoxéneo ao longo
ºC con respecto a finais do século XX.
do período, destacando o incremento
• O aumento de temperatura estímase que
abrupto desde 1972, período en que
será maior no verán (en torno a 2,5 ºC)
o aumento de temperatura alcanza un
e na primavera (aproximadamente 2 ºC).
valor de 0,36 ºC/década.
• En xeral agárdanse maiores incrementos
• O aumento de temperatura foi algo
en temperatura máxima no verán, que
máis pronunciado e xeneralizado nas
chegarían a 2,75 ºC. Os incrementos
temperaturas máximas, aínda que a
de temperatura mínima esperados son
diferenza respecto ao incremento nas
algo menores en xeral, aínda que no
mínimas só é significativa na primavera.
verán tamén poderían chegar a ser de
2,75 ºC pero de forma máis puntual e
• O aumento foi maior na primavera (esnon na costa.
pecialmente nas máximas) e no verán
(máis homoxéneo). No inverno, o incremento foi menor, e é debido ao incremento das máximas.
ALTA CERTEZA

• No inverno descendeu o número de días • Espérase un aumento do número de días
cálidos e noites cálidas e un descenso do
fríos.
número de días fríos e noites frías.
• Na primavera aumentou a frecuencia
de días e noites cálidas e descendeu a • Igual que nos valores por termo medio,
frecuencia de días fríos.
os incrementos son maiores no verán e
especialmente xeneralizados ao longo
• No verán destaca respecto ao resto do
do territorio no caso do incremento de
ano o papel das temperaturas mínimas,
días cálidos.
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.
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Precipitación

Precipitación
extrema

Días

de neve

Xeada

Seca
Índice SPI

¿QUE ESTÁ PASANDO? (EVIDENCIAS)

¿QUE PODERÍA PASAR? (IMPACTOS)

MEDIA CERTEZA

BAIXA CERTEZA

• Só se aprecian tendencias na precipi- • Estímase que a precipitación podería
tación total a nivel mensual. Detéctase
descender na primavera e aumentar no
un descenso significativo en febreiro e
outono e no inverno, mentres que no
un aumento en outubro, o que parece
verán hai diferenzas espaciais importanapuntar a un certo cambio na distributes. En calquera caso, a variabilidade
ción de chuvia ao longo do ano, aínda
temporal é moito maior que no caso da
que o efecto non é suficientemente forte
temperatura e os resultados dos modecomo para repercutir de xeito significatilos son máis heteroxéneos.
vo no total estacional.
ALTA CERTEZA

• Aumentan claramente os episodios de
chuvia intensa no outono, mentres que
diminúen na primavera. Ademais, constátase unha diminución dos períodos de
retorno dos eventos extremos de precipitación, sendo polo tanto máis frecuentes
no tempo.
Media certeza

• O número de días de neve diminúe desde os anos 60, pero mostra unha gran
variabilidade temporal e un certo carácter cíclico.
ALTA CERTEZA

MEDIA CERTEZA

• Apréciase un atraso paulatino nas datas • No horizonte 2075-2099 as datas en
en que teñen lugar as primeiras xeadas
que acontece a última xeada do ano
e adiantos nas datas en que acontecen
pasarían de ter lugar en abril a aconas últimas, provocando unha diminutecer en febreiro-xaneiro, mentres que a
ción do número de días con xeada por
primeira xeada pasaría de novembro a
ano desde 1970 ata a actualidade. Este
decembro. Isto supón que o número de
comportamento foi moito máis salientadías con xeada ao ano podería chegar
ble nas estacións orientais de Galicia.
a ser practicamente nulo nalgúns puntos
de Galicia.
ALTA CERTEZA

BAIXA CERTEZA

• Detéctase unha diminución das condi- • As predicións para o intervalo 2075cións de seca para os meses de xullo
2099 confirman as evidencias detectae agosto no período 1961-2006 ou, o
das de seca, aínda que os resultados
que é o mesmo, unha tendencia cara
esperados son moi heteroxéneos.
a condicións de incremento lixeiro da
precipitación estival. Esta tendencia por
termo medio inverte o seu sentido (aumento das condicións de seca) para os
meses de febreiro e marzo, nos que a
precipitación diminúe.
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Balance
hídrico

¿QUE ESTÁ PASANDO? (EVIDENCIAS)

¿QUE PODERÍA PASAR? (IMPACTOS)

Alta certeza

Media certeza

• Nos últimos 30 anos, a radiación so- • Agárdase para o horizonte temporal
lar amosa un comportamento pouco
2075-2099 un aumento significativo da
evapotranspiración, causado principaldefinido pero con tendencia á diminución. Obsérvase un aumento da demente polo incremento de temperatura.
manda evaporante durante os últimos
• O déficit hídrico incrementarase mo30 anos, estimado como media en 50
deradamente nos meses de estío como
mm, e sendo o factor de maior imporconsecuencia do aumento da evapotancia neste aumento a temperatura,
transpiración.
fronte á radiación.
• O balance hídrico depende da precipitación e da evapotranspiración potencial. As evidencias atopadas amosan
unha dependencia funcional determinante coa precipitación, tanto polos valores absolutos como pola variabilidade
interanual. Así, as evolucións observadas no déficit e no exceso de auga son
explicadas polo comportamento estacional da precipitación.

Índice NAO

Alta certeza

Alta certeza

• Obsérvase un lixeiro incremento do ín- • Detéctase un incremento do índice
dice NAO nos anos 90, pero a tendenNAO, máis notable na segunda metade
cia observada na última década diríxese
do século. Este incremento en superficie
cara a valores neutros. Polo tanto, as
será máis notable nos escenarios con
oscilacións observadas entran dentro da
maior incremento da concentración dos
variabilidade natural.
gases de efecto invernadoiro na atmosfera.
• Prevese un desprazamento dos centros
de acción da NAO cara ao norte.
• Prevese unha redución nas precipitacións medias anuais e unha posible
contribución ao aumento das temperaturas medias, polo reforzamento das
condicións anticiclónicas.
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Escala

sinóptica

¿QUE ESTÁ PASANDO? (EVIDENCIAS)

¿QUE PODERÍA PASAR? (IMPACTOS)

Alta certeza

Media certeza

• Prevese unha diminución de situacións • Posible aumento na frecuencia de apasinópticas de norte e nordeste na pririción de tipos de tempo anticiclónico.
mavera e no verán.
Incremento na aparición de tipos de
tempo norte e nordés no verán.
• Aumentan as situacións con predominio de fluxo de suroeste no outono. Este • Contribución ao aumento de temperatuaumento sería o responsable do increras na primavera.
mento dos episodios de chuvia intensa
• Contribución á diminución de precipitano outono.
cións na primavera por mor do aumento na frecuencia de aparición de tempo
anticiclónico.
Baixa certeza

Baixa certeza

• O descenso das situacións de norte e • Aumento na aparición de tipos de temnordeste na primavera e no verán popo norte e nordés no verán.
dería estar relacionado coa diminución
do afloramento nas rías galegas.

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 influencia 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 incrementos 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 ocupado polo cerquiño, mentres que a área potencial da sobreira e da aciñeira se podería incrementar. 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

Supervivencia
e crecemento

¿Que está pasando? (EVIDENCIAS)

¿Que podería pasar? (IMPACTOS)

Alta certeza

Alta certeza

• Na reprodución do salmón do Atlántico • Prevese unha elevación da temperatura
(Salmo salar) nótase un incremento da
da auga dos nosos ríos de entre 2,5 e
3 ºC no período 2075-2099.
precocidade na maduración sexual dos
machos.
Media certeza

• Para o mesmo período, o caudal dos ríos
podería diminuír entre un 2% e un 5%.
• O aumento da persistencia de temperaturas elevadas da auga durante o verán
provocará unha prolongada inhibición
na inxestión do alimento e no crecemento dos salmónidos.
Baixa certeza

Baixa certeza

• Detéctase unha perda progresiva e • O aumento da frecuencia dos picos
substitución da cobertura vexetal dos
de caudal nas crecidas extraordinarias
ríos por cortas ou enfermidades fúnxipode incrementar a erosión dos depócas que favorecen a erosión nas crecisitos adecuados para a desova, despradas e o aumento de sedimento nos deszándoos a sectores máis baixos do río
ovadoiros, diminuíndo a supervivencia
con peores condicións de incubación.
dos ovos e dos alevíns.
Deste xeito, esperaríase un incremento
da mortalidade dos embrións e eleuteroembrións.

Migracións

Alta certeza

Alta certeza

• A supervivencia mariña do salmón do • A fecundidade media das poboacións
de salmón verase reducida pola dimiAtlántico (Salmo salar) diminuíu nos últimos 25 anos. Existen indicios de que,
nución do número de ovos/femia nos
polo menos en parte, se deba ao auexemplares con menor duración da súa
mento de temperatura da auga do mar.
etapa mariña.
• O número de salmóns con varios inver- • A taxa de iteroparidade diminuirá drasticamente pola menor certeza de supernos de mar que entran nos nosos ríos
reduciuse notablemente desde os anos
vivencia dos salmóns “zancados” con
menor número de invernos de mar.
80 e incrementouse a proporción de
exemplares cun ano de vida mariña.
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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, “andoriños” de salmónidos e posmetamórficos de lampreas).

Estrutura

da
comunidade

Estrés

ambiental

Interferencias

no ecosistema

Media certeza

Media certeza

• Nos últimos 30 anos, percíbese un in- • O incremento de temperatura primavecremento da dominancia das especies
ral coincide co período de reprodución
máis termófilas (ciprínidos), fronte ás
de ciprínidos e centrárquidos, facilitanestenotermas de augas frías: salmón
do o desenvolvemento e crecemento
e troita. Estes cambios poderían estar
postembrionario das especies autóccorrelacionados co incremento da temtonas máis termófilas, pero tamén das
peratura da auga durante a primavera
especies alóctonas.
e o verán.
Alta certeza

Alta certeza

• As alteracións antrópicas non climáti- • Os cambios ambientais de temperatura
cas poden representar un papel detere caudal poden exacerbar a situación
por toxicidade en casos de contamiminante a nivel da estrutura das comunidades acuáticas e do funcionamento
nación orgánica, diminuíndo a solubido ecosistema.
lidade do oxíxeno e incrementando a
presenza de tóxicos, de maneira que se
• Nos frecuentes casos de contaminación
superen os límites subletais de aclimaorgánica, as comunidades presentes
tación.
neles vense sometidas aos elevados
custos metabólicos dos procesos de
detoxificación.
Media certeza

Media certeza

• O aumento da frecuencia de eventos • Refórzase a interferencia por cianotoxinas na estrutura e funcionamento do
extremos facilita o desenvolvemento de
proliferacións de cianobacterias extreecosistema acuático, en todos os seus
niveis de organización.
mófilas tóxicas.
• O curso clínico das infeccións víricas, • É posible que se produza un aumento
da prevalencia de determinadas patobacterianas, fúnxicas e parasitarias nos
peixes pode estar influído decisivamenloxías que se ven favorecidas polo increte polas variacións da temperatura da
mento da temperatura.
auga.
• Os cambios de calidade da auga en pe• O quentamento da superficie da auga
ríodos de estratificación poden orixinar
en encoros facilita a estratificación vertimortalidades de peixes en condicións
cal durante maiores períodos de tempo.
de baixa precipitación e diminución do
nivel dos encoros.
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Materia orgánica do solo

Materia

orgánica

¿Que está pasando? (EVIDENCIAS)

¿Que podería pasar? (IMPACTOS)

Alta certeza

Media certeza

• Obsérvase nos últimos trinta anos unha • Para o período 2075-2099 prevense
diminución de materia orgánica do 20reducións de entre o 60 e o 70% na
30% nos solos con cultivos intensivos
materia orgánica dos solos de cultivo
que non foron corrixidos con achegas
que non foron tratados con fertilizantes
de fertilizantes orgánicos.
orgánicos.

Fenoloxía - Especies vexetais

Castiñeiro
Floración

Sabugueiro
Floración

Sabugueiro
Saída da
folla

Sabugueiro
Caída da
folla
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¿Que está pasando? (EVIDENCIAS)

¿Que podería pasar? (IMPACTOS)

Alta certeza

Media certeza

• Observouse unha tendencia ao adianto • No horizonte 2075-2099 prevese un
nas datas de floración de 17 días como
adianto da floración do castiñeiro da
media desde 1970 e na actualidade
orde dos 75 días.
está acontecendo no mes de xullo.
Alta certeza

Media certeza

• Nos últimos trinta anos obsérvase un • No horizonte 2075-2099 para as zonas
adianto na floración duns 25-39 días
interiores de Galicia espéranse adiannas estacións máis interiores, Montaos
tos entre 110 e 169 días na floración,
e Loureses (na actualidade acontece en
o que supón o paso desta fenofase ao
xuño), fronte a un atraso duns 11 días
período comprendido entre os meses
nas estacións máis costeiras, Salcedo
de decembro e marzo. Nas zonas máis
e Guillarei (na actualidade no mes de
occidentais producirase un atraso signifebreiro).
ficativo da floración, trasladándose ao
mes de marzo.
Alta certeza

Media certeza

• Observáronse adiantos de 13 días, • No horizonte 2075-2099 adiantaríase
como termo medio, na data de saía saída das follas desta especie vexetal,
da da folla para o sabugueiro desde
tendo lugar como termo medio 58 días
1970, que na actualidade ten lugar no
antes.
mes de marzo.
Alta certeza

Media certeza

• Nos últimos trinta anos obsérvase un • No horizonte 2075-2099 obsérvanse
adianto na caída das follas duns 8-16
tendencias opostas no comportamento
días nas estacións máis interiores,
das datas de ocorrencia desta fenofase
Montaos e Loureses (na actualidade
para o sabugueiro. No caso do interior,
acontece en novembro), fronte a un
existirán atrasos superiores a dous meatraso duns sete días na estación máis
ses, pasando a darse no mes de xaneicosteira, Salcedo (na actualidade no
ro, mentres que para as zonas costeiras
mes de decembro).
sucede o contrario, adiantándose a caída das follas ao mes de novembro.

re s u m o

Fenoloxía - Especies animais

Andoriñas
Chegadas

Andoriñas
Migración

Bolboreta
da col 1ª

vez en voo

¿Que está pasando? (EVIDENCIAS)

¿Que podería pasar? (IMPACTOS)

Alta certeza

Media certeza

• A chegada das andoriñas á comunida- • Para finais deste século, a data de chede galega, na actualidade, ten lugar no
gada desta especie adiantarase de formes de marzo e vén experimentando
ma significativa, máis de 60 días.
adiantos paulatinos desde 1970 ata a
actualidade da orde dos 14 días.
Alta certeza

Media certeza

• Ao contrario que no caso da data de • Para finais deste século prognostícase
chegada desta especie, a emigración
que as andoriñas estarán en Galicia ata
das andoriñas presenta un atraso da
novembro, é dicir, a súa emigración terá
orde de 19 días desde 1970. Na aclugar dous meses máis tarde que na actualidade acontece no mes de setemtualidade.
bro.
Alta certeza

Media certeza

• A data de aparición por primeira vez en • No horizonte 2075-2099 prognostícanvoo da bolboreta da col amosa unha
se adiantos moi significativos, mesmo
tendencia ao adianto de 38 días desde
de varios meses.
1970. Na actualidade a primeira vez
que se ve en voo esta especie é no mes
de marzo.

Viticultura

Vide
Floración

¿Que está pasando? (EVIDENCIAS)

¿Que podería pasar? (IMPACTOS)

Alta certeza

Media certeza

• Obsérvase un adianto da orde de 15- • No horizonte 2075-2099 prevense
20 días desde 1970 ata 2004 nas daadiantos nas datas de floración da vide
da orde de 80 días.
tas de floración da vide, que na actualidade ten lugar no mes de xuño.
Alta certeza

Media certeza

Vide
Maduración • A data de maduración na actualidade • No horizonte 2075-2099 a data de maé no mes de setembro e vén experimentando adiantos desde 1970 da orde de
15 días.

duración da vide podería sufrir adiantos
duns 60 días, polo que podería chegar
a producirse xa no mes de agosto.
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Relación

agromadas/
xeadas

Índice
Winkler

¿Que está pasando? (EVIDENCIAS)

¿Que podería pasar? (IMPACTOS)

Alta certeza

Alta certeza

• No período 1958-2007, as diferen- • As agromadas deberán de producirse
tes variedades do Ribeiro pasaron de
na maioría dos anos despois da última
agromar dentro do período con risco
xeada polo adianto que experimentaría
de xeadas (agás a treixadura) a facelo
esta última.
todas, na maioría dos anos, fóra deste
período.
Alta certeza

Media certeza

• Nos últimos 35-45 anos o índice de • Este índice acadará o valor da potenciaWinkler incrementouse en 100 unidalidade alta (2204) nas Rías Baixas por
des en Lourizán (Rías Baixas) e en 250
debaixo dos 290 metros, no Ribeiro por
en Ourense (Ribeiro), polo que en amdebaixo dos 300 m e na Ribeira Sacra
bos os dous casos mellorou sensiblepor debaixo dos 385 m. É probable que
mente a potencialidade viticultora das
viños ben adaptados a valores do índizonas.
ce inferiores aos 1.500, como acontece
con moitas castes tradicionais en Galicia, poidan ter problemas de calidade
por exceso de termicidade.

Biodiversidade vexetal

Condi-

cionantes
climáticos
(índice de
termicidade
de Rivas)
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¿Que está pasando? (EVIDENCIAS)

¿Que podería pasar? (IMPACTOS)

Alta certeza

Media certeza

• O índice de termicidade de Rivas infór- • No horizonte 2075-2099 seguirá o ascenso do índice, que se localizará altitumanos sobre o tipo de clima existente
dinalmente sobre 300-400 metros máis
nunha rexión a partir dunha relación
entre as temperaturas medias máximas
elevado. Por outra parte, termotipos de
e mínimas rexistradas. Os diferentes
maior termicidade, hoxe non presentes
pisos altitudinais deste índice T (termoen Galicia, farán a súa aparición.
tépedo, mesotépedo, supratépedo e
mesomediterráneo) experimentaron no
período 1975-2005 un ascenso en altitude entre 50 e 90 metros.

re s u m o

Fisionomía dos bosques

Fisionomía

¿Que está pasando? (EVIDENCIAS)

¿Que podería pasar? (IMPACTOS)

Alta certeza

Alta certeza

• A zona costeira galega mostra un • Agárdase un cambio de paisaxe na
maior aumento da mediterraneidade,
franxa costeira e a zona sudoriental,
mentres que o interior aparenta ser
onde as especies de tipo loureiro e memáis estable.
diterráneas poderán estenderse cara ao
interior. Asociado a iso, pode producirse
unha contracción da área de presenza
do carballo, mentres que o cerquiño podería expandirse.
Media certeza

• Espérase un impacto maior na flora occidental galega.
• A sobreira podería instalarse nunha área
maior e, en menor grao, a aciñeira.
Incendios forestais

Índice

de
incendios

¿Que está pasando? (EVIDENCIAS)

¿Que podería pasar? (IMPACTOS)

Alta certeza

Alta certeza

• Os índices de perigo de incendios • Os incendios poderán facerse máis rápiamosaron unha tendencia clara ao emdos e intensos no futuro, especialmente
peoramento nos últimos decenios.
nos períodos libres de choiva e na época de seca invernal, incrementándose
• Esta tendencia foi máis pronunciada
tamén os focos secundarios. Este patrón
no sur e no interior de Galicia e tamén
contribuiría ao aumento da emisión de
máis marcada na época de perigo ingases de efecto invernadoiro.
vernal (marzo) que no verán.
• Os lumes poderán consumir máis materia orgánica do solo, agravándose as
consecuencias negativas sobre a recuperación da vexetación e os efectos erosivos e hidrolóxicos.
Media certeza

Media certeza

• Aínda que son moitos os factores que • A igualdade doutros factores influentes,
interveñen no número de incendios e
o número e a superficie queimada polos
a superficie queimada por estes, aprelumes podería incrementarse.
ciouse un progresivo incremento en
ambos os dous parámetros, particularmente no primeiro deles, sobre todo na
época de seca invernal (marzo).
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Sanidade forestal

Supervivencia
e crecemento

¿Que está pasando? (EVIDENCIAS)

¿Que podería pasar? (IMPACTOS)

Alta certeza

Media certeza

• Algunhas especies arbóreas autócto- • Algunhas especies arbóreas, as menos ternas e mesmo exóticas presentan enmófilas, poderían chegar a desaparecer.
feblecementos a causa das epidemias
• Algunhas especies poderían facerse
e endemias vencelladas as anomalías
pouco interesantes para a seu aproveitaclimáticas presentes en Galicia nestes
mento polas problemáticas sanitarias que
últimos anos.
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 superficial 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 incremento 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 cambios 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 temperatura 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

Temperatura
do mar

¿Que está pasando? (EVIDENCIAS)

¿Que podería pasar? (IMPACTOS)

Alta certeza

Alta certeza

• No océano adxacente a Galicia a tem- • No horizonte dos anos 2075-2099 a
peratura superficial media aumentou
temperatura media da capa superficial
a unha taxa media de 0,2 ºC/década
no océano adxacente a Galicia estará
desde o ano 1960, acelerándose desde
entre 1 ºC e 3 ºC por riba dos valores
actuais.
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.
Media certeza

• Desde 1990 observouse unha leve diminución da temperatura da capa de
auga subsuperficial (profundidades
maiores de 50 m) na plataforma fronte
ás Rías Baixas.

Capa

de
mestura
invernal

Afloramento

Taxa

de
renovación
das rías

Media certeza

Baixa certeza

• Desde o ano 1960, a temperatura da • Se as relacións nitrato-temperatura
capa de mestura invernal incremenactuais se manteñen no horizonte dos
touse en 0,6 ± 0,2 ºC a 42º N e en
anos 2075-2099, un incremento da
0,9 ± 0,2 ºC a 45º N, o que implica
temperatura da capa de mestura inverunha redución do 45% e 31% da connal entre 1 e 3 ºC produciría un descencentración de nitrato dispoñible para a
so da concentración de nitrato entre o
proliferación primaveral de fitoplancto.
30% e o 90% en 45° N, mentres que en
42° N estaría practicamente esgotado.
Alta certeza

• Desde o ano 1965 ata a actualidade
observouse unha redución da extensión
do período favorable de ventos costeiros de compoñente nordeste do 30% e
unha redución da súa intensidade media do 45%.
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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pH

Produción
neta do
ecosistema

¿Que está pasando? (EVIDENCIAS)

¿Que podería pasar? (IMPACTOS)

Alta certeza

Media certeza

• No océano adxacente a Galicia o pH • No horizonte dos anos 2075-2099 o
das augas superficiais diminuíu a unha
pH medio das augas superficiais das
taxa media de 0,052 unidades/década
rías estaría 0,35 unidades por debaixo
desde o ano 1975 ata a actualidade.
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.
Media certeza

• Desde o ano 1965 ata a actualidade
tense inferido un descenso da produción 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

Fitoplancto

¿Que está pasando? (EVIDENCIAS)

¿Que podería pasar? (IMPACTOS)

Alta certeza

Baixa certeza

• Desde o ano 1958 ata a actualidade • A previsible evolución da temperatura e
tense observado unha diminución da
o réxime de ventos propiciarán a proabundancia de diatomeas e un incregresiva substitución dunha comunidade
mento da de dinoflaxelados.
dominantemente autótrofa por unha
dominantemente heterótrofa, co conseguinte descenso da produtividade total.
Media certeza

• Non se atoparon tendencias claras na • De continuar a tendencia ao aumento
biomasa nin na produtividade total,
da temperatura superficial e o descenso
pero si na produtividade neta do ecoda extensión e intensidade do período
sistema tanto de rías (descenso dun
de afloramento, produciranse cambios
15% en 40 anos) como de plataforma
na abundancia, composición de espe(descenso dun 50% en 40 anos).
cies e distribución de tamaños da comunidade de fitoplancto.
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Zooplancto

¿Que está pasando? (EVIDENCIAS)

¿Que podería pasar? (IMPACTOS)

Alta certeza

Media certeza

• Desde o ano 1958 ata a actualidade • Os previsibles cambios que ocorrerán
produciuse unha diminución significana comunidade de fitoplancto provotiva da biomasa e dos copépodos no
carán igualmente cambios na comocéano e un incremento equivalente na
posición de especies da comunidade
costa.
de zooplancto, nas que as especies de
augas cálidas serán cada vez máis do• Paralelamente, incrementouse a preminantes.
senza e abundancia de especies de
augas cálidas.
Baixa certeza

• Aumento da biomasa na costa.

Peixes

Alta certeza

Alta certeza

• Desde o ano 1996 ata a actualidade • Aumentará a abundancia das especies
tense observado un incremento signifide peixes tropicais que se teñen obsercativo na presenza de peixes mariños
vado na actualidade e aparecerán escaracterísticos de latitudes subtropicais
pecies novas paralelamente ao aumene tropicais, destacando o caso do peixe
to da temperatura das augas no océano
corneta encarnado.
adxacente a Galicia.
Media certeza

Media certeza

• Desde o ano 1996 ata a actualidade • Diminuirá a abundancia de peixes característicos de latitudes boreais, deixantense observado un descenso da predo de ser comercial a súa explotación.
senza de peixes mariños característicos
de latitudes subpolares.
• Aumentará a abundancia de especies
• Peixes tales como o peixe porco, o linde peixes pequenos e de crecemento rápido e diminuirán as especies de peixes
guado de pintas ou a xarda pintada,
antes escasos, agora péscanse comergrandes e de crecemento lento.
cialmente. Pola contra, o descenso das
capturas de solla nos últimos 10 anos
non é atribuíble á sobrepesca.
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Mexillón

¿Que está pasando? (EVIDENCIAS)

¿Que podería pasar? (IMPACTOS)

Media certeza

Media certeza

• Desde 1965 ata a actualidade tense • Diminución do crecemento individual
inferido unha diminución do crecemen(-50% no período 2075-2099) e do ínto individual na fase de preengorde do
dice de condición (-10%).
mexillón cultivado na ría de Arousa do
• Diminución do período de explotación
20%.
(ata -70 días) no mesmo período.
• Desde 1965 ata a actualidade observouse que se duplicou o número de
días que non se pode extraer mexillón
pola presenza de especies tóxicas de
fitoplancto.
Baixa certeza

• Efectos negativos sobre a fecundidade,
o desenvolvemento larvario, o crecemento e a calcificación dos moluscos
bivalvos explotables.
• Aumento da mortalidade larvaria nas
riadas.

Sardiña

Media certeza

Media certeza

• Desde 1947 ata a actualidade obser- • Diminución da abundancia en augas
vouse unha diminución das poboacións
de Galicia e desprazamento das poboacións cara ao norte a consecuencia
a longo prazo acompañada de amplas
oscilacións decadais.
do quentamento das augas entre 1 ºC e
3 ºC no horizonte 2075-2099.
Baixa certeza

• Nun escenario de incremento de afloramentos invernais é esperable que o
recrutamento de sardiña diminúa, mentres que nun escenario de diminución
do afloramento no verán descenderá o
crecemento e a reprodución das sardiñas adultas, co último efecto de diminuír
a poboación e previsiblemente tamén as
capturas.

Polbo
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Alta certeza

Baixa certeza

• Desde 1994 ata a actualidade tense • Aínda que en xeral as previsións reflecobservado un descenso significativo
tirían un impacto negativo nas captudas capturas de polbo, que se explica
ras, o grao de fiabilidade deste efecto
a partir dos cambios interanuais obseré baixo, dado que a resultante depenvados na frecuencia e intensidade do
dería do balance entre intensidade e
vento nos períodos favorables ao aflofrecuencia dos ventos, especialmente de
ramento e ao afundimento.
outubro a marzo.

re s u m o

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 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. Malia que en toda a costa aparecen as pegadas da inestabilidade, 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 interior alí onde non existen edificacións.
A ausencia de datos históricos coherentes a longo prazo impide avaliar adecuadamente a existencia 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 continuarase coa tendencia observada de incremento de percebe de baixa calidade.
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• O nivel do mar ascendeu nas costas • No horizonte dos anos 2075-2099 o
galegas entre 2,0 e 2,5 cm por década
nivel do mar estará entre 0,5 e 1,4 m
desde 1940 ata a actualidade.
por riba do nivel actual, dependendo da
velocidade a que se produza a fusión
dos xeos sobre terra firme.
Alta certeza

Alta certeza

• Evidencias de desprendementos, colap- • Aceleración dos movementos en masa,
sos e desprazamentos rotacionais.
especialmente se aumentan os temporais.
Media certeza

Alta certeza

• Erosión sistemática dos sistemas de • Aceleración dos procesos de erosión
praia pola escaseza de achegas conpor mor do incremento do nivel do mar.
tinentais.
Media certeza

Alta certeza

• Erosión dos sistemas dunares tanto por • A destrución dos sistemas de praia vai
mor da erosión mariña como pola falta
traer consigo a migración dos sistemas
de achegas sedimentarias á praia.
dunares cara ao interior alí onde non
existen edificacións.
• Nos lugares construídos, onde as dunas
son escasas, estas desaparecerán.

Desaparición
de lagoas
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Alta certeza

• A erosión dos sistemas dunares levará
consigo a apertura ou colmatación das
lagoas.

re s u m o

Comunidades biolóxicas
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bentónicas

Marisqueo

Baixa certeza

¿Que podería pasar? (IMPACTOS)
Baixa certeza

• Diminución nos indicadores de abun- • A curto prazo, son esperables alteracións
dancia de especies comerciais no peimportantes na estrutura do ecosistema
ríodo 1953-2007. O número de indicosteiro logo da diminución das especies
viduos reduciuse nun 44% e a biomasa
clave de niveis tróficos elevados (deprenun 74% ao longo deste período.
dadores superiores). Estes cambios non
poden ser asociados especificamente a un
• Diminución dun 35% no tamaño corpoefecto do cambio climático, sendo moito
ral das especies comerciais no período
máis probable o efecto da explotación hu1953-2007 en Galicia.
mana e das alteracións do hábitat.
Alta certeza

Alta certeza

• Evidencias de diminución global da área • A curto prazo é esperable a continuade distribución das pradarías de mación da redución da área de distribución
croalgas laminariales ao longo de toda
das macroalgas laminariais e, por tanto,
a costa galega no período 1876-2001.
das súas comunidades asociadas. PodeEstímase a desaparición do 68% das
rán producirse novas extincións locais
poboacións con variacións de presenza
de poboacións.
rexistradas.
Media certeza

Baixa certeza

• Desde o ano 1960 ata a actualidade • Incremento da mortalidade de moluscos,
tense observado unha relación negatiespecialmente do berberecho e da cadeva entre as vendas dalgunhas especies
lucha, por riadas.
marisqueiras e os episodios de precipi• Incremento da abundancia de percebe
tación extremos.
morfotipo alongado de baixa calidade.
• Desde 1994 obsérvase un incremento
do percebe morfotipo alongado de menor valor comercial.
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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 pesqueira, seleccionouse a pesqueira de sardiña iberoatlántica por ser unha pesqueira especialmente 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 oceanográficas, 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 superficial 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)
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722

Alta certeza

¿Que podería pasar? (IMPACTOS)
Media certeza

• Nas últimas décadas obsérvase un des- • Nas primeiras décadas do século precenso de biomasa de peixes e de capvese un incremento da temperatura da
turas.
auga superficial do mar nos caladoiros
de 0,27 ºC/década, polo que se espera
• Diminuíron os beneficios debido tamén
que diminúan as capturas e o rendemena un incremento dos custos.
to económico nun 1,3%.
Alta certeza

Media certeza

• Os turistas que visitan Galicia proceden • A mellora na climatoloxía e a conseprincipalmente do resto de España.
guinte prolongación da temporada estival (menos choivas e máis temperatura)
• Estes turistas deciden visitar Galicia nas
induciría un incremento no número de
súas vacacións baseándose, fundamenvisitas e na duración destas. As pernoitalmente, na súa paisaxe e climatoloxía.
tas incrementaríanse nun 220%.

