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Tipo de proxecto: investigación 

Entidad Financiadora: Consellería de Medio ambiente e Desenvolvemento 

sostible(CMA), Xunta de Galicia. Plan Galego de acción contra o cambio climático. 

Entidades Participantes: Centro de Investigación e Información Ambiental 

(CINAM) da CMA.Xunta de Galicia. MeteoGalicia (CMA).Centro de 

Investigacións Mariñas (CIMA).Xunta de Galicia. Fundación Centro Tecnolóxico 

do Mar (CETMAR). Instituto de investigaciones Marinas  e Instituto de 

Investigaciones Agrobiológicas del CSIC.Vigo y Santiago, respectivamente. Centro 

Oceanográfico de A Coruña. IEO. Universidades de Santiago de Compostela (USC) 

A Coruña e Vigo(U. Vigo). 

Período: 2007 – 2008 

Investigador principal:  Vicente Pérez Muñuzuri (Centro de Investigación e 

Información Ambiental(CINAM), CMA,Xunta de Galicia 

Investigadores participantes: Por  CINAM : José A.Vega , Francisco J. Fernández 

de Ana, Cristina Fernández e Enrique Jiménez, xunto a 81 investigadores das 

institucións mencionadas. 

Resumo:  O obxectivo deste proxecto foi a determinación das bases de coñecemento 

necesarias para o deseño de estratexias de actuación fronte ao cambio climático e 

especialmente para a elaboración dun plan de adaptación al cambio climático en 

Galicia. 
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A participación do CIF Lourizan, centróuse en dos aspectos relacionados con os 

ecosistemas forestais e a súa xestión: a sanidade e os incendios. 

Respecto ao primeiro tema o estudo realizado propuxo  utilizar a  información ao 

longo prazo da  relación: planta/axente patóxeno como bioindicador do cambio nun 

determinado territorio. Esta proposta está baseada na experiencia sobre a influencia 

das condicións climáticas na aparición e espallamento de doenzas a ataques de 

insectos a matas forestais de Quercus robur, Castanea sativa, Eucalyptus globulus e 

Pinus pinaster en Galicia, ao longo dos últimos decenios que é comentada e posta en 

relación con cambios en factores climáticos acontecidos nese período de tempo. 

En relación con lumes forestais, realizáronse dous estudos. O primeiro abordou a 

avaliación das evidencias de cambio climático en Galicia a partires dos índices de 

perigo de incendios forestais. Obsérvase unha tendencia clara a un significativo 

empeoramento nas condicións de  inicio e propagación do lume en Galicia entre as 

décadas dos 60 ata os primeiros anos do século XXI. Advírtese unha expansión do 

período de perigo no ano e un comezo máis temperán da tempada de incendios. 

Esta resposta é máis acusada no S e SE da Comunidade. 

No segundo traballo avaliouse o posible impacto do cambio climático na incidencia 

dos lumes forestais en Galicia a través dunha simulación para o período 2000-2060. 

Esta análise mostrou un pronunciado empeoramento da situación de perigo de 

incendios no verán. Posto que algúns dos índices estudiados están ligados á 

severidade do lume, os resultados da simulación parecen indicar tamén un aumento 

do impacto ecolóxico dos incendios. Os exemplos de comportamento de lume 

realizados permiten cuantificar ese empeoramento da situación detectada en termos 

de dificultade de extinción e parecen alertar da necesidade de reforzar no futuro o 

dispositivo de protección contra incendios e as medidas de recuperación de 

ecosistemas afectados. 

Máis información en http://www.siam-cma.org/cligal/ 

http://www.siam-cma.org/cligal/



