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dinaria capacidade para agromar tras ser cortadas, polo que a súa eliminación pasa
por arrincalas de raíz con maquinaria pesada ou mediante uso de herbicidas sobre os
cepos, ocasionando ambos os dous métodos un importante impacto ambiental. Por
tanto, a prevención é fundamental, mantendo en bo estado a vexetación natural.

Os eucaliptos (principalmente Eucalyptus globulus), de estendido uso produtivo
e industrial no país, tamén se comportan como invasores naturalizándose venturei-
ramente en numerosas ribeiras da franxa costeira, desfigurando e desnaturalizando
a paisaxe, con importantes efectos alelopáticos, así como sobre as comunidades fau-
nísticas e localmente sobre os recursos hídricos. Como no caso das acacias, rebro-
tan tras ser cortados, polo que en moitas ocasións non queda máis remedio que eli-
minalo de raíz con maquinaria pesada ou aplicando herbicidas sobre o cepo (Sanz
Elorza et al., 2004). Ademais, asociadas ás raíces destes eucaliptos téñense introdu-
cido en España varios fungos australianos, e comprobouse que existe a asociación
micorrícica dalgún destes fungos con especies nativas; é caso, polo menos, da espe-
cie Laccaria fraterna en relación a estebas e carpazas do xénero Cistus, o que pode
modificar o seu ciclo de nutrientes e o funcionamento do ecosistema (Díez, 2005).
A árbore do ceo, que se comporta como invasora, por exemplo, na ribeira do Sil den-
tro do Parque Natural da Enciña da Lastra, tamén produce efectos alelopáticos e
rebrota tras corta, polo que a súa naturalización, como no caso das árbores citadas
anteriormente, representa un grave problema ambiental, con moitas dificultades de
eliminación unha vez estabelecidas, precisando do investimento de importantes
recursos económicos, que en materia de conservación da natureza acostuman ser
escasos.

Nas ribeiras atlánticas galegas son habituais desde hai poucos anos as planta-
cións de choupos (algunha especie é autóctona na Galiza mediterránea), que levan
asociadas a destrución dos bosques ribeiriños autóctonos presididos polo amieiro, e
en ocasións chegan a xerar novas plántulas que invaden estes medios.

Entre as especies herbáceas, nas Rías Baixas resulta habitual a presenza da herba
da fortuna, tanto en bosques de ribeira como pantanosos, chegando a dominar o seu
estrato herbáceo, desprazando á flora nemoral autóctona. Esta especie está conside-
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1. O RÍO COMO ECOSISTEMA

Fernando Cobo Grandín e Rufino Vieira Lanero

Adóitase considerar aos lagos e lagoas como ecosistemas pechados, caracteriza-
dos polo seu predominio da produción primaria autóctona e os seus limitados inter-
cambios co exterior, mentres que, polo contrario, os ríos son ecosistemas abertos
nos que a entrada maioritaria de enerxía procede do ecosistema terrestre adxacente.
Así, a diferenciación entre augas estancadas, que se definen como medios lénticos,
en contraposición ao termo de medios lóticos para as augas correntes, ten un signi-
ficado ecolóxico moito mais amplo. De feito, os ríos son entidades en continuo
cambio que están estreitamente ligados aos ecosistemas terrestres adxacentes. Esta
é unha premisa chave para a comprensión do seu funcionamento e a súa evolución,
e por iso os hidrobiólogos miran a conca hidrográfica coma unha unidade funcio-
nal. A conca inflúe enormemente na vida do ecosistema fluvial, pois, entre outras
cousas, a súa superficie determina o volume de augas recollidas, a cobertura vexe-
tal dirixe parcialmente a distribución das augas de escorrentía e de evaporación, e
ademais, a auga, en función da natureza dos terreos que atravesa no seu percorrido,
énchese de materia orgánica e de sais minerais.

1.1. O HIDROSISTEMA FLUVIAL

O recente concepto de ''hidrosistema fluvial" describe e interpreta os ríos consi-
derando a totalidade do corredor fluvial: a canle, a ribeira, a chaira de inundación e
o acuífero aluvial. Considera que o sistema posúe catro dimensións, é dicir, que está
a ser influído non só por procesos lonxitudinais, senón tamén por fluxos laterais e
verticais e por fortes variacións temporais. Deste xeito, o río mantén estreitas rela-
cións laterais coas beiras, ben ao través dos terreos, ben pola achega de materia
orgánica en forma de follas e outros restos vexetais, ou pola exportación/importa-
ción dos organismos anfibiontes. Na dimensión vertical, na zona chamada hiporrei-
ca, o río establece contacto coa auga subterránea, é nela desenvólvese unha comu-
nidade de organismos que establece fortes conexións biolóxicas coas comunidades
da superficie do sedimento.

Dúas características das comunidades biolóxicas das augas correntes merecen
salientarse de xeito especial: a primeira é que estas comunidades desenvólvense
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fundamentalmente asociadas ao leito dos ríos (bentos), e a segunda é a súa comple-
xidade, produto da enorme heteroxeneidade do medio que, por mor da diversidade
de microhábitats, acolle unha grande variedade de organismos.

Así e todo, xunto coa súa grande capacidade de intercambio cos ecosistemas
terrestres, a característica fundamental dos ríos é a súa organización horizontal, que
vén determinada pola existencia dun fluxo continuo de auga e materiais que leva
deica os tramos inferiores o que provén dos tramos superiores, e que posibilita que
as comunidades de cada tramo se aproveiten das que se atopan nos tramos prece-
dentes.

En xeral, a temperatura e as súas oscilacións increméntanse augas abaixo, o con-
tido en oxíxeno diminúe e a mineralización aumenta. Os cambios na pendente da
canle e a confluencia con outros cursos de auga levan emparellada, por conseguin-
te, unha certa división do río en segmentos. Paralelamente, e segundo o diferente
comportamento dos organismos en relación con todos estes factores, as comunida-
des de plantas e animais varían tamén augas abaixo, e establécese entón unha clasi-
ficación en zonas, na que cada zona ou treito caracterízase por unha comunidade de
seu.

Os produtores primarios están integrados polo fitoplancto (limitado os cursos
baixos), as algas do chamado perifiton, que medran por riba dos croios do fondo, e
as macrófitas. As comunidades animais están representadas polos organismos do
macrobentos e os peixes, aínda que existen tamén numerosas especies de vertebra-
dos que, non sendo acuáticas de xeito estrito, viven moi ligadas ao ecosistema flu-
vial e o seu papel ecolóxico non é nada desdeñábel.

Estas diferentes comunidades de organismos aproveitan e transforman continua-
mente a enerxía que reciben, ben sexa enerxía radiante solar ou materia orgánica.
Esta última pode ser tanto do propio río (autóctona) como proveniente de fóra (alóc-
tona); neste proceso expórtanse augas abaixo restos metabólicos, detritos, materias
fecais e cadáveres, sendo, como consecuencia, moi diferente a natureza da enerxía
que entra da que sae de cada sector. Os organismos entón distribúense en función
da súa especialidade ecolóxica verbo da utilización desta enerxía.
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Figura 1.1. Un aspecto importante a ter en conta é que o plancto (principal produtor primario
nos medios lénticos) está aquí moi reducido, e limÍtase ás zonas baixas dos grandes ríos, onde a
débil velocidade da corrente permite o seu desenvolvemento.
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de, en función do hábitat, da área xeográfica ou do contexto socioeconómico. En
xeral, as dificultades nas actuacións son de orixe política ou socioeconómica, máis
que de tipo técnico.

6.3. ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS DOS RÍOS DE GALIZA

Na actualidade, o coñecemento sobre as especies exóticas invasoras de Galiza
encóntrase moi disperso en diferentes publicacións de ámbito xeográfico máis xeral,
ou ben en artigos especializados. En consecuencia, a información no que se refire
especificamente a  ecosistemas fluviais encóntrase tamén moi espallada. Neste rela-
torio apresentarei unha recompilación de documentación, apoiada pola experiencia
persoal sobre a cuestión.

6.3.1. Flora vascular exótica e invasora dos ríos galegos

A flora vascular agrupa a fentos e plantas con flores. Desde os comezos da agri-
cultura sucedéronse diferentes introducións de plantas, que se foron incrementando
coas viaxes intercontinentais e co fomento da xardinería, multiplicándose na actua-
lidade. As probabilidades de estabelecemento dunha planta alóctona varían segundo
as características da especie e a estocasticidade (situacións azarosas). Encol do seu
coñecemento na Península Ibérica, cóntase principalmente coas recompilacións fei-
tas por Almeida e Freitas (2002), da Universidade de Coimbra, e cos traballos de
Dana, Sobrino e Sanz Elorza (universidades de Almería e Politécnica de Madrid)
(Sanz Elorza et al., 2001, 2004; Dana et al., 2003), así como información máis con-
creta sobre certos territorios (p. ex Euskadi;  Campos & Herrera, 1997). Estes auto-
res identifican de maneira preliminar, respectivamente, 37 especies exóticas invaso-
ras perigosas en Portugal e 75 en España, só en hábitats naturais e seminaturais,
aínda que a maior parte das especies invasoras ocupan inicialmente hábitats pertur-
bados, antes de invadir hábitats naturais.

Na España peninsular e en Baleares catalogáronse 801 plantas alóctonas natura-
lizadas ou subespontáneas, aproximadamente un 12% do total da flora ibérica.
Pertencen principalmente ás familias das gramíneas, compostas e leguminosas, que
tamén son as máis numerosas na flora autóctona, e introducíronse, por esta orde, a
través da xardinería, da agricultura, fortuitamente ou por silvicultura. Aínda que só
un 4% están ligadas ao ecosistema fluvial (Sanz Elorza et al., 2004), esta porcenta-
xe aumenta ao 47% nas especies catalogadas como perigosas en medios naturais e
seminaturais, representando o hábitat máis afectado por diante de matogueiras, flo-
restas, humidais e areais costeiros (Dana et al., 2003).

En Galiza son numerosas as plantas exóticas presentes en leitos e ribeiras,
aínda que o seu carácter invasor a penas está tipificado. Algúns casos, como a mimo-
sa ou a herba da fortuna están fóra de toda dúbida (táboa 6.1).

Entre as árbores invasoras das ribeiras galegas destacan as acacias ou mimosas,
sobre todo Acacia melanoxylon e A. dealbata, non exclusivas das zonas ribeiriñas.
A primeira delas encóntrase localmente abundante na franxa costeira e ten probados
efectos alelopáticos, eliminando case totalmente a flora acompañante (Souto et al.,
1994). A segunda ten un rápido crecemento en formacións monoespecíficas, des-
prazando á flora autóctona, e maniféstase como moi invasora en vales húmidos e
cálidos do interior (O Ribeiro, vales do Miño e Sil...), onde ocupa zonas nas que a
vexetación natural foi destruída, e ademais xermina e recupérase con facilidade tras
incendios. Outra especie, a falsa acacia, é máis propia de zonas ribeiriñas, onde
invade claros e zonas degradadas, cun vigoroso e rápido crecemento, desprazando
ás especies forestais autóctonas. Estas tres árbores leguminosas teñen unha extraor-
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asunto. En xeral, a  información que se xera é pouco compartida e difundida, e cons-
tátase a ausencia de lexislación apropiada (Queiroz et al., 2003). Entre os estados
que teñen traballado máis sobre o asunto destacan illas como Nova Zelandia ou
varios estados da Polinesia, así como Australia e Estados Unidos. O congreso deste
último país aprobou en 1993 un documento denominado “Especies non indíxenas
perigosas”, pioneiro no tratamento das especies exóticas invasoras.

No que respecta ao Estado español, as especies exóticas invasoras teñen mereci-
do un tratamento especial no Inventario de Hábitats e Especies desenvolvido entre
1998 e 2004, con capítulos específicos na maioría dos Atlas de distribución publi-
cados, culminando coa edición do Atlas de Flora Exótica Invasora (Sanz Elorza et
al., 2004). No I Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras apresentá-
ronse 79 comunicacións alén das 11 conferencias convidadas; só dúas comunica-
cións proviñan de Galiza, de parte de profesionais de empresas consultoras privadas
(Capdevilla-Argüelles et al., 2003). 

Unha análise da situación da problemática das especies invasoras nas 19 comu-
nidades autónomas (CCAA), baseándose en enquisas-modelo do Convenio sobre a
Diversidade Biolóxica e apresentada nese mesmo congreso (Iglesias, 2003), encon-
tra que o 29% das CCAA concédenlle prioridade alta e o 57% prioridade media; o
93% das CCAA responden que posúen recursos limitados ou moi limitados para a
temática; o 36% das CCAA non ten avaliado os impactos que xeran, e as restantes
fixérono só no relativo a certas especies. Resulta significativo que só a metade,
encabezadas polas comunidades insulares Baleares e Canarias, inclúen nas súas
estratexias de Biodiversidade o desenvolvemento de instrumentos sobre especies
invasoras e regulan especificamente a introdución e o comercio dalgunhas especies
exóticas. Especial destaque merecen tanto a existencia do documento Apuntes para
un plan de acción en Canarias (comunidade na que se rexistra un 11% de especies
introducidas sobre o número total de especies existentes –33% entre a flora e 9%
entre a fauna) como o control de augas de lastre que leva a cabo o porto de
Barcelona. Galiza foi unha das cinco Comunidades que non contestou ao cuestiona-
rio; até esa data, a Consellaría de Medio Ambiente a penas manexaba ningún tipo de
información propia nin realizara ningunha actuación ao respecto, situación que non
é moi diferente na actualidade.

6.2.3. Protocolo xeral de actuacións sobre especies invasoras

A loita contra as especies invasoras contempla, desde un punto de vista biolóxi-
co, tres situacións:

1) Prevención. Evitar a entrada. Formulación dun diagnóstico da  situación,
adopción de medidas de control e campañas de información. Unha vez introducidas,
os procesos de eliminación das especies exóticas invasoras acostuman ser moito
máis custosos e complexos.

2) Erradicación. Máis fácil canto antes sexa detectada e antes se comecen as
actuacións. Precísase un bo coñecemento biolóxico, liñas claras de actuación e
recursos adecuados para completar o proceso.

3) Control poboacional. No caso de non ser posíbel a erradicación, situación infe-
lizmente frecuente, procede manter a poboación da especie correspondente en bai-
xos niveis, mediante técnicas mecánicas, químicas ou de manexo do ecosistema; a
loita biolóxica pode ter efectos non desexados sobre outras especies, e en ocasións
supón novas naturalizacións doutros taxons.

Existen múltiples solucións posíbeis, segundo a especie implicada e a localida-
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1.2. DA CABECEIRA Á DESEMBOCADURA

Nos tramos altos dos ríos, onde atopamos fortes pendentes nas ladeiras, augas
frías durante case todo o ano, con oscilacións térmicas pequenas, moi sombrea-
dos pola vexetación marxinal, os únicos produtores primarios son os brións e as
algas do perifiton, xa que o crecemento doutro tipo de vexetación vese limitado
pola forza da corrente, a mobilidade ou dureza do substrato, e a escaseza de luz.
A fonte principal de materia orgánica é producida no ecosistema terrestre adxa-
cente e chega ás augas en forma de follaxe ou ramallos. Por iso, os invertebrados
encargados de esnaquizar estes materiais (crustáceos, moluscos e moitas larvas de
insectos) son os máis numerosos. Coa súa acción converten a materia orgánica
grosa en partículas máis pequenas que serán arrastradas pola corrente xunto coas
súas feces e que constituirán o alimento dos organismos filtradores e dos que
aproveitan o bullo do fondo (vermes e insectos principalmente), que irán apare-
cendo abondo a medida que baixamos polo río. Os raspadores, que se alimentan
principalmente rillando o perifiton, amosaranse en número dependente dos facto-
res hidrodinámicos e da iluminación que limitan o crecemento de algas e brións.
E todos eles serven de alimento aos depredadores (distintas especies de inverte-
brados, peixes e algún outro vertebrado).

Cando as augas perden velocidade, a canle ensánchase e o substrato queda
constituído por gravas e pequenos croios, pero comezan a aparecer pozas onde se
amorea o bullo e a lama. A cobertura da vexetación das ribeiras é menor en rela-
ción coa anchura do río, e as radiacións solares chegan perfectamente até o fondo,
sendo intensamente aproveitadas polo perifiton e, sobre todo, por unha densa
vexetación macrofítica. O río ten xa a súa propia materia orgánica, sintetizada nel
mesmo e dela só se aproveita directamente o perifiton. Este é consumido polos
raspadores, que agora son os máis abundantes. As macrófitas, sorprendentemen-
te, non son utilizadas por ningún consumidor primario do río e, ao rematar o seu
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Figura 1.2. Os ecosistemas terrestres adxacentes son a fonte primordial de enerxía (follas, rama-
llos, etc.). Estes materiais son acondicionados polos organismos descompoñedores (bacterias e
fungos), o que favorece a súa utilización por parte dos macroinvertebrados.
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ciclo biolóxico, descompóñense mediante a acción de bacterias e fungos, e deste
xeito, xa en partículas miúdas, poden ser aproveitadas e recicladas no sistema. A
entrada de enerxía procedente dos sistemas terrestres é bastante menos significa-
tiva que nos tramos altos, polo que é a materia orgánica que vén de arriba a que
predomina. A estrutura dos macroinvertebrados destes tramos é consecuencia dos
tipos de enerxía dispoñíbeis, predominando neste caso o grupo dos raspadores do
perifiton e os que filtran e recollen a fracción orgánica fina, mentres que os orga-
nismos que esmigallan os restos vexetais son menos abundantes que no caso ante-
rior. Os depredadores representan aproximadamente a terceira parte desta comu-
nidade.

Perto da desembocadura, os ríos máis caudalosos percorren, en xeral, vales aber-
tos sobre unha canle na que o leito está formado por sedimentos finos. As augas van
avoltas e a profundidade fai que non chegue luz dabondo ao fondo no centro do río,
polo que as macrófitas medran unicamente nas beiras. As augas discorren paseni-
ñamente, o que permite o desenvolvemento de fitoplancto na superficie. Este fito-
plancto serve de alimento ao zooplancto, que á súa vez é parte da dieta dalgúns
macroinvertebrados (filtradores-colectores), dos peixes omnívoros e de moitas
especies de aves acuáticas. A materia orgánica que conteñen estas augas está disol-
vida na súa meirande parte, pero levan tamén a fracción fina dos sólidos en sus-
pensión. O macrobentos é relativamente escaso nestes tramos debido á inestabili-
dade do substrato, constituído por elementos moi finos, e está composto por filtra-
dores e depredadores fundamentalmente.

1.3. A CONTINUIDADE RÍO ABAIXO

Como consecuencia da propia dinámica do sistema fluvial, por mor da corrente
da auga, que é a que determina a continuidade das restantes características, nos ríos
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Figura 1.3. A hipótese do "río
continuo" baséase na substi-
tución lonxitudinal continua
das comunidades en función
das súas diferentes capacida-
des para unha explotación
eficaz da enerxía que rece-
ben. Os grupos funcionais
dos macroinvertebrados do
bentos establécense segundo
os mecanismos de alimenta-
ción, deste xeito diferéncian-
se os desmiuzadores, filtra-
dores, colectores de depósito,
raspadores e os predadores.
E, aínda que a maioría deles
son oportunistas en canto ao
tipo de alimento, podemos
diferenciar entre omnívoros,
herbívoros, detritívoros e
carnívoros
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En relación co último aspecto, as especies invasoras encontran máis facilidade de
se estabelecer e proliferar nos hábitos degradados, por existir menos competencia ou
por manter comensalismo con humanos. Isto é, a contaminación, a degradación e a
destrución de hábitats naturais favorecen ás especies exóticas invasoras, xerando un
efecto sinérxico. No que respecta aos ecosistemas acuáticos, aqueles alterados por
actividades humanas están considerados como especialmente sensíbel ás invasións
biolóxicas (Claudi & Leach, 1999).

6.2.2. Recoñecemento da problemática das especies invasoras

Como xa se comentou, a atención científica e técnica sobre as especies invaso-
ras é moi recente, consecuencia da intensificación da problemática e do propio avan-
ce científico-técnico. No que se refire á nosa realidade sociopolítica, podemos reco-
ñecer os seguintes momentos:

1979. O Convenio de Berna, promovido polo Consello de Europa e asinado
por España, inclúe no seu artigo 11 a obriga para os estados asinantes de “controlar
estritamente a introdución de especies non indíxenas”.

1987. A Unión Internacional para a Conservación da Natureza (UICN) publi-
ca o documento “Desprazamento de organismos vivos”

1989. A Lei 4/89 do Estado español sobre Conservación da Natureza, no seu
artigo 24, promove “evitar a introdución e proliferación de especies, subespecies e
razas distintas das autóctonas”.

1992. A Directiva 92/43/CEE de conservación dos hábitats naturais, a fauna e a
flora silvestres, dictamina que “os estados membros garantirán que a introdución
intencionada dunha especie non autóctona do seu territorio se regule de modo que
non prexudique á fauna e flora silvestres nin aos seus hábitats naturais”.

1992. O Convenio da Diversidade Biolóxica, emanado do Cumio do Río e asi-
nado por 168 estados, introduce no seu artigo 8 que “cada parte contratante, na
medida do posíbel e segundo proceda:... impedirá que se introduzan, controlará ou
erradicará as especies exóticas que ameacen ecosistemas, hábitats ou especies”.

1993. O Comité Permanente do Convenio de Berna crea un Grupo Internacional
de expertos sobre especies invasoras (na actualidade prepara unha Estratexia
Europea sobre Especies Exóticas Invasoras).

1996. Ten lugar en Noruega a Conference on allien species.

1997. Crease o GISP, Programa Global sobre Especies Invasoras (UICN,
PNUMA, SCOPE)

2000. A UICN publica unha serie de guías para a prevención de perdas de diver-
sidade biolóxica ocasionadas por especies exóticas invasoras.

2001. A Lei 9/2001 de conservación da natureza de Galiza, prohibe “con carác-
ter xeral a introdución non autorizada no medio natural de especies de fauna non
autóctona no territorio de Galiza, excepto para aquelas especies obxecto de apro-
veitamento cinexético e piscícola” (¡!), mais non contén referencias á flora exótica.

2003. Ten lugar en León o I Congreso Nacional sobre Especies Exóticas
Invasoras (EEI, 2003).

Na actualidade, aínda non existe suficiente consciencia deste problema tanto a
nivel gobernamental como cidadán, incluso entre técnicos con responsabilidade no
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Biosfera á escala global, só por tras da destrución de hábitats (Williamson, 1996;
Devine, 1998; Mack et al., 2000; UICN, 2000). Os efectos sobre a biodiversidade
tradúcense tanto en impactos directos sobre poboacións nativas (redución de pobo-
acións, do crecemento dos individuos, do éxito reprodutor, cambios no uso do hábi-
tat ou patróns de actividade...) como en efectos sobre a estrutura e funcionamento
dos ecosistemas. O dano provocado por especies invasoras resulta especialmente
grave en ecosistemas insulares, onde centos de especies se teñen extinguido por esta
causa (Simberloff, 1995); nas illas existen numerosas especies endémicas que son
máis vulnerábeis aos procesos de competencia, depredación, contaminación xenéti-
ca e introdución de patóxenos e parasitos, fenómenos que acostuman provocar as
especies invasoras (Manchester & Bullock, 2000).

O prexuízo económico orixinado por especies invasoras ten sido cifrado en 138
mil millóns de dólares anuais nos Estados Unidos (Pimentel et al., 2000). Este dato
debería ser suficiente para que se tomase en seria consideración a súa problemática.
Alén do custo económico sobre a conservación da biodiversidade, as especies inva-
soras xeran danos millonarios na agricultura (p.ex., moitas “malas herbas” dos cul-
tivos son plantas introducidas...), na pesca (un caso coñecido é a introdución do
mexillón cebra), no sector forestal ou mesmo na sanidade.

Con relación a ese último aspecto sanitario, varias enfermidades humanas espa-
lláronse a partir da invasión de animais alóctonos que serven como vectores de
transmisión dos axentes patóxenos. Por exemplo, a introdución do mosquito Aedes
aegypty, a través do comercio con grandes veleiros, provocou máis de 300.000 casos
de febre amarela na España do século XIX, morrendo 60.000 persoas en Cádiz,
Sevilla e Xerez entre os anos 1800 e 1803, e 20.000 noutro foco en Barcelona entre
1822 e 1824. Recentemente tense rexistrado outro mosquito (Ae. albopictus), poten-
cial transmisión de doenzas como o dengue e a febre amarela, introducido en
Cataluña de maneira involuntaria a través do comercio de pneumáticos usados
(Eritja, 2005).

Existen especies exóticas invasoras en todos os grupos taxonómicos de seres
vivos: bacterias, fungos, algas, plantas vasculares, animais..., así como nos medios
mariño, acuático e terrestre. Aínda que a introdución de especies fóra da súa área de
distribución orixinal é un fenómeno que acompaña desde antigo ás sociedades
humanas, desde o comezo da domesticación e o cultivo, actualmente tense multipli-
cado debido á enorme capacidade de desprazamento e transporte que temos adqui-
rido (crecemento do comercio e do turismo), polo que a súa problemática está moi
ligada ás connotacións negativas dos procesos de globalización (homoxeneización
da biota). 

6.2.1. Características xerais das especies invasoras

As especies que presentan carácter invasor fóra da súa área de distribución natu-
ral, acostuman presentar unha serie de características comúns que favorecen a súa
proliferación en novos territorios (Sax & Brown, 2000; Kolar & Kidge, 2001). Entre
esas características, destacan:

- Capacidade de adaptación a diversos hábitats

- Xeralmente son estrategos do R, é dicir, especies con numerosa procreación e
escasa ou nula dedicación ás crías

- Proveñen de continentes con faunas diversas e saturadas

- Colonizan principalmente hábitats degradados. 

As especies invasoras
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estase a producir de maneira constante un fluxo de enerxía augas abaixo, e en cada
treito procúrase aproveitar ao máximo a enerxía que pasa por el, facendo que sexa
mínima a súa exportación ou saída mediante o almacenamento ou retención da
mesma en forma de materia orgánica (biomasa de organismos vivos ou sedimentos
orgánicos). Daquela, a chamada hipótese do "río continuo" baséase na substitución
lonxitudinal continua das comunidades en función das súas diferentes capacidades
para unha explotación eficaz da enerxía que receben.

Desta forma, se nos fixamos nun átomo de carbono ou dalgún nutriente como
o nitróxeno ou o fósforo, vemos que no seu percorrido non efectúa ciclos pecha-
dos como sucede noutros ecosistemas (mar, bosques, lagos, etc.) senón que ao
longo do río vai pasando por tramos nos que é capturado, procesado e asimilado
polas comunidades biolóxicas que finalmente o excretan ás augas, sendo nova-
mente arrastrado augas abaixo até ser unha vez máis aproveitado por outras
comunidades de tramos máis baixos. Este tipo de percorrido é unha espiral, que
consta dunha translación deica abaixo e dun ciclo biolóxico repetido sucesiva-
mente ao longo do curso do río.

En resume, a produción de cada segmento é arrastrada e respirada en tramos
sucesivos. Tan só a fracción que é incorporada ao sedimento, que adoita ser
pequena, queda separada da circulación. É como se a comunidade de cada tramo
explotase á que se atopa en tramos superiores ao recibiren parte da súa produción.
Existe, polo tanto, unha substitución continua de especies ao longo do río. Este
proceso reflite unha organización espacial, que é mantida polas achegas de
nutrientes dende a parte terrestre da conca, baseada na reciclaxe río abaixo. As
condicións do río, nos diferentes tramos, son distintas, tanto no tocante á súa
estrutura trófica como á súa biodiversidade.

A forza de arrastre da corrente exixe determinadas aptitudes nos seus habitan-
tes, e isto ten levado á aparición de adaptacións de comportamento ou morfolóxi-
cas moi especializadas (procura de refuxios, adopción de formas hidrodinámicas,
presencia de ventosas, etc.). Pero non sempre os organismos poden superar este
risco e vense inmersos na columna de auga. Prodúcese así o fenómeno natural da
deriva, obxecto constante de estudo en moitos traballos limnolóxicos. O seu espe-
cial interese radica no feito de que é un mecanismo eficaz de recolonización dos
tramos inferiores, cando estes foron despoboados pola contaminación ou por
outras causas. A conservación e defensa dos tramos de cabeceira é pois indispen-
sábel. Constitúen unha reserva biótica fundamental nos proxectos de restauración
fluvial.

1.4. O BENTOS

Por outra banda, é de absoluta importancia considerar aquí a fracción de bio-
masa béntica, representada pola fauna intersticial. Entre os materiais que consti-
túen os sedimentos fórmanse uns pequenos espazos, coñecidos como intersticios,
que están ocupados por auga e partículas orgánicas de distinta orixe e en variadas
proporcións. Estes espazos constitúen o medio intersticial, habitado por distintos
seres vivos con adaptacións moi particulares que constitúen as denominadas esti-
gofauna e estigoflora).

O tamaño dos grans e as proporcións nas que estes se atopan nun sedimento (gra-
nulometría) constitúe un dos factores físicos máis importantes neste hábitat.
Asemade, a cantidade de auga que flúe entre os grans e a velocidade á que o fai
(porosidade e permeabilidade) resultan de vital importancia, pois provocan a renova-
ción da auga nos espazos e danlle aos animais oxíxeno e alimento á vez que retiran
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o anhídrido carbónico e os refugallos do metabolismo e da dixestión, liberados polos
animais. Este ambiente hiporreico que se atopa no leito dos ríos caracterízase por un
grande hidrodinamismo.

Os habitantes intersticiais son microinvertebrados que teñen xeralmente a mesma
talla que as cavidades que ocupan, son moi pequenos e o seu tamaño medio abala entre
0,3 mm e 2 mm. As formas intersticiais son sempre mais pequenas que as especies do
seu grupo que viven noutros ambientes, coa notábel excepción dos Ciliados, que xeral-
mente son máis grandes que os seus conxéneres epixeos, pero ademais este medio está
relacionado cos organismos do macrobentos que colonizan a superficie do substrato, e
segundo a hipótese do refuxio intersticial, moitos organismos do bentos utilizan este
medio en determinadas fases do seu ciclo vital, particularmente durante os primeiros
estadios, o que lles permite sobrevivir a episodios de grandes enchentes ou soportar os
períodos especialmente secos en ríos con unha grande temporalidade.
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Figura 1.4. Moi poucos grupos
do bentos e algúns peixes son
verdadeiramente herbívoros e
capaces de aproveitar as macro-
fitas. Porén, o perifiton ou bio-
film constitúe a forma máis
aproveitábel da produción pri-
maria autóctona dos medios
lóticos.
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6. ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

DOS RÍOS GALEGOS

Xurxo Mouriño

6.1. INTRODUCIÓN

Nos últimos tempos escoitamos falar cada vez máis a cotío das especies exóticas
invasoras e da problemática ecolóxica que xeran. Como é infelizmente habitual
neste país, resulta común que se mesturen conceptos e que a mensaxe que chega á
opinión pública sexa confusa e chea de erros ou tópicos, cuestións que procurarei
resolver ao longo do presente artigo. Desta maneira, antes de afondar en cales son
as principais especies exóticas e  invasoras dos ríos galegos, na súa procedencia,
caracterización ecolóxica e problemática que ocasionan, comezaremos repasando
cuestións xerais e básicas acerca da ecoloxía das invasións biolóxicas, fundamentais
para interpretar e valorar correctamente o alcance da problemática.

6.2. A PROBLEMÁTICA DAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Na Decisión VI/23 do Convenio Internacional sobre Diversidade Biolóxica defí-
nese a especie exótica ou alóctona como aquela que é transportada e introducida a
partir das actividades humanas –tanto por causa intencional como non intencional-,
fóra da súa área de distribución natural. Esta especie considérase invasora cando non
só persiste, se reproduce exitosamente e sobrevive na súa nova área xeográfica,
senón que se constitúe en axente de cambio que ameaza a biodiversidade orixinal.
Até anos recentes, e agás contados casos, a penas se tiña prestado atención á pro-
blemática ecolóxica, económica e sanitaria que ocasionan as denominadas especies
exóticas invasoras.

Desde o punto de vista ecolóxico, as especies exóticas invasoras poden ocasio-
nar a alteración de procesos ecolóxicos e bioxeoquímicos, a homoxeneización de
ecosistemas e comunidades e a perda de biodiversidade. Están consideradas como a
segunda causa en importancia nas extincións rexistradas até a actualidade, ao tempo
que supoñen o segundo problema ambiental, por orde de magnitude, que afecta á
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