‘Con nome de
muller’ amósase
en Emprendia

Los temporales disparan
los mamíferos varados

EXPOSICIÓN A mostra Con
nome de muller permanecerá no edificio Emprendia, no Campus Vida da
Universidade de Santiago,
ata finais de xaneiro. A exposición fai visibles tanto a
grandes emprendedoras
como a pequenos proxectos liderados por mulleres.
É unha iniciativa de
Uniemprende, o programa
de creación de empresas
da USC, a través de Woman Emprende. ecg

FAUNA MARINA Treinta mamíferos marinos fueron
detectados varados en las
costas gallegas en las últimas semanas de 2012, coincidiendo con los
temporales. Esta cifra supone el 14% de los cetáceos
varados en Galicia el pasado año, informa la Coordinadora para o Estudio dos
Mamíferos Mariños.
La mayoría fueron delfines comunes, aunque
también aparecieron dos
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ballenas comunes, una en
Oia y otra en Foz, un lobo
marino y una tortuga marina. También se encontró
un delfín común varado
vivo al pie del puente de A
Toxa, trasladado al acuario de O Grove y luego a
una piscina mayor de la
empresa Mariscos Viveiros de Vigo.
El día 2 una cría de lobo
marino, también viva, varó en la playa Matadoiro
de A Coruña. e. p.

A USC alerta da delicada
situación da anguía e o
salmón nos ríos galegos
Un estudo de caudais europeos aconsella que as súas capturas
se limiten ou controlen máis // “O furtivismo medra coa crise”

Pescadores deportivos pescando no río Ulla, unha das concas estudadas no proxecto Migranet. Foto: Antonio Hernández
os
datos
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Socios de tres países Migranet estudou os peixes
migradores no suroeste
europeo baixo a coordinación da USC e coa participación tamén como socios
de investigadores do Instituto Nacional de Investigación Agronómica de
Francia, o INRA; o Centro
Interdisciplinario de Investigación Mariña Ambiental
de Porto, o Ciimar; o Centro de Estudos Eurorrexionais de Galicia-Norte de
Portugal (CEER); o Aquamuseu do Rio Minho, de
Vilanova da Cerveira; e a
Xunta de Galicia.

Un observatorio que aspira a cubrir toda a zona
atlántica Tras unir investigadores de Galicia, norte de Portugal e Francia
na posta en marcha dun
observatorio de peixes
migradores no espazo do
suroeste europeo, a intención dos promotores de
Migranet é seguir aumentando a rede coa incorporación doutros países. “A
nosa intención é continuar.
Xa estamos tendo uns
primeiros contactos con
outros grupos de investigación de Reino Unido, Irlanda e Alemaña, e tamén

queremos chegar a Dinamarca para facer un observatorio a nivel atlántico”,
detalla o biólogo da USC
Fernando Cobo, responsable da Estación de Hidrobioloxía Encoro do Con e
coordinador de Migranet.

Repoboacións Os científicos non recomendan as
repoboacións para paliar
o declive dos peixes migradores por problemas
de tipo ecolóxico, xa que
dificulta, entre outros aspectos, manter a pureza
xenética de cada conca
fluvial.

iolanda casal
Santiago
A anguía e o salmón son as
dúas especies de peixes migradores en maior declive
nos ríos galegos, aínda que
tamén é preocupante a situación do reo, a lamprea
ou as zamborcas, alerta nas
súas conclusións o estudo
europeo Migranet, coordinado pola Universidade
de Santiago de Compostela
(USC). A poboación da anguía hai tempo que chegou
a unha “situación alarmante” por mor da sobrepesca.
Durante moitos anos, as
súas crías, os meixóns ou
angulas, vendéronse aos
países asiáticos minguando a súa presenza. Agora,
en plena crise, ademais de
verse afectada por obstáculos físicos, como os das centrais hidroeléctricas, e a
contaminación química da
auga, estase a apreciar un
aumento do furtivismo nos
ríos galegos que dana sobre
todo a este peixe e á lamprea, advirte o coordinador
do estudo, o director da estación de hidrobioloxía da
USC, Fernando Cobo.
“En época de crise medra
o furtivismo, sobre todo da
angula e da lamprea. Fai
falta máis control das capturas. Cónstame que a gardería [fluvial] está a facer
un esforzo (...). No Baixo
Miño, en 2010 vendéronse
aproximadamente 200.000
lampreas, e iso é dez veces
máis do que se tiña declarado”, comenta o científico, que recomenda reducir
“moitísimo” o límite de
capturas permitido no caso da pesca comercial das
anguías.
No caso do salmón, os
autores do estudo recomendan máis restricións
na fase mariña e na pesca
deportiva.
Durante dous anos, os
investigadores de Migranet, da Universidade de
Santiago e de institucións
francesas e portuguesas,
estudaron co apoio dos fon-

Obstáculos como os
encoros son o gran
problema, seguidos
da contaminación
Os investigadores
analizaron o Miño,
o Ulla, o Umia e o
Nivelle, en Aquitania
dos europeos Feder a situación dos peixes migradores
no suroeste europeo, en
augas de Galicia, norte de
Portugal e a rexión francesa de Aquitania.
O traballo concluíu polo
momento coa presentación
ás autoridades competentes na protección dos ecosistemas fluviais dunha
serie de recomendacións
para favorecer a recuperación das especies e dos
seus hábitats. A principal é
aumentar a permeabilidade dos ríos. “Hai que eliminar os obstáculos que non
estean en uso, como caneiros e muíños abandonados,
e facer escalas, ascensores
e pasos para que os peixes
poidan superar as presas”,
subliña o biólogo.
Estas barreiras impídenlle aos peixes chegar ás partes altas dos ríos, o lugar
elixido por lampreas, salmóns ou reos para reproducirse. “Río arriba a auga
está máis fresca, osixenada, pero por mor dos encoros reprodúcense máis
abaixo, en lugares que non
son os ideais, o que fai que
a supervivencia merme”.
Son ademais unha barreira
para as femias das anguías,
que tamén elixen as partes
altas para medrar. Se non
se desenvolven adecuadamente, condiciónase a súa
posterior viaxe de milleiros
de quilómetros para desovar no mar dos Sargazos.
Reducir a contaminación
da auga é outra recomendación destacada común a
todos os ríos estudados: o
Miño, o Umia, o Ulla e o Nivelle, en Aquitania.

