Qué é a biodiversidade

O termo ‘biodiversidade’ está a ser un novo vocablo especialmente popular nos últimos anos e,
así, podémolo escoitar en moi diferentes ámbitos e en boca de moi distintas persoas, o que
provoca que en moitas ocasións non se teña moi claro qué concepto se agacha tras tal verba
ou incluso se chegue a deformar o seu significado.

As raiceiras do concepto de diversidade biolóxica témolas que buscar moi recentemente, tan só
a principios da década dos anos oitenta, cando o equipo do biólogo Elliot E. Norse publicou
unha serie de traballos sobre bioloxía mariña; logo, no ano 85, Walter G. Rosen foi o primeiro
en usar o termo que se popularizou ó dar título a un libro publicado por un dos mellores e máis
influíntes biólogos dos últimos anos, o norteamericano Edward O. Wilson.

De maneira intuitiva a biodiversidade indícanos que ten que ver, obviamente, co mundo natural, coa vid

Pero eso non é todo, cómpre ter en conta que a vida natural é moi complexa e así podemos considerar
Qué determina que nuns lugares haxa máis diversidade que noutros.

Son múltiples os factores que determinan as diferencias en canto a diversidade entre distintas áreas e e

A posición nos continentes ten tamén un gran peso a hora de explicar a biodiversidade: esta diminúe a
Qué ocorre en Galicia.

Galicia atópase nunha posición moi afastada do centro do continente euroasiático polo que a penas che
Algunha consideración numérica.
É frecuente escoitar que tal lugar ou tal espacio ten unha gran biodiversidade, cando realmente non se
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A natureza galega en crise
De xeito contrastado e sen caer en esaxeracións ou alarmismos pódese afirmar que este é o peor intre

Podemos comezar falando da producción enerxética: Galicia é unha gran productora de electricidade qu

Outros lugares caeron ou caerán baixo os muíños eólicos: Pena Trevinca, o entorno do Canón do Sil, to

E para colmo, nun medio rural envellecido na mesma medida que trivializa a súa cultura, valores e estru

Tamén resultan aberrantes outros sectores como o pizarreiro: número un no mundo, situación que só po

As rías e a costa en xeral son obxecto do desprezo máis absoluto en cuestión de vida natural: aterrame

Os espacios candidatos á famosa Rede Natura 2000 xa están designados, moitos deles teñen normas d

A extinción da pita do monte é só punta a do iceberg da situación da biodiversidade. Paradoxalmente, n

Esta situación, terceiromundista, é debida a que o goberno combina o anarquismo coa ignorancia máis

Visto a situación ¿que cres que quedará de diversidade biolóxica dentro duns anos se a situación non tr
Algunhas preguntas e exercicios sinxelos

* Pensa nun campo que teñas perto da casa, ¿cantas especies de plantas pensas que hai?. Colle unha
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* No mesmo prado delimita varios cadradiños ó azar de 10 cm de lado, fai o mesmo exercicio que antes

* Camiña na primavera por un xardín, unha zona de hortas, un bosque e un eucaliptal. Fíxate no númer

¿Cántos espacios naturais de interese coñeces? ¿Cantos teñen algún xeito de protección? ¿É suficient

Xabier Vázquez Pumariño, Biólogo e Consultor Ambiental. Foi Vocal da Área de Biodiversidade na Xunt

3/3

