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INTRODUCIÓN

A distribución das aves variou ao longo da súa historia debido a condicionantes 

que aínda estamos lonxe de coñecer ben. Durante longos períodos de tempo, a 

influencia do clima e as barreiras xeográficas foron probablemente os factores 

decisivos, xunto coa competencia doutros organismos. Pero a partir de hai uns 

10 000 anos, co final da glaciación do Würm, a expansión dos humanos come-

zou a condicionar, coas súas actividades, a súa contorna, incluíndo as aves, un 

dos grupos animais con maior posibilidade de desprazamento e adaptación aos 

cambios. 

Dentro deste período, denominado Holoceno, as aves foron adaptándose aos 

moderados cambios exercidos sobre o medio polas pequenas poboacións huma-

nas recolledoras, cazadoras e preeiras da etapa Paleolítica. Mais a aparición das 

tecnoloxías agro-gandeiras do Neolítico, hai uns 5000 anos no caso galego, 

supuxo o inicio dunha modificación drástica do territorio, primando a expan-

sión das terras de cultivo e pasteiros e reducindo as áreas arboradas segundo a 

necesidade dunha poboación humana crecente.

Dalgún xeito pode considerarse que esa distribución e estratexia de aprovei-

tamento dos recursos neolíticos se mantivo ata mediados do s. XX, cando os 

programas de repoboación forestal estatal obrigatoria e a expansión da agricul-

tura e o gando industriais –coa mecanización do agro baseada no petróleo e no 

uso de químicos– foron promovendo o progresivo abandono de poboación cara 

ás cidades e a ocupación do territorio por infraestruturas e vías, entre outros 

factores, marcando un proceso de cambios antrópicos sen precedente nos mile-

nios anteriores.
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En canto ás aves, cada etapa de cambios debeu supor vantaxes ou problemas 

de adaptabilidade para cada especie; en xeral, a oferta dunha cuberta vexetal 

variada con estrutura de mosaico favorece a biodiversidade aviar, mentres que a 

dominancia horizontal e vertical de arboredo, mato ou pasteiro a dificulta. Ade-

mais, as aves dependentes da actividade humana tradicional retrocederán, men-

tres que as especies oportunistas terán máis posibilidades de ocupar terras modi-

ficadas.

Porén, non importa unicamente a modificación da cuberta vexetal. Outros 

factores, como a contaminación dos solos por actividades mineiras ou as propias 

das agropecuarias intensivas –como o uso de pesticidas ou as achegas masivas de 

xurro– foron cambiando a peor a calidade das terras e dos ríos galegos, afectando 

directa ou indirectamente á súa avifauna.

Nunha primeira aproximación, o binomio fauna e humanidade leva milenios 

de influencia mutua. Se admitimos a utilidade do concepto de Antropoceno e 

asumimos a fixación do seu inicio, semella fóra de dúbida que a influencia 

humana sobre a avifauna se acentuou na segunda metade do s. XX, en forma de 

diminución da biodiversidade, de cambios na composición de solos, augas e aire, 

ademais da manifestación de evidencias do aceleramento do cambio climático de 

orixe antrópica e as súas consecuencias.

Comentaranse a continuación de xeito conciso algúns dos cambios máis 

salientables acontecidos na avifauna galega no período indicado, que son obxec-

to de debate na comunidade de ornitólogos. Coinciden estes cambios cunha 

lamentable desidia por parte das administracións responsables da conservación 

do patrimonio natural e do apoio á investigación científica. A esta destínanse 

recursos insuficientes para satisfacer as responsabilidades de conservación que 

obriga a legalidade. A esta falta de prioridade política a prol da conservación 

únese unha política forestal que é parte do problema.

Juan Rodríguez Silvar
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1. INFLUENCIA ANTRÓPICA SOBRE AS AVES, ALGUNHAS 
EVIDENCIAS

Cambios de uso do territorio

Resultan claras as diferenzas entre as fotos aéreas de 1956-57 e as actuais. No 

primeiro, as terras de cultivo e os pasteiros ocupaban ata o último ferrado útil, 

mentres que o arboredo se cinguía estritamente á superficie necesaria para as 

necesidades de leña, madeira ou froitos, como a castaña.

O traslado progresivo dos anos 60-70 da actividade primaria á actividade 

industrial e de servizos favoreceu tanto o abandono do manexo tradicional, man-

tido por séculos, como a introdución de métodos de produción intensiva, cunha 

perda asociada de solo agrícola a favor do forestal; así, entre os anos 1985 e 2005, 

a perda neta de superficie agrícola en Galicia foi de 145 000 ha e o incremento 

neto da superficie arborada foi de case 300 000 ha. A isto sumaríaselle un incre-

mento neto das cubertas artificiais (áreas urbanas, infraestruturas...) de máis de 

78 000 ha. Esta transición do modelo agropecuario herdeiro do Neolítico ao 

industrial provocou, ademais, a perda progresiva do mosaico de cultivos, favore-

cedor da biodiversidade aviar. 

Uso de biocidas e fertilizantes

A expansión do uso de químicos pesticidas na agricultura e o control de estradas 

e vías de tren leva producindo a escala mundial un fenómeno ao que non é alleo 

Galicia. Así, os núcleos urbanos, especialmente as cidades, estanse a converter en 

refuxio para as aves, en «illas seguras» onde atopar menores concentracións de 

produtos tóxicos. Está por comprobar a afectación ás aves galegas, mais resulta 

razoable esperar consecuencias segundo a tipoloxía dos cultivos en cada comarca.

ANTROPOCENO. AS AVES EN GALICIA
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Razóns climáticas

Os fenómenos prognosticados polo panel de expertos en cambio climático da 

ICPP (Intergovernamental Panel of Climatic Change) están a manifestarse. 

O máis evidente é a diminución cuantitativa das precipitacións, o seu reparti-

mento anual e a súa tipoloxía, con dous últimos anos hidrográficos consecutivos 

de déficit. Outro fenómeno é a tendencia a un tempo máis seco e soleado en 

primaveras adiantadas, veráns intermedios, outonos secos e soleados e invernos 

pouco chuviosos. Nese contexto, a aparición de tormentas intensas e frecuentes 

afectan as costas e zonas do interior. 

Estes cambios semellan provocar modificacións dos desprazamentos das aves, 

tanto as sedentarias como as migradoras. Esas alteracións poden ser fenolóxicas 

e xeográficas, e ser tanto latitudinais como lonxitudinais.

Entre as aves migradoras poden citarse como exemplos:

• Área de dispersión 

· Aves boreais que non baixan a invernar: avefrías (Vanellus vanellus), 
pilros dourados (Pluvialis apricaria).

· Aves saharianas que soben a latitudes máis altas: cegoña (Ciconia cico-
nia), cirrio pálido (Apus pallidus) e andoriña dáurica (Hirundo daurica). 

· Aves saharianas que modifican a distribución. Hai máis dun lustro que 

o cuco (Cuculus canorus) falta da costa norte de Galicia.

• Aves neárticas que aparecen con maior frecuencia. Son arrastradas por 

tormentas dende as costas de América do Norte. A aparición crecente nos 

últimos anos pode estar relacionada co incremento de episodios tormen-

tosos debidos ao cambio climático, aínda que non está estimada a influen-

cia do aumento de observadores provistos de óptica e información de 

calidade. Son frecuentes os casos entre as aves mariñas como as movellas 

(Gavia) e os grupos das limícolas e dos láridos. A aparición de bastantes 

aves norteamericanas pasou de rareza a fenómeno común.

Juan Rodríguez Silvar
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• Fenoloxía. Hai unha tendencia ao adianto nas datas de chegadas e marcha 
tras a cría de aves estivais. 

2. INTRODUCIÓN DE ESPECIES ALÓCTONAS E EXPANSIÓN 
INVASORA DE AUTÓCTONAS

A presenza de predadores alóctonos como o visón americano (Neovison vison) 
supón unha dificultade severa para todo o territorio, illas incluídas, dada a súa 
capacidade natatoria. Foron realizadas campañas de erradicación, con éxito nal-
gúns casos, pero segue a ser unha ameaza seria para aves que aniñan no chan de 
illas e zonas húmidas. Outro caso son os gatos domésticos en réxime de liberda-
de, capaces de causar unha impresionante cantidade de vítimas entre vertebrados 
voadores, morcegos inclusive, ao longo do ano.

Das especies autóctonas convertidas en problema pola expansión das súas 
poboacións destaca o xabaril (Sus scrofa), un omnívoro en todos os terreos, que 
está a aproveitar o abandono humano do agro para proliferar sen taxa. Castiga 
tanto a flora –devece polos bulbos de orquídeas silvestres, segundo comunica-
ción persoal de Rafael López Loureiro– como levanta as postas de calquera ave 
que aniñe no chan.

3. AVES MARIÑAS E LITORAIS

Producíronse grandes cambios nas últimas catro décadas nas que se leva seguin-
do ás poboacións sedentarias e invernantes. Especies aniñantes no s. XX como o 
arao dos cons (Uria aalge) e a gaivota tridáctila (Rissa tridactyla) están aquí no 
límite sur da súa distribución mundial, polo que factores como os climáticos, o 
descenso dos recursos tróficos ou o aumento do esforzo pesqueiro, sumados á 
contaminación do mar por petróleo, poden explicar a súa desaparición (que non 

extinción) como aniñantes en Galicia. 

ANTROPOCENO. AS AVES EN GALICIA
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En troques, resulta moi preocupante o declive de aves sedentarias coma o 

corvo mariño cristado (Phalacrocorax aristotelis), que se atopa nunha alarmante 

regresión dende o afundimento do Prestige en 2003. Por citar algúns factores 

negativos e, xa que logo, as aves influídas por eles, pódense recoller:

• Contaminación por petróleo. A dominante, sen dúbida, con polo menos 

un gran desastre cada década. A sucesión de episodios probablemente 

deixou unha suma de efectos nas poboacións vexetais e animais mariñas 

dunha complexidade lonxe de ser estudada suficientemente. O caso do 

corvo mariño cristado, xa mencionado, é un exemplo posible.

• Captura por artes de pesca. Os lances de arrastre demasiado próximos a 

areais, illas e illotes, onde tamén pescan ou crían aves mariñas, poden 

explicar moitos casos de declive de colonias de corvo mariño cristado e de 

invernantes como o arao dos cons e o carolo (Alca torda). Os palangres 

tamén ocasionan vítimas entre mascatos invernantes e álcidos. Desta situa-

ción non se salvan as illas do Parque Nacional Illas Atlánticas, que dista 

de ser un exemplo de boa xestión no control da pesca nas súas augas.

• Cambios na oferta trófica antrópica: a proliferación de vertedoiros de lixo 

nos 60 favoreceu un crecemento das poboacións de gaivota patiamarela 

(Larus michahellis) desparello coa oferta trófica natural. Deuse así un 

incremento dos anos 70 a 90. O selado de vertedoiros no 2000 supuxo 

unha rebaixa drástica da oferta trófica, que permite entender os despraza-

mentos da gaivota patiamarela dende as súas colonias salvaxes –hoxe for-

temente diminuídas– ás cidades, pola maior seguridade dos tellados, que 

hoxe empregan para facer os niños, e a proximidade a fontes doadas de 

alimento en contedores, patios de colexios, parques e incluso persoas que 

as alimentan, como fan coas colonias de gatos de rúa. En consecuencia, 

podemos estar asistindo a unha diminución dos seus efectivos totais, malia 

a percepción urbana de incremento de gaivotas. Non hai aumento, senón 

traslado de poboacións.

Juan Rodríguez Silvar
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En contraposición cos casos de aves mariñas aniñantes afectadas por condi-

cionantes negativos, existen casos de especies en expansión, por razóns non ben 

coñecidas. Son o caso do gaivotón atlántico (Larus marinus), en expansión dende 

o norte; comezou ocupando illotes da Mariña luguesa e deu o salto a illas e illo-

tes da ría de Arousa, onde leva varias tempadas criando con regularidade e con 

tendencia a aumentar. O mesmo acontece cunha limícola, a gabita (Haematopus 
ostralegus), da que se coñecían colonias dende os anos 60 (algunha desaparecida 

na praia de Santa Cristina, A Coruña) nos Farallóns de San Cibrao, na Mariña. 

Dende alí, como o gaivotón, pasan á ría de Arousa, onde ocupan os mesmos 

illotes.

4. AVES DE MEDIOS AGRARIOS

A perda de diversidade de hábitats e os cambios ou abandonos de cultivos redu-

ciu as poboacións de moitas pequenas aves granívoras, como quedou recollido 

no IX Congreso Galego de Ornitoloxía, realizado en Pontevedra en novembro 

de 2016 e que versou sobre «efectos dos cambios ambientais e territoriais nas 

aves galegas». 

O pardal común (Passer domesticus), a gralla (Corvus monedula), a perdiz ver-

mella (Alectoris rufa), o paspallás (Coturnix coturnix) ou a rula (Streptotelia tur-
tur) son exemplos de especies asociadas a cultivos que diminuíron ou mesmo 

desapareceron de zonas ocupadas, ata onde temos información. Consta que en 

paralelo van descendendo rapaces nocturnas coma o moucho (Athene noctua) e 

diúrnas como o lagarteiro (Falco tinnunculus).
O declive de aves esteparias como o alcaraván (Burhinus oedicnemus) e o sisón 

(Tetrax tetrax) en terras do interior de Lugo demanda unha imprescindible coor-

dinación na praxe da explotación agraria, que compromete os seus núcleos de 

cría en declive, adoptando as medidas propostas polos respectivos plans de pro-

tección xa elaborados e sen aprobar.

ANTROPOCENO. AS AVES EN GALICIA
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A avefría está nunha situación similar, aínda que o labor de custodia do terri-

torio levado a cabo pola Sociedade Galega de Historia Natural en Antela está a 

dar resultados que marcan liñas que seguir.

5. AVES DE MONTAÑA

O predominio dunha política territorial enfocada á produción forestal, á enerxía 

eólica –co seu acompañamento de aeroxeradores, liñas eléctricas, vías de servizo 

etc.–, á minaría a ceo aberto e á construción de infraestruturas marca un fato de 

condicionantes negativos para as aves da montaña, aos que se suma o despoboa-

mento humano para pintar un escenario axeitado para monocultivos forestais de 

pináceas e o resistente ás xeadas Eucaliptus nitens. 
Pola contra, nada favorable para as especies dependentes do cereal, como a 

charrela (Perdix perdix), e as de bosque, como a arcea (Scolopax rusticola) e a pita 

de monte (Tetrao urogallus), practicamente xa desaparecida. As rapaces atopan 

tamén dificultades nestes cambios de uso do territorio, tanto as especies de mato, 

por exemplo a tartaraña cincenta (Circus pygargus) e a gatafornela (Circus cya-
neus), como as de espazos abertos, por exemplo a aguia real (Aquila chrysaetos).

6. AVES DE ARBOREDO

A cobertura arbórea aumentou notablemente en Galicia no período considerado 

debido a dous factores principais, o abandono do rural, co conseguinte avance 

de vexetación de mato e arboredo, e as repoboacións forestais, principalmente de 

piñeiros e eucaliptos. As fragas, restos de bosque clímax dominado polos carba-

llos (Quercus spp.), estaban e están relegadas a zonas de difícil orografía; os soutos 

de castiñeiro (Castanea sativa), como formacións xestionadas, sufriron o efecto 

do abandono.

Juan Rodríguez Silvar
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No arboredo tamén son as especies xeralistas, como o pombo (Columba 
palumbus) e o peto verdeal (Picus viridis), as que sacan partido da expansión 

forestal. 

7. CONCLUSIÓNS

Existen cambios patentes na avifauna galega dende mediados do s. XX, cando se 

comeza a contar con datos. Sería necesario aplicar, realizar ou promover plans 

específicos para comprender, e así poder xestionar con base científica, o estado 

das poboacións. Sen ese esforzo é dubidoso conseguir a obrigada xestión 

ambiental.

ANTROPOCENO. AS AVES EN GALICIA
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