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SERVIZOS

   ECOSISTEMICOS

A Convención de Ramsar sobre os Humidais define no seu art. 1 aos 

humidais coma “extensións de marismas, pantanos e turbeiras, ou 

superficies cubertas de augas, sexan estas de réxime natural ou artificial, 

permanentes ou temporais, estancadas ou correntes, doces, salobres ou 

salgadas, incluídas as extensións de auga mariña cuxa profundidade en 

marea baixa non exceda de seis metros”. 

Os humidais son indispensables polos innumerables beneficios ou 

"servizos ecosistémicos" que brindan á humanidade, desde 

subministración de auga doce, alimentos e materiais de construción e 

biodiversidade, ata o control de crecidas, recarga de augas subterráneas 

e mitigación do cambio climático. 

Con todo, un estudo tras outro demostra que a superficie e a calidade 

dos humidais seguen diminuíndo ano tras ano na maioría de rexións do 

mundo. En consecuencia, os servizos dos ecosistemas que os humidais 

proporcionan ás persoas atópanse en perigo.

O estudo levado a cabo por Russi et al. en 2013 sobre a economía dos 

ecosistemas e a biodiversidade (TEEB, polas súas siglas en inglés) para a 

auga e os humidais destacou, entre outros aspectos, a importancia 

crucial dos humidais no ciclo da auga. Dito informe revelou que “os 

servizos dos ecosistemas relacionados coa auga e os humidais están a 

degradarse a un ritmo alarmante”.

A perda e degradación dos humidais tradúcese “nun enorme impacto 

social e económico (por exemplo, aumento do risco de inundacións, 

diminución da calidade da auga, ademáis de impactos sobre a saúde, a 

identidade cultural e os medios de subsistencia)”. O informe de Russi et 

al. insta a que se integre o “pleno valor da auga e os humidais” na toma 

de decisións e ofrece exemplos sobre como levalo a cabo.

A degradación dos humidais que aínda quedan pode producir perdas de 

biodiversidade, cambios nas funcións ecolóxicas e cambios nos fluxos 

dos servizos ecosistémicos, con impactos posteriores na saúde, nos 

medios de subsistencia e no benestar das comunidades e na actividade 

económica.

A degradación dos 

humidais que aínda 

quedan pode producir 

perdas de 

biodiversidade, 

cambios nas funcións 

ecolóxicas e cambios 

nos fluxos dos 

servizos 

ecosistémicos, con 

impactos posteriores 

na saúde, nos medios 

de subsistencia e no 

benestar das 

comunidades e na 

actividade 

económica.
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Ricos en natureza e vitais para o ser humano, os humidais son as arterias 

e as veas da paisaxe. Aínda que só cobren unha pequena porcentaxe da 

superficie da Terra, son fonte de saúde e riqueza. Achégannos auga doce, 

garanten a subministración de alimentos e axudan a manter a 

biodiversidade do planeta. 

Tamén nos protexen fronte ao cambio climático e representan o medio 

de vida de centos de millóns de persoas en todo o mundo. Sectores coma 

a pesca, a acuicultura, a plantación de arroz, a recoleción de aceites e 

prantas medicinais; ou mesmo o turismo dependen en maior ou menor 

medida dos humidais.

A pesares da súa importancia, a Convención de Ramsar denuncia que 

durante o último século desapareceron o 64 % dos humidais do planeta. 

O incremento dos usos agrícolas, o pastoreo, o desenvolvemento de 

infraestruturas ou, simplemente, a contaminación das súas augas, son 

algunhas das razóns que orixinaron esta preocupante situación. 

E a tendencia segue en aumento. A destrución dos humidais acelerouse 

a partir do ano 2000 e, na actualidade, calcúlase que estes valiosos 

ecosistemas desaparecen a un ritmo tres veces superior ao dos bosques, 

con efectos especialmente devastadores en zonas continentais e, sobre 

todo, en Asia.

Os beneficios dos humidais son innegables. Ademáis de encher os 

acuíferos subterráneos que dan de beber a case dous mil millóns de 

persoas en Asia, e outros 380 millóns en Europa, estes corpos de auga 

resultan indispensables para o planeta polos innumerables “servizos 

ecosistémicos” que ofrecen á humanidade:

LIMPAN A AUGA 

Os humidais actúan coma unha depuradora de augas residuais, filtrando 

refugallos nocivos para as persoas e o medio ambiente. Os sedimentos, 

as prantas e as especies mariñas absorben algúns dos contaminantes 

procedentes dos pesticidas, a industria e a minería, incluíndo metais 

pesados e toxinas.

O incremento dos 

usos agrícolas, o 

pastoreo, o 

desenvolvemento de 

infraestruturas ou, 

simplemente, a 

contaminación das 

súas augas, son 

algunhas das razóns 

que orixinaron esta 

preocupante 

situación.
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CONTROL DE INUNDACIÓNS

Os humidais son amortiguadores da natureza. As turbeiras e os pasteiros 

húmidos nas cuncas fluviais actúan coma esponxas naturais, 

absorbendo as precipitacións, creando amplas charcas de superficie e 

reducindo as crecidas dos arroios e ríos. Esa mesma capacidade de 

almacenamento tamén protexe contra a seca.

SUMIDOIROS DE CO₂

As turbeiras cobren aproximadamente o 3 % da superficie terrestre do 

planeta, pero conteñen o 30 % de todo o carbono almacenado na terra. 

Isto constitúe o dobre da cantidade almacenada nos bosques de todo o 

mundo. Agora ben, cando se queiman ou se drenan para a agricultura, 

pasan de ser sumidoiros de carbono a fontes de carbono. As emisións de 

CO₂ derivadas dos incendios, a drenaxe e a explotación das turbeiras 

equivalen ao 10 % de todas as emisións anuais de combustibles fósiles.

MANTEÑEN A BIODIVERSIDADE

Os humidais albergan máis de 100.000 especies coñecidas de auga doce, 

e esta cifra aumenta continuamente. As turbeiras cobren 

aproximadamente 

o 3 % da superficie 

terrestre do 

planeta, pero 

conteñen o 30 % de 

todo o carbono 

almacenado na 

terra. Isto constitúe 

o dobre da 

cantidade 

almacenada nos 

bosques de todo o 

mundo. 
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O Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime 

xurídico dos humidais protexidos e se crea o Inventario de humidais de 

Galicia (DOG Núm. 122, do 25 de xuño de 2008), establece que a 

inscrición dun humidal no Inventario de humidais de Galicia deixará 

constancia - como mínimo - da súa identificación, denominación e 

descrición, codificación e denominación do humidal, descrición xeral do 

humidal, tipoloxía, localización e superficie, localización xeográfica, 

administrativa e hidrolóxica, superficie do humidal, hábitats, vexetación 

e flora, fauna, réxime de protección, plans e medidas de conservación, 

estado de conservación e cartografía.

O Inventario de Humidais de Galicia (IHG) é un paso previo para 

incorporar novos humidais protexidos. Porén, malia que desde o ano 

2003 o IBADER xa tiña elaborado un inventario con máis de 1.100 

humidais galegos, non se tramitou a  protección destes espazos, e en 15 

anos só se declarou un humidal máis como protexido: o Parque Nacional 

das Illas Atlánticas.

Por outra banda, a Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da 

biodiversidade de Galicia establece no seu artigo 87 relativo á 

coherencia e conectividade ecolóxica que:

1º.- Para mellorar a coherencia e a conectividade ecolóxica do territorio, 

a Administración autonómica fomentará na súa planificación ambiental 

a conservación de corredores ecolóxicos e a xestión daqueles elementos 

da paisaxe e áreas territoriais que resulten esenciais ou revistan 

primordial importancia para a migración, a distribución xeográfica e o 

intercambio xenético entre poboacións de especies de fauna e flora 

silvestres, tendo en conta os impactos futuros do cambio climático.

2º.- A Administración autonómica outorgará un papel prioritario aos 

cursos fluviais, vías pecuarias, áreas de montaña e outros elementos do 

territorio, lineais e continuos ou que actúan como puntos de ligazón, con 

independencia de que ostenten a condición de espazos naturais 

protexidos.

Para garantir a conectividade e os intercambios ecolóxicos dos 

corredores fluviais hai que protexer os terreos ribeireños, aqueles que 

Os humidais 

albergan máis de 

100.000 especies 

coñecidas de auga 

doce, e esta cifra 

aumenta 

continuamente. 

PROTECCIÓN

   DOS HUMIDAIS
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conectan o leito principal coa súa chaira de inundación (coma os 

humedais: lagoas, brañas, brañóns, etc). 

A fragmentación de hábitats configúrase como unha das principais 

causas de perda de biodiversidade. Para facer fronte a estes procesos 

resulta necesario manter a conectividade ecolóxica do territorio tanto 

dun modo xeral como mediante elementos específicos da paisaxe. Un 

dos principais servizos ecosistémicos dos humidais é a cantidade e 

calidade de flora e fauna – denominada diversidade biolóxica ou 

biodiversidade – que estes poden albergar. 

A conectividade lonxitudinal ven marcada pola dirección da corrente 

dun río desde ou seu nacemento ata a desembocadura, sendo a 

principal responsable das características das comunidades biolóxicas 

acuáticas e de ribeira. A conectividade transversal, pola súa banda, ven 

definida pola conexión existente entre ou leito e a súa chaira de 

inundación, como son os casos que nos ocupan.

A conectividade fluvial é un atributo que caracteriza aos ríos en bo 

estado; e por tanto un dos principais obxectivos a conseguir como parte 

das obrigacións que establece a Directiva Marco da auga (DMA). Doutra 

banda, o incremento da continuidade fluvial é unha das estratexias 

claves na adaptación ao cambio climático dos ecosistemas fluviais, de 

acordo co establecido no Plan Nacional de Adaptación ao Cambio 

Climático (PNACC). Máis aló da redución do tamaño dunha mancha de 

hábitat preexistente, esta pode quedar dividida en varios fragmentos, de 

forma que á redución de superficie total de hábitat súmaselle a 

discontinuidade do mesmo no espazo. 

As poboacións afectadas non só terán menos hábitat dispoñible, senón 

que ademais terán que atravesar espazos transformados para moverse 

dun fragmento a outro. Nunha paisaxe fragmentada o grao de illamento 

poboacional de cada especie afectada é diferente e particular, xa que 

está determinado pola distancia que existe entre os fragmentos nos que 

habita, polo tipo de hábitat artificial que separa ditos fragmentos, e pola 

capacidade de dispersión ou de movemento da especie en cuestión. 

En definitiva, unha diminución da interconexión entre os fragmentos, 

É esencial garantir a 

conservación da 

biodiversidade e dos 

recursos hídricos.  

–entre eles, os 

humidais– e 

proceder a restaurar 

as funcións 

ecolóxicas e os 

servizos 

ecosistémicos 

daqueles que foron 

degradados polas 

accións antrópicas 
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separados por espazos transformados polas actividades antrópicas, 

provoca que os parches tendan a funcionar como “illas biolóxicas” para 

aquelas especies faunísticas con dificultades para atravesar ditos 

espazos. A diminución da permeabilidade dos espazos transformados 

aos fluxos biolóxicos pode deberse ao aumento da distancia entre 

fragmentos, a unha máis severa transformación destes espazos, ou a 

unha combinación de ambos.

Cómpre tamén destacar a importancia das charcas e humidais 

temporais, xa que son espazos que, en condicións naturais, supoñen 

unha importante fonte de biodiversidade e acubillo de moitas especies 

que, ou ben desenvolven todo o seu ciclo vital nelas, ou son puntos de 

descanso nos seus desprazamentos. Así, a conectividade preséntase 

coma un atributo da paisaxe que se refire á permeabilidade que este 

presenta aos fluxos biolóxicos e ecolóxicos

Por iso, e de cara a facilitar a conectividade ecolóxica, é esencial garantir 

a conservación da biodiversidade e dos recursos hídricos.  – entre eles, 

os humidais – e proceder a restaurar as funcións ecolóxicas e os servizos 

ecosistémicos daqueles que foron degradados polas accións antrópicas 

(plantíos forestais, agricultura intensiva, instalación de parques eólicos, 

explotación de minas, etc).

PROTECCIÓN

   DOS HUMIDAIS
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ZONAS AVALIADAS

BRAÑAS DO DEO

Situadas na cunca do río Deo (afluínte do Mandeo) ao sur da comarca de 

Betanzos, comprenden unha superficie de 3.385,20 ha dos concellos de 

Aranga, Curtis e Oza-Cesuras. 

Este espazo aséntase nunha ampla penichaira atravesada por 

numerosos cursos de auga tributarios do Deo que, na súa meirande 

parte, está ocupado por brañas, prados e matogueira con exemplares de 

salgueiro e bidueiro nas beiras, e faixas de bosques de galería que 

acompañan os cursos dos ríos (aínda que tamén atopamos amplas zonas 

de repoboación con piñerios e eucaliptos).

 A biodiversidade que atopamos nas brañas do Deo fai que as 

consideremos o corazón insubstituible da Reserva da Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo.

LOCALIZACIÓNS

Polígono 15 (agás as parcelas que están arredor da canteira de Montesalgueiro) 

Polígono 16 Parcela catastral 15003A016000010000WB 

Polígono 18 

Polígono 11. Parcelas 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 89 

Polígono 10 
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ZONAS AVALIADAS

BRAÑAS DE VALADARES E BAÑAS

Preto da devesa de Augabril, e a carballeira e fervenza de Santa Leocadia 

atopamos as brañas de Valadares e Bañas. Nas súas veiras afloran 

exemplares de Lycopodiella inundata e viven cantidade de anfibios, 

sendo ambos indicadores de que nos atopamos nunha zona de turbeiras 

(ecosistemas húmidos cun elevado contido en materia orgánica que 

desenvolven funcións ambientais vitais: control hidrolóxico, corredores 

biolóxicos, ...) coma a que podemos atopar preto do lugar de Lestaio.

Tamén hai unha presenza significativa de exemplares de Euphorbia 

uliginosa e Carum verticillatum a carón do regato Val do Río.
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ZONAS AVALIADAS

Percorrendo as brañas de Banzas chegamos ao nacemento dun rego 

innominado que tributa no rego do Vao da Denociña (que, á súa vez, 

verque augas ao río Tines), así coma aos regos da Braña, Vilar de Abaixo, 

da Coscoxa, e o propio río de Banzas – que verquen as súas augas ao río 

Donas – ademáis doutros acuíferos e charcas de nome descoñecido que 

chegan finalmente ao bosque atlántico de Santa Leocadia.

LOCALIZACIÓNS (COORDENADAS)

Latitude: 42.86411752917448 

Lonxitude: -8.966393396258354

Latitude: 42.87479185717953 

Lonxitude: -8.972443453967571 

Latitude: 42.88994529765673 

Lonxitude: -8.980276174843311 

Latitude: 42.88022217987239 

Lonxitude: -8.988284915685654

Latitude: 42.86258281989446 

Lonxitude: -8.976663239300251 

Este último atópase enclavado nun val encaixado na cunca do río Entíns, 

formado por substrato silíceo derivado de rochas graníticas e esquistos 

metamórficos que propiciou a conservación en moi bo estado dun dos 

últimos bosques atlánticos do occidente galego, e foi obxecto de estudo 

dun exhaustivo traballo de fin de grao – presentado no mes de setembro 

de 2020 polo enxeñeiro forestal D. Javier Calvo Vázquez na Universidade 

de Vigo – no que se propón a creación nela dun Espazo de Interés Local .
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ZONAS AVALIADAS

BRAÑAS DA SERRA

Encádranse nas parroquias de San Pedro de Xallas de Castriz (Santa 

Comba) e San Miguel de Couso (Coristanco), e constitúen un dos brezais 

atlánticos húmidos máis grandes de Galicia. Actualmente, esta zona 

humida está  en perigo de desaparición polo abuso do sector forestal. 

Para o presente estudo tomamos como linde das brañas os seus límites 

actuais, xa que hai vinte anos a extensión deste brezal chegaba ata a 

fervenza de Castriz (espazo natural no que se facía o moído do millo hai 

máis de 200 anos - que conta con sete muíños restaurados - e que foi 

convertido en área recreativa no ano 2019 solicitándose a declaración 

de ENIL) polo este, á lagoa de Alcaián polo norte, á parroquia de Grixoa 

polo oeste, e aos lugares de Boaña de Abaixo e Boaña de Arriba polo sur.

Aquí atopamos o 

endemismo 

Centaurea ultreiae, 

especie en perigo de 

extinción que vive 

exclusivamente 

nunha reducida área 

dos Montes do 

Castelo e monte 

Toural, na 

confluencia dos 

concellos de 

Coristanco, Santa 

Comba, Tordoia, 

Carballo e Val do 

Dubra.

LOCALIZACIÓNS

As columnas indican o polígono, número de parcela, superficie en m2 e o 

concello, que se rexistra como "StC'' para Santa Comba, e como ''Cor'' para 

Coristanco.
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ZONAS AVALIADAS

*As parcelas cun asterisco son aquelas nas que predominando o brezal, hai 

pequenas zonas de pradarío. 

**As parcelas con dous asteriscos son aquelas nas que se sitúa a poza dos 

parrulos, unha pequena lagoa permanente e habitual zona de cría de anátidas e 

outras aves.  

Grupo A: Neste grupo están as parcelas donde o brezal predomina ou coexiste 

con monte baixo (toxo) e pequenas zonas con bosque de ribeira. 

Grupo B: Nestas parcelas, hai plantacións medianamente vellas de piñeiro, pero 

ainda existe brezal. 
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ZONAS AVALIADAS

Grupo C: Eucaliptais de máis de 5 anos (*As parcelas con asterisco, tendo 

plantacións en parte delas, tamén teñen zonas de monte baixo e ou bosque de 

ribeira).
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ZONAS AVALIADAS

Grupo D: Engádense as plantacións realizadas no periodo de tempo 

comprendido entre o 2018 e 2022 (*Nestas localizacións atópase unha 

mámoa). 
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ZONAS AVALIADAS

Grupo E: Terreos con pradarías ou mixtos con monte bixo. (*Nas parcelas nas 

que aparece 1 asterisco, hai unha mámoa ou parte dela). 
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ZONAS AVALIADAS

BRAÑAS DO MONTE INXERIO

Os terreos do Monte Inxerio están catalogados polo propio Concello de 

Ordes a efectos urbanísticos coma “chan rústico de protección das 

augas”, definido no art. 24 da Lei do chan de Galicia, pois existen neles 

ata cinco zonas húmidas:

Encoro de Vilasenín, encoro de Vilagudín, encoro de Pumariño, Veigas 

do Peñasco e Cova de Foucellas 

Coordenadas                                    Nome 

X = 545,167 Y = 4,774,245              Braña da Coviña 

X = 545,391 Y = 4,773,593              Brañal 

X = 547,296 Y = 4,775,705              Brañas 

X = 547,554 Y = 4,773,335              Brañas das Pernas 
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ZONAS AVALIADAS

BRAÑAS DA CALZADA

Caracterízanse por unha significativa presenza de queirogais húmidos 

atlánticos con numerosos exemplares de Euphorbia uliginosa, Erica 

ciliaris e Erica tetralix; especies indicadoras de que nos atopamos nun 

ecosistema húmido. A toponimia predominante no lugar indica xa que 

nos atopamos nunha zona de humedais: Breixas, prado do Brezal, ...

Unha significativa 

presenza de 

queirogais húmidos 

atlánticos con 

numerosos 

exemplares de 

Euphorbia 

uliginosa, Erica 

ciliaris e Erica 

tetralix; especies 

indicadoras de que 

nos atopamos nun 

ecosistema húmido

Coordenadas                                   

43´03´´50,7N e 8´53´´17,5W
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ZONAS AVALIADAS

BRAÑAS DO ESPINDRO

A Serra de Montemaior (A Laracha) está configurada por tres elementos 

esenciais e a súa combinación: os montes cos seus cumios, os recursos 

hídricos e as brañas. 

Os humidais coma as Brañas do Espindro, as Brañas da Ferreira, as 

Brañas do Roupillón, as Brañas da Estaca, e moitas otras máis pequeñas 

constitúen unha configuración brañenta que se anega temporalmente 

nas beiras dos ríos tributarios do Anllóns (coma o rego do Casal, o rego 

das Brañas do Espindro, rego do Cotovil, rego da Carballa, río Bardoso), e 

nelas prodúcese unha simbiose entre a auga, o chan e a paisaxe. 

Nas Brañas do 

Espindro atopamos 

cóbregas rateiras, 

cóbregas 

lagarteiras, serpes 

riscadas, cóbregas 

de colar e cóbregas 

viperinas.

LOCALIZACIÓNS (COORDENADAS)

43º 12' 25" N – 8º 32' 35" W 

43º 11' 00" N – 8º 30' 48" W 

43º 13' 02" N – 8º 28' 39" W 

43º 12' 48" N – 8º 30' 34" W 
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ZONAS AVALIADAS

BRAÑAS DO TORREIRO

Moi preto das Brañas do Espindro atopamos as Brañas do Torreiro, no 

límite entre as parroquias de Celas (Culleredo) e Meirama (Cerceda), en 

pleno Monte Xalo; un dos espazos naturais máis elevados do litoral 

coruñés – que se aliña coas mesetas de Santa Comba e de Tordoia – no 

que atopamos numerosos bloques graníticos e que se converteu nun 

verdadeiro pulmón para a comarca da Coruña.

Polígono        Parcela             Nome                           Municipio

Polígono 2     Parcela 16       TORREIRO                   CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 440     TORREIRO                   CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 442     TORREIRO                   CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 421     TORRE                          CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 6          TORREIRO                   CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 186      TORREIRO                  CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 454      XALO                           CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 434      XALO                           CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 436      TORREIRO                  CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 437      TORREIRO                  CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 18        XALO                           CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 444      XALO                           CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 448      XALO                           CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 23        XALO                           CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 15        TORREIRO                  CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 441      TORREIRO                  CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 8          TORREIRO                  CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 192      TORREIRO                 CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 495      REVOLTA                    CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 531      TORREIRO                 CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 192      TORREIRO                 CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 118      FONTIÑAS                 CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 438      LAMAS MAIORES     CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 115      ENTRE RIOS               CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 116      ENTRE RIOS               CERCEDA (A CORUÑA) 

Polígono 2     Parcela 499      XALO                           CERCEDA (A CORUÑA)
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ZONAS AVALIADAS

OUTRAS BRAÑAS AVALIADAS

Durante a realización do traballo de campo achegámonos tamén ás 

Brañas da Lagoa e Pedra Guinchada, Brañas da Lagoa e Vilarchán - 

Carboeiro, Brañas de Fulgueiro (en Arteixo); e ás Brañas de Troitomil 

(na Baña). En ambas as dúas atopamos unha significativa presenza de 

exemplares de Euphorbia uliginosa e Carum verticillatum (especies 

vexetais indicadoras de que nos atopamos ante un ecosistema húmido 

cun elevado contido en materia orgánica), polo que podemos 

catalogalas coma corredores ecolóxicos nos que as zonas húmidas – a 

pesares de estar máis degradadas ca as anteriores – aínda son 

recuperables se se lles aplica un plan de xestión e custodia coma o 

desenvolvido en 2018 polo Grupo de Investigación, Análise e 

Conservación da Biodiversidade do Departamento de Botánica da USC 

dirixido polo biólogo Miguel Serrano. É por elo que consideramos 

oportuno incluilas no presente informe para deixar constancia da súa 

existencia.¹

¹https://www.iccaregistry.org/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcklCIiwiZXh
wIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ff2cf12bc3d53e3a2270c3ab34fbde39ce79589b/Guia_Cambio_Climatico.pdf


