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INTRODUCIÓN

A composición e a abundancia das comunidades de organismos son o resultado 

da interconexión dun gran número de factores bióticos e abióticos que inter-

veñen nos procesos ecolóxicos. Se ademais estas relacións se desenvolven nun 

marco histórico, en termos xeolóxicos, semellante ao que aconteceu na forma-

ción da Península Ibérica, e especialmente no seu cuadrante noroccidental, 

Galicia encóntrase nunha posición privilexiada de extraordinario interese bio-

xeográfico. Así e todo, esta situación estase a ver interferida dende mediados do 

século XX, cando comezan a se producir as maiores transformacións de orixe 

antrópica sobre os sistemas biolóxicos.

Pouco podemos afirmar acerca das implicacións bioxeográficas destes cam-

bios, agás o empobrecemento da biodiversidade e a súa monótona homoxenei-

dade ao ancho da Terra, pero moitos investigadores consideran, non sen polé-

mica, que a natureza destas mudanzas sobre os procesos biolóxicos, 

bioxeoquímicos e bioxeofísicos é de tal magnitude que nos atopamos nunha 

nova unidade na escala cronolóxica dentro do Cuaternario nomeada Antropoce-

no (Crutzen / Stoermer 2000). Estes intensos cambios globais e sincrónicos no 

planeta marcan o inicio da chamada «Grande Aceleración» e para algúns autores 

o comezo do Antropoceno (Steffen et al., 2015).

De feito, entre as probas potenciais máis significativas da acción humana no 

rexistro estratigráfico testemuña deste cambio cronolóxico suxeríronse: os cam-

bios de dominancia estratigráfica de especies con capacidade invasora e cunha 

nova distribución global, e as elevadas taxas de extinción doutras actualmente 

endémicas ou cunha distribución máis restrinxida.
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O interese xeral sobre o Antropoceno e o seu significado vén incrementándo-

se nos últimos anos de xeito ininterrompido a escala global (fig. 1), e de manei-

ra particular en Galicia algúns investigadores amosaron un verdadeiro interese 

científico á marxe da controversia político-social que suscita o tema (véxanse os 

outros capítulos desta mesma obra).

Figura 1. Evolución no tempo da procura en Internet do termo «Antropoceno». Gráfico 
elaborado coa ferramenta Google Trends.

A DEGRADACIÓN DO SISTEMA BIOLÓXICO FLUVIAL GALEGO NO 
SÉCULO XX

Aínda que son poucos os estudos globais sobre comunidades nos ríos galegos, 

os datos cos que contamos indican que, en conxunto, a estacionalidade, a hidro-

morfoloxía e a calidade da auga son os factores determinantes na estruturación 

desas comunidades (Cobo / Caballero 2006). A complexidade, principal carac-

terística dos ecosistemas fluviais de Galicia, representada pola heteroxeneidade 

espacial e a diversidade biolóxica, vén asegurando a súa estabilidade e permanen-

cia dende a fin do Dryas recente (Plistoceno Superior); porén, durante o século 

pasado as presións antrópicas responsables da Grande Aceleración actuaron 

sobre eles coa mesma intensidade que noutras áreas do planeta con contornos 
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socioeconómicos semellantes. Estas novas condicións conduciron a unha pro-

gresiva redución das interaccións entre os elementos bióticos e abióticos destes 

ecosistemas, polo empobrecemento en especies e pola alteración das caracterís-

ticas mesolóxicas do hábitat. O resultado é que os sistemas fluviais tenden a 

simplificarse, a facerse progresivamente máis inestables, de maneira que quedan 

a mercé de ulteriores perturbacións, que serían amortecidas en condicións nor-

mais pero que nesa situación de perda de integridade ecolóxica vencen a capa-

cidade de homeostase do ecosistema e orixinan alteracións en moitos casos 

irreversibles.

Algúns «impulsores directos» da Grande Aceleración en Galicia sobre a súa 

bioloxía fluvial son a destrución/alteración do hábitat, a contaminación, tanto 

orgánica, tóxica como biolóxica, e as deficiencias nas políticas de xestión dos 

recursos naturais.

Destrución/alteración do hábitat

Nos inventarios de presións das diferentes concas galegas dende a segunda meta-

de do século XX, as alteracións físicas do hábitat, mediante regulacións do fluxo 

ou modificacións morfolóxicas, como as presas –tanto hidroeléctricas como de 

abastecemento–, os azudes, transvasamentos ou desvíos, as alteracións debidas ás 

modificacións lonxitudinais (canalizacións e cobertura de canles), as dragaxes, a 

extracción de areas, a alteración ou perda da zona de ribeira por explotación 

forestal, as infraestruturas terrestres e outras actividades son tan frecuentes que 

poderían ser consideradas a principal causa de alteración das comunidades bió-

ticas doceacuícolas (Cobo / González 2006).

Daquela, pódese afirmar que a práctica totalidade das concas fluviais galegas 

se atopan máis ou menos fragmentadas (fig. 2) e os efectos perturbadores das 

presas ou as modificacións do réxime de caudais móstranse como trazo común 

e factor de desestabilización.
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Figura 2. Fragmentación do hábitat fluvial en Galicia por mor dos encoros (non se inclúen 
os milleiros de azudes e caneiros que interrompen os cursos e que teñen un grave efecto 
acumulativo sobre as comunidades acuáticas). Fonte: ADEGA (Asociación para a Defensa 
Ecolóxica de Galiza), 2008.

O exemplo paradigmático dos efectos desta perda de calidade hidromorfoló-

xica dos cursos de auga no cadro da Grande Aceleración é o da dificultade de 

accesibilidade ás zonas de reprodución e de crecemento dos peixes migradores 
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(fig. 3), pois en Galicia o hábitat fluvial ao seu dispor reduciuse aproximadamen-

te nun 92 %, considerando as diferentes especies e a súa maior ou menor capa-

cidade para superar obstáculos (Cobo 2017). No transcurso do seu ciclo bioló-

xico, e tendo en conta o seu carácter migrador, estes peixes sofren un amplo 

abano de agresións das actividades humanas (restrición das vías de migración 

mediante a construción de todo tipo de barreiras físicas, redución do caudal dos 

ríos, contaminación das augas tanto as estuáricas como as de auga doce, sobreex-

plotación pesqueira, extracción de sedimentos etc). Os efectos antrópicos tive-

ron, ao longo do tempo, un peso importante na drástica restrición da área de 

distribución das especies migradoras. Este fenómeno detéctase a comezos do 

século XIX e increméntase considerablemente durante todo o século XX.

Figura 3. Mapa ilustrativo da perda do hábitat dispoñible para peixes migradores na Penín-
sula Ibérica producida principalmente durante a segunda metade do século XX. Fonte: Antu-
nes et al., 2015.
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A situación e tendencias poboacionais dos peixes de auga doce obxecto de 

pesca deberíanse considerar especie por especie (fig. 4). Así, as principais 

poboacións de lamprea mariña (Petromyzon marinus) parecen estar no noroeste 

da Península Ibérica (España e Portugal) e no oeste e suroeste de Francia, 

rexións que tamén presentan as principais pesqueiras comerciais. Nas avalia-

cións anuais das poboacións de larvas de lamprea en ríos de Galicia, obsérvase 

unha ampla distribución nun número alto de cursos de auga, aínda que o seu 

hábitat dispoñible limítase ao 36 % da lonxitude total do río, unha porcentaxe 

un pouco máis elevada que o 20 % descrito para o resto da Península Ibérica 

(Silva et al. 2016).

No que lle afecta á anguía (Anguilla anguilla), de acordo co ditame científico 

do Consello Internacional para a Exploración do Mar (CIEM/ICES), a poboa-

ción europea está fóra dos límites de seguridade biolóxica. Por iso, o Parlamento 

Europeo adoptou unha resolución na que convidou á Comisión a presentar de 

inmediato unha proposta de Regulamento, hoxe en vigor, que establece medidas 

para a recuperación da poboación (Regulamento CE 1100/2007). En Galicia a 

pesca recreativa da anguía foi prohibida en 2009, pero aínda existen importantes 

pesqueiras profesionais (nas rías de Arousa, de Vigo e de Muros e Noia, por 

exemplo). Por outra banda, a pesca do meixón foi prohibida en moitos países 

europeos, e no Baixo Miño as capturas oficiais son sistematicamente subestima-

das pero, con todo, achegan cifras proporcionais á abundancia real. Por tanto, 

os datos históricos reflicten unha verdadeira diminución moi pronunciada da 

abundancia. Así, declarouse un máximo de 50 t na tempada 1980-1981, men-

tres que entre 2000 e 2012 o valor medio foi de só 3 t. Se comparamos estes 

datos cos procedentes dos ríos franceses Vilaine, Loire e Adour, observamos que 

seguen a mesma tendencia, xa que pasaron de 113 t a finais dos 70 do século XX 

a 36 t na década dos 80 (Cobo et al. 2011; Antunes et al. 2015).

As dúas especies europeas de alosas, a zamborca [Alosa alosa (Linnaeus, 

1758)] e a saboga [Alosa fallax (Lacépède, 1803)], coexisten na Península Ibéri-

ca, moitas veces en simpatía nalgúns ríos. A zamborca foi dende sempre unha 

Fernando Cobo



163

especie simbólica do río Miño, contando cunha elevada importancia ecolóxica, 

económica e etnográfica no tramo internacional. Así e todo, a análise das captu-

ras de salmón, zamborca e lamprea no tramo internacional do Miño entre os 

anos 1885 e 1993, con datos procedentes da Capitanía do Porto de Caminha, 

reflicte un primeiro período comprendido entre 1885 e 1920 no que esta especie 

foi predominante nas capturas, cun 91 % do total; máis adiante, as capturas de 

lamprea aumentaron ata seren as máis numerosas no período 1960-1993, men-

tres que o salmón se mantivo sempre entre un 0,3 e 0,4 % do total de capturas. 

A pesca da zamborca foi a que máis descendeu: das case 1 500 000 zamborcas 

capturadas entre 1914 e 1929, pasouse a 24 974 individuos entre 1978 e 1993. 

Máis ou menos isto supón unha variación de 77 305 zamborcas/ano a 4664 

zamborcas/ano. O descenso no número de capturas coincide coa construción do 

encoro de Belesar e veuse acentuado pola construción dos restantes encoros na 

bacía (Mota et al. 2016).

A saboga só se rexistrou en Galicia nos ríos Ulla e Miño e, aínda que se cita-

ron exemplares procedentes da pesca deportiva no río Eo, non hai ningún espé-

cime dispoñible que permita a identificación taxonómica correcta. Doutra 

banda, a perda de hábitat accesible e de zonas de reprodución para ambas as dúas 

especies conduciu á aparición de individuos híbridos alí onde coexisten (Nachón 

et al. 2013, 2015).

Entre a información que pode reflectir a abundancia real das poboacións de 

salmónidos en Galicia, contamos cos datos da Consellería de Medio Ambiente 

da Xunta de Galicia obtidos mediante a realización de inventarios por pesca 

eléctrica así como os rexistros das estacións de captura, as estatísticas oficiais de 

pesca e os datos pertencentes a estudos científicos de distinta procedencia. Agora 

ben, este esforzo de mostraxe ten aínda pendente un traballo rigoroso de valora-

ción e interpretación obxectiva dos resultados.

O salmón (Salmo salar) sufriu un severo declive durante a segunda metade do 

século XX, que provocou a súa desaparición na maior parte dos case 20 ríos gale-

gos nos que este peixe habitaba. Segundo o rexistro que das capturas oficiais se 
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realizou desde 1949, revélase unha forte redución na súa abundancia media. Na 

actualidade esta especie atópase en sete ríos galegos (Eo, Landro, Masma, Man-

deo, Ulla, Lérez e Miño), se ben se debe considerar que, por unha parte, Eo e 

Ulla representan as poboacións máis abundantes e estables e, por outra, que o 

salmón pode aparecer esporadicamente noutras canles fluviais. A situación de 

declive provocou unha forte regulación da súa pesca, que se pode resumir na 

limitación do número de coutos e a veda do resto dos tramos fluviais, paralela-

mente á aplicación de restricións nas cotas de pesca en todos os ríos galegos, con 

excepción do Eo e do tramo internacional do Miño; esta última é a única zona 

da Península Ibérica na que, na actualidade, se permite a pesca do salmón con 

redes (Cobo / Caballero 2006).

As capturas sempre foron sensiblemente inferiores ás doutras especies migra-

doras, debido fundamentalmente ao tipo de migración, expresado nun menor 

número de exemplares. Excepto no río Miño, no que o 74 % das capturas de 

salmón corresponden á pesca profesional, o resto de estatísticas coas que se conta 

fan referencia á pesca deportiva. No pasado, os salmóns dos ríos galegos consti-

tuíron máis da metade das capturas de S. salar de toda España e chegaron a cifras 

de arredor de 12 000 exemplares ao ano nas décadas de 1920 e 1930. A princi-

pios da segunda metade do século XX, as capturas totais nos ríos galegos, incluí-

do o Miño, chegaron a 2000 individuos nos anos máis produtivos. Desde 1980 

a media baixou a c. 200. Entre 1949 e 1999, nos ríos que entran no océano 

Atlántico capturáronse 230 000 salmóns, dos cales o 65 % foron pescados en 

Asturias, o 19 % en Cantabria, o 14 % en Galicia e o norte de Portugal e o 2 % 

no País Vasco e Navarra.

A troita é unha especie politípica (cunha gran plasticidade xenética) con enor-

me capacidade de adaptación e capaz de colonizar todos os hábitats fluviais 

galegos, de xeito que o seu espectro ecolóxico é singularmente amplo, pero os 

factores relativos ao estado de conservación dos ecosistemas xunto coa presión 

pesqueira condicionan outros parámetros poboacionais como a densidade e a 

biomasa. A distribución do reo (forma migradora da troita común) atópase 
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Figura 4. Capturas de peixes migradores na primeira e segunda metade do século XX para a 
lamprea, salmón e zamborca; para a anguía sepáranse despois do maior descenso observado 
a partir da década dos oitenta. Fonte: Mota et al. 2016.
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restrinxida pola presenza de obstáculos artificiais existentes. As capturas no mar 

suxiren que o reo non se afasta demasiado da costa, pero detectáronse a máis de 

500 km do río de orixe. A media de densidades de xuvenís nas áreas de reo dos 

ríos galegos é relativamente baixa (ríos atlánticos de Galicia = 10,9 ind./100 m2, 

ríos cantábricos galegos = 10,2 ind./100 m2) e a tendencia é máis ou menos 

estable. Con todo, para os adultos obsérvase unha diminución nas capturas nos 

tres capturadeiros de Galicia (río Tea: 985 ind./ano, Ulla: 266 ind./ano, Lérez: 

207 ind./ano). En relación coas estatísticas de captura da pesca deportiva, os 

cambios no tamaño legal de captura distorsionaron a serie en Galicia, pero, de 

todos os xeitos, pasouse de 3000 reos declarados en 1995 a arredor de 700 nos 

anos 2011-2013. Analizando esta serie sen o efecto de cambio de límite de 

tamaño, a tendencia é tamén negativa. Este descenso inclúe o colapso da poboa-

ción de reos do río Eume, o de maior número de capturas oficiais, como conse-

cuencia do drenado acedo de piritas ocorrido en 2007-2008 (Caballero et al. 
2004, 2018).

Este panorama confirma que as poboacións de peixes migradores están en 

franco declive; as entradas nos ríos en que foron abundantes reducíronse tanto 

que a súa escaseza volveuse un novo e crecente problema para a conservación da 

biodiversidade.

Contaminación da auga

Os asentamentos humanos e as vías de comunicacións dan orixe a numerosos 

focos de contaminación fluvial. A poboación dispersa (1/3 do total de Galicia) 

presenta grandes deficiencias nos sistemas de depuración e xera graves proble-

mas de contaminación difusa por nitróxeno e microorganismos. A poboación 

agrupada, con estacións de tratamento de augas residuais na súa maior parte, 

presenta o problema dos desbordamentos dos sumidoiros unitarios, moi fre-

cuentes en zonas de pluviometría forte, como é o caso de Galicia. Os exemplos 

máis frecuentes e xeneralizados de contaminación, e que afectan permanente ou 
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temporalmente ao 90 % da rede hidrográfica galega, débense á contaminación 

orgánica procedente dun numeroso conxunto de actividades humanas: vertidos 

de orixe urbana ou industrial –especialmente de industrias lácteas, conserveiras, 

cárnicas...–, vertidos agrarios en forma de contaminación difusa por xurros e 

estrumes etc. Ademais, aproximadamente o 10 % das masas de auga definidas 

nos plans hidrolóxicos galegos presentan risco de vertedura de substancias prio-

ritarias segundo a Directiva Marco Europea da Auga. Considerando a evolución 

do xurdimento de novas sobre contaminación das augas, rexistradas na hemero-

teca do diario de máis difusión en Galicia, La Voz de Galicia, o crecemento é 

exponencial a partir dos anos 1955-65 (fig. 5). 

Figura 5. Evolución do xurdimento de novas en Galicia co criterio de busca: contaminación-
-auga, rexistradas na hemeroteca do diario La Voz de Galicia e referidas a cursos de auga 
galegos.

A minaría é outra actividade que incide negativamente sobre as nosas augas. 

As actividades mineiras, nas que en Galicia dominan as extractivas a ceo aberto 

con produción de importantes depósitos de entullos, poden dar orixe a procesos 

graves de contaminación, sobre todo de carácter difuso, onde os materiais en 
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suspensión e algúns metais son os contaminantes fundamentais. Son frecuentes os 

episodios de contaminación por vertidos orixinados pola actividade extractiva

de caolín, lousa ou minerais metálicos –lavado de áridos etc.– e moitos os 

cursos de auga afectados: Sil, Dubra, Ouro, Landro, Barcés, Deza, Umia etc. 

Ademais, existen evidentes exemplos dos catastróficos efectos sobre a biodiversi-

dade dos nosos ríos, provocados pola drenaxe aceda de rochas con pirita, pirro-

tina ou calcopirita nas concas do Eume ou do Ulla (Calvo de Anta / Pérez Otero 

1994; Monterroso / Macías 1998; Ciorba / Barreiro 2004; Peña / Barreiro 2009; 

Lucheta et al. 2013). 

Os casos de contaminación tóxica son, aínda que esporádicos, máis frecuen-

tes do que puidese parecer. As industrias poden orixinar situacións moi concre-

tas de contaminación con achega en xeral de disolventes, metais etc. Por outra 

banda, as actividades agrícolas e gandeiras dan orixe a numerosos puntos de 

contaminación que poden afectar a unha parte substancial das cuncas fluviais 

galegas. A utilización dos xurros, polo potencial contaminante que representan, 

implica unha fonte importante de contaminación orgánica, pero non se pode 

esquecer que, debido ás fortes diferenzas que presentan as explotacións agrope-

cuarias galegas, hai un sector, cun bo nivel de desenvolvemento, que pode ser 

tamén fonte doutros residuos contaminantes como os fertilizantes minerais e os 

praguicidas. De feito, en moitas destas explotacións os niveis estimados de lava-

do de nitróxeno e praguicidas teñen características semellantes ás da agricultura 

centroeuropea.

Entre as substancias xenobióticas destacan os compostos organohaloxenados 

e substancias que poden dar orixe a compostos desta clase no medio acuático: os 

organofosforados e os organoestánnicos, as substancias (e os preparados ou pro-

dutos derivados delas) que posúen propiedades canceríxenas, mutaxénicas ou 

que poden afectar as funcións endócrinas, os hidrocarburos persistentes e subs-

tancias orgánicas tóxicas persistentes e bioacumulables, os cianuros, os metais e 

os seus compostos, o arsénico e os seus compostos, e os biocidas e os produtos 

fitosanitarios. A este respecto, dende hai uns anos, rexistráronse nos ríos galegos 
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deformidades causadas pola contaminación, principalmente en insectos acuáti-

cos, pero non só nestes invertebrados senón tamén noutros organismos como 

escalos, troitas ou mesmo lampreas, o que amosa o efecto teratóxeno destas 

substancias procedentes de instalacións e actividades urbanas, industriais, agra-

rias e doutro tipo de procesos económicos (Servia et al. 2002, 2002, 2004; 

Gómez-Sande et al. 2012; Planelló et al. 2013, 2015).

A crecente eutrofización dos ambientes acuáticos favorece a proliferación 

masiva ou «floración» do fitoplancto. Máis do 70 % dos encoros galegos son 

eutróficos ou hipereutróficos e no 25 % desenvólvense cada vez con máis fre-

cuencia blooms de cianobacterias que producen potentes toxinas (fig. 6) (Cobo 

et al. 2012; Cobo 2015; Lago et al. 2016).

Figura 6. Evolución das floracións de cianobacterias en encoros galegos nos últimos 30 anos.

Un efecto de contaminación crónica das masas de auga galegas consiste na 

diminución que se vén observando da biomasa do macrozoobentos fluvial (fig. 

7); esta situación, xunto coa selección que a contaminación fai na composición 
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das comunidades, por eliminación selectiva das especies sensibles e aumento da 

abundancia das resistentes, trae como consecuencia unha alteración significativa 

das redes tróficas e unha perda na capacidade biolóxica de resistencia (diminu-

ción dos crecementos, da supervivencia, da fecundidade etc.) doutras especies 

como os peixes depredadores, por exemplo (Cobo et al. 2013).

Figura 7. Redución ao longo do tempo da biomasa do macrozoobentos nalgúns ríos de 
Galicia.
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Especies exóticas invasoras

Nas augas continentais galegas atópase actualmente unha preocupante cantidade 

de especies exóticas (fig. 8), a maioría introducidas de maneira intencionada ou 

neglixente (31 especies fronte ás 88 da Península Ibérica, segundo Cobo et al. 
2010). Representan o 16,7 % da fauna total de vertebrados (número total estima-

do: 55 especies; De Castro 2002), o 0,91 % da fauna total de macroinvertebrados 

(que se estima que rolda as 1320 especies; González / Cobo 2006) e o 5 % das 

macrófitas (número total estimado: arredor de 120; Romero-Buján 2008).

Figura 8. Número acumulado de especies exóticas invasoras (NIFS) rexistradas na Península 
Ibérica (IP) e en Galicia. a: total, b: invertebrados, c: vertebrados e d: macrófitas. Tomado 
de Cobo et al. 2010.
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En xeral, practicamente todas as especies presentes entraron moito antes 

noutras zonas da Península Ibérica. Con todo, o atraso na chegada é cada vez 

menor (Cobo et al. 2010). Así, especies citadas a principios do século XX na 

Península Ibérica tardaron ata 100 anos en ser rexistradas en Galicia. A medida 

que avanzaba o século XX, este atraso foi diminuíndo ata chegar á década dos 

anos 90, onde a partir de 1995 se fai practicamente nulo (fig. 9), o que significa 

que no momento actual calquera especie invasora que entre na Península Ibéri-

ca tardará moi pouco tempo en chegar a Galicia.

Figura 9. Relación entre a data da primeira introdución na Península Ibérica e o atraso en 
anos na introdución en Galicia das especies exóticas invasoras doceacuícolas. Tomado de 
Cobo et al. 2010.

Deficiencias nas políticas de xestión dos recursos naturais

É este un factor de impulsión da Grande Aceleración que, pola súa importancia, 

non se debe desbotar. Se consideramos como exemplo a xestión da pesca 

Fernando Cobo



173

continental e a conservación de especies de peixes fluviais, debido principalmen-

te a malas prácticas, estamos asistindo a un incremento progresivo da prevalencia 

de moitas enfermidades infecciosas, tanto víricas e bacteriolóxicas coma parasi-

tarias –de peixes, de anfibios e, en ocasións, de aves acuáticas–, que poden causar 

nalgunhas ocasións pequenas mortalidades e mesmo abrochos epidémicos en 

ecosistemas acuáticos que están a poñer en risco a súa conservación.

En diferentes estudos de valoración do estado de conservación das poboa-

cións de peixes continentais, os datos da mortalidade de peixes de auga doce 

debida á actividade antrópica indican que a presión sobre as poboacións é alta, 

pois pode representar máis do 80 % da mortalidade total. Ademais, noutra ver-

tente do mesmo problema, as repoboacións determinaron o deterioración xené-

tica das poboacións galegas de troita común e propiciaron procesos de extinción, 

hibridación e perda de diversidade xenética en maior ou menor medida segundo 

as diferentes concas fluviais (Cobo / Vieira-Lanero 2010).

CONCLUSIÓN

A variación diacrónica da degradación dos sistemas fluviais galegos reflicte a 

Grande Aceleración do Antropoceno como un fenómeno emerxente, complexo, 

sinérxico e multidimensional vinculado aos cambios socioculturais de Galicia e 

ao desinterese inveterado da Administración.

Diante desta situación, é pertinente preguntarse se estamos a exceder os niveis 

de sostibilidade e seguridade dos parámetros ambientais, unha pregunta que 

pode ter unha resposta afirmativa en pouco tempo. Para evitar a perda patrimo-

nial dos ecosistemas fluviais, débese actuar abordando as causas na súa orixe, sen 

esquecer a corrección das alteracións no medio natural e a recuperación dos 

ambientes degradados pero dentro dunha visión holística e integradora das 

bacías hidrográficas, como única forma de asegurar a conservación dos ambien-

tes acuáticos. 
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Os ecosistemas de auga doce proporcionan unha gama de bens e servizos que 

sustentan o desenvolvemento económico. A conservación dos ecosistemas de 

auga doce pode ser vista como o mantemento da infraestrutura natural, equiva-

lente ao da infraestrutura construída que proporciona servizos tecnolóxicos para 

a sociedade. Desafortunadamente, o papel que desempeñan os sistemas de auga 

doce sans e os beneficios tanxibles e intanxibles que se derivan deles tanto en 

termos de servizos ecosistémicos como polos recursos que proporcionan só se 

recoñece cando estes sistemas se degradaron ou se perderon irremediablemente.
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