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1.XUSTIFICACIÓN
A biodiversidade ou diversidade biolóxica é a variabilidade dos organismos vivos
de calquera fonte, incluídos entre outras cousas, os ecosistemas terrestres e os
mariños e outros ecosistemas acuáticos e os complexos ecolóxicos dos que
forman parte; comprende a diversidade dentro de cada especie, entre as
especies e dos ecosistemas (BOE, 2007).
A importancia intrínseca da biodiversidade baséase na historia evolutiva que
representa, na capacidade de resposta ante perturbacións e na diversidade de
ambientes que xera. E dende un punto de vista económico a súa importancia
refírese os servizos ecosistémicos dos que nos beneficiamos: produción de
alimentos, combustibles, fibras e medicamentos, regulación do ciclo da auga,
do aire e do clima, mantemento da fertilidade do solo e o ciclo dos nutrientes
(COM, 2006).
Na actualidade, as especies exóticas invasoras representan unha das principais
ameazas para a biodiversidade e os servizos asociados dos ecosistemas,
especialmente naqueles ecosistemas xeográfica e evolutivamente illados, como
as illas de pequenas dimensións. Os riscos que ditas especies representan
pódense intensificar debido o aumento do comercio global, o transporte, o
turismo e o cambio climático (DOCE, 2014). E o Real Decreto 630/2013, polo
que se

regula o Catálogo español de especies exóticas invasoras define

“especie exótica invasora” (EEI) a que se introduce ou establece nun
ecosistema ou hábitat natural ou seminatural, e que é un axente de cambio e
ameaza para a diversidade biolóxica nativa, xa sexa polo seu comportamento
invasor, ou polo risco de contaminación xenética. Tamén defínese a
“introdución” como o movemento por acción humana, voluntaria ou accidental,
dunha especie fóra da súa área de distribución natural.
Polo tanto, a ameaza para a biodiversidade e os servizos asociados dos
ecosistemas que as EEI propoñen adopta diferentes formas, incluídos os efectos
graves sobre as especies autóctonas así como á estrutura e función dos
ecosistemas, mediante a alteración dos hábitats, a depredación, a competencia,
a transmisión de enfermidades, a substitución de especies autóctonas nunha
proporción considerable da súa área de distribución e mediante efectos
xenéticos por hibridación. Por outra banda as EEI tamén poden repercutir
adversamente na saúde humana e na economía. Non obstante, unicamente os
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exemplares vivos, e as partes que se poden reproducir, representan unha
ameaza para a biodiversidade

e os servizos asociados dos ecosistemas, a

saúde humana e a economía (DOCE, 2014).
Por todo isto, e dado que a proliferación de EEI é un problema a escala mundial
e considérase que a difusión efectiva da información relativa a estas especies é
algo prioritario para intentar frear a súa expansión (Romero et al, 2006)
propoñemos realizar un

“Atlas de flora exótica invasora de Galicia”
A realización deste traballo inspirase no sistema británico, que fomenta a
participación de colaboradores tanto profesionais como afeccionados (SGHN,
2011) para elaborar un traballo común a beneficio da xeración presente e
futura.
2.OBXECTIVOS
O obxectivo xeral deste atlas sería coñecer situación das especies exóticas
invasoras (EEI) presentes en Galicia.
Os obxectivos específicos son os seguintes:
1.Identificar as EEI presentes en Galicia
2.Coñecer a distribución xeográfica das EEI
3.Informar do impacto das EEI sobre a biodiversidade
4.Correlacionar a distribución das EEI coas actividades antropoxénicas
5.Coñecer a tendencia poboacional
A consecución destes obxectivos é gradual e dependente dun proceso de
colaboración por elo formúlanse a priori resultados esperados pouco ambiciosos
e indicadores de consecución de obxectivos que manifestarán a evolución do
proceso.
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3.COLABORACIÓN
A participación dunha persoa neste proxecto, ten como propósito remitir datos
para poder publicar o “Atlas de flora exótica invasora de Galicia”, igual que
outros precedentes (Atlas de anfibios e réptiles e Atlas e libro vermello de
Carabini,

Cychrini

e

Lucanidae

(Insecta,

Coleoptera),

dispoñibles

en

www.sghn.org, e acadar os obxectivos sinalados anteriormente.
Este Atlas será froito dunha recompilación de datos: propios da SGHN, dos
remitidos polos colaboradores e da bibliografía existente.
O proceso de colaboración entre a SGHN e as persoas que o desexen,
investigadores, naturalistas, profesores, estudantes, persoas interesadas na
conservación da natureza etc., realizarase en base as seguintes normas:
-A coordinación xeral do Atlas a realizará a SGHN
-Os datos deberan remitirse de acordo a metodoloxía de mostraxe que se indica
posteriormente, existindo a opción de remitir só os datos xerais de cada especie
(data/sps/legit/determinavit/coordenadaGPS)

ou

ben

incluír

os

datos

específicos, máis completos pero segundo a dispoñibilidade dos colaboradores.
- A propiedade dos datos corresponde a cada colaborador e así será recollido no
documento que os publique, non obstante, autoriza a súa publicación no “Atlas
de flora exótica invasora de Galicia”.
-Poderanse remitir datos novos ou datos publicados polo autor, sinalando as
fontes bibliográficas correspondentes e no formato que se indica de remisión de
datos ou metodoloxía de mostraxe. A intención é facilitar a inclusión dos datos.
-O Atlas ten un período de recompilación de datos anual e estableceranse os
prazos oportunos para a remisión de datos.
Os datos poden remitirse o correo botanica@sghn.org ou ben o correo xenérico
da SGHN sghn@sghn.org.
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4. METODOLOXÍA DE MOSTRAXE
4.1 Referenciación xeográfica
4.1.1. O sistema de referenciación cartográfico elixido é a proxección Universal
Transverse Mercator, (UTM) e a malla de 10 Km x 10 Km, estándar para este
tipo de estudios (GOMEZ DE AIZPURUA, 1997; ASHER, 2001; GARCÍA
VILLANUEVA et al, 1997) é o tamaño de cuadrícula elixido para a publicación
dos datos.
4.1.2. A xeorreferenciación ata o metro lineal, faise mediante GPS e a
cartografía 1:25.000 do IGN. O GPS estará no Datum ETRS89. Compre
aclarar que en España, ata o 27 de xullo do 2007 o datum empregado
tradicionalmente era o Europeo Datum 1950 ou tamén chamado Internacional
de 1924, pero a partires desa data e segundo o establecido no Real Decreto
1071/2007 (desa data) polo que se regula o sistema xeodésico de referencia
oficial en España, o sistema xeodésico de referencia cartográfico oficial en
España será o sistema European Terrestial Reference System 1989 (ETRS89).
Para as persoas que recollan os datos noutro Datum, existen táboas de
conversión e deberán indicalo para reducir ó máximo a marxe de imprecisión
dos datos.
4.2 Tipo de mostraxe
Partindo dos sistemas de referencia xeográfica citados, e a bibliografía sobre
especies exóticas invasoras, realizarase un tipo de mostraxe dirixido ou
preferencial (Alcaraz Ariza, 2013), que consiste en localizar as mostras nos
lugares onde a xuízo do mostreador haxa máis probabilidade de presenza
destas especies. A unidade de toma de datos (UTD) realizarase en cuadrículas
de 1 x 1 km.
Resumo
Secuencia

Sistema

1.

UTM 10 X 10 KM

2.

Mostraxe dirixido

3.

Cuadricula 1km x 1km (UTD)

4.

Localización GPS (ata o metro)
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5.TOMA DE DATOS
5.1 Datos xerais
Os datos xerais a recoller serán 4 apartados (do 1. ata o 4.):
1. Data de mostraxe (día/mes/ano)
2. Legit/Determinavit: o que recolecta ou atopa o exemplar e o que o
determina ou identifica. Existe a opción de recolectar os exemplares e
entregalos no herbario de Lourizán sito no Centro de Investigación e Formación
de Lourizán.
3. Localización do espazo: Provincia, Concello, Parroquia, Lugar, coordenadas
do lugar de presenza e altitude.
4. Identificación da especie: levarase a cabo unha identificación da especie
vexetal (nome científico e nome vulgar).
A selección das especies vexetais exóticas invasoras e con potencial invasor
realizarase entre as recollidas no “Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por
el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras” (vixente
actualmente) e no “Real decreto 1628/2011, do 14 de novembro, polo que se
regulan a Lista e o Catálogo español de especies exóticas invasoras”
(derogado).
Tomaranse tamén como referencia as listas ou descricións xenéricas sobre flora
vascular exótica invasora dispoñibles, sendo algunha das fontes bibliográficas
de referencia:
-Galicia: Fagúndez et al (2007); Romero et al (2007); Romero (2007).
-España: Dana et al 2004; Sanz Elorza et al (2007).
-Portugal: Marchante et al (2014).
Debido o carácter dinámico desta recollida de datos o longo do tempo,
tomaranse como referencia as novas publicacións que vaian comunicando a
presenza de novas especies invasoras/potencialmente invasoras no territorio.
Sería convinte incluír unha fotografía xeral da área e outra fotografía de
proximidade da especie seleccionada.
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5.2 Datos específicos
No caso de poder recoller máis datos, achégase como anexo unha ficha na que
están incluídos campos para ampliar a información respecto a localización do
espazo e presenza da especie, serán 6 apartados (do 5. ata o 10.).
5. Espazo Natural: indicando de ser posible se está ubicada nalgún dos
seguintes hábitats:
1. Hábitat costeiros e marismas
2. Dunas marítimas e continentais
3. Hábitat de auga doce: río,
regato, xunqueira..
4. Brezais e matogueiras

5. Formacións Herbosas naturais e
seminaturais
6. Turbeiras
7. Hábitats rochosos e covas
8. Bosques

Para poder manexar estes datos haberá que codificalos, sendo o código
numérico resultante unha decena, centena ou millar dependendo do apartado
correspondente. O código numérico comeza polo número do apartado e
continúa co número do subapartado sen puntos de separación.
Por exemplo si definimos os datos do epígrafe 5.Espazo Natural: 4.Brezais e
matogueiras o código numérico para o apartado 5 sería código 54.
Nos seguintes apartados indícanse os exemplos de codificación.
6. Espazo Humanizado: indicando de ser posible se a especie se está ubicada
nalgún/s do/s lugar/es que se indican ou se preto dela atópanse ou realízanse
algunha das actividades que se recollen:
1.Núcleo de poboación: 1.xardín particular, 2.solar, 3.xardín municipal,
4.parque urbano
2.Vía de comunicación: 1.autoestradas /autovía, 2.estrada nacional,
3.comarcal, 4.camiño asfaltado, 5.camiño de terra ou 6.vía do tren
3.Modificacións do substrato: 1.obras,2. movementos de terras,
3.canteira, 4.terreo queimado (incendios), 5.outros (especificar)
4.Modificacións de cursos de auga: 1.encoros, 2.pozos e lavadoiros,
3.pozas de captación, 4. pesca deportiva/deportes acuáticos.
5.Actividades de cultivo: 1.terreo agrícola cultivado ou 2.inculto,
3.plantación forestal, 4.terreo deforestado
9
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6.Preto de negocios: 1.plantas ornamentais, sementes, madeiras,
2.granxas e criadeiros, 3.agricultura, silvicultura, 4.acuicultura, pesca,
5.transporte etc.
Exemplo de codificación: 6. Espazo Antropoxénico: 3. Modificacións do
substrato: 4.terreo queimado (incendios) e 5. Actividades de cultivo: 4.terreo
deforestado. Código 634 e 654.
7. Clasificación estrutural da especie exótica invasora: a referencia empregada
de clasificación da vexetación baséase na Clasificación estrutural de Dansereau
(1957) que segundo se recomenda en MMA (1998) é útil para facer diagramas
ou perfís estruturais da composición dunha parcela ou sector da vexetación. Na
seguinte táboa recollesen as características seleccionadas:
Carácter

Biotipo

Tipo

1.Arbore
2.Arbusto
3.Herbácea
Definición
1. >25m
1.Arbore

2. 10-25m
3. <10m

Tamaño

1. >5m
2.Arbusto

2. 2-5m
3. ata 2m
1. >2m

3.Herbácea

2. 0.5-2m
3. <0.5m

Táboa de Clasificación estrutural da vexetación

Exemplo de codificación: 7. Clasificación estrutural da especie exótica invasora
1.Arbore 2. 10-25m Código 712
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8. Área de mostraxe
No noso caso, para facilitar a determinación de superficies de mostraxe e a
toma de datos comparables no tempo, tomarase como área de mostraxe a
conca visual1 que abarque a persoa que realiza a mostraxe. Abarcará o radio
máximo no que se diferencien claramente as especies a identificar e terá como
centro o punto de toma de dato do GPS. En función da clasificación anterior
serían:
Área de mostraxe
Conca visual dende
o dato do GPS
Radio máximo de
toma de datos

Clasificación
1.Árbores
50 m.

2.Arbustos

3.Herbáceas

20 m.

10 m.

Táboa resumo da área de mostraxe da conca visual. Fonte: elaboración propia.

Esquema representativo da área de mostraxe, conca visual: radio máximo da toma
de datos en función da vexetación. Fonte: elaboración propia.

Exemplo de codificación: 8. Área de mostraxe 2.Arbustos. Código 82

1 Zona dende a que é visible a especie identificada nunha circunferencia de 360º.
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9. Distribución da vexetación na área de mostraxe
Para poder comparar no tempo a evolución da vexetación invasora, poderase
especificar, a distribución da mesma segundo os criterios:
1. Regular continua: que presenta un patrón localizable de distribución
que podería ser lineal, poligonal limitada ou total (incluso chegar a
"colonizar" a conca visual).
2. Regular discontinua: ou en manchas que se distribúen en toda a área
de mostraxe, da conca visual, pero separadas entre si ("focos").
3. Irregular: manchas sen un patrón definido, que poden estar agrupadas
nunha zona determinada da conca visual e ausentes no resto.
4. Puntual: só exemplar/es illados.
Tipos de distribución da vexetación exótica invasora
1. Regular continua
1. Regular continua lineal

2. Regular contínua
poligonal

2. Regular discontinua

3. Irregular

3. Regular contínua total

4. Puntual

Exemplos representativos da distribución da vexetación na área de mostraxe, conca
visual. Fonte: elaboración propia.
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10. Determinación da abundancia e cobertura ou grado de cuberta na área de
mostraxe
A abundancia refírese o número de individuos presentes dunha especie, e o
referilo a unha unidade de superficie obtemos un valor de densidade.
A cobertura é o porcentaxe da superficie da unidade de mostraxe ou da
unidade de traballo, que ocupa a proxección horizontal da vexetación, en
conxunto ou individualmente.
A partires de aquí, para determinar a abundancia e cobertura empregarase o
método que se expón a continuación:
ESCALA BRAUN-BLANQUET (1932)
Grao

Descrición

5

Calquera número de individuos que cubran máis do 75% da área

4

Calquera número de individuos que cubran 50- 75% da área

3

Calquera número de individuos que cubran 25-50% da área

2

Calquera número de individuos que cubran máis do 5-25% da área

1

11
111

Abundante, pero cun valor de cobertura baixo <5% ou ben
Poucos individuos pero cun valor de cobertura maior
Poucos individuos e pequena cobertura 1%
Individuos raros ou únicos con pequena cobertura
Táboa de determinación da abundancia e cobertura de Braun-Blanquet (1932)

Esta escala estima sobre todo a cobertura nas catro primeiras clases e da
unha idea da abundancia nas tres últimas. A esta estimación conxunta de
abundancia e grao de cuberta é o que chamou BRAUN-BLANQUET (1932)
“magnitude das especies” e KRAJINA (1960) “significación das especies.”
Un procedemento práctico que facilita a asignación destes graos no campo, é o
seguinte: para cada unha das especies presentes decídese se cubre máis ou
menos o 50% da área establecida. Se a súa cuberta é maior do 50%, a
seguinte pregunta é si ademais cobre máis ou menos o 75%. No primeiro caso
13
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asígnase o grao 5 a esa especie; no segundo, o grao 4. Da mesma forma
procédese, paso a paso, se a especie cubre menos do 50% da superficie. Cando
a cuberta é menor do 5% pode recibir o grao 1 ou o 11. Se parece que cubre
ata ou menos do 1% asignase o 11. A clase cuxo símbolo é 111 resérvase para
aquelas especies das que só aparece un individuo na área de mostraxe.
O emprego deste método ten un compoñente subxectivo inherente. Polo tanto,
é recomendable que a valoración deste dato a realice sempre a mesma persoa
dentro dun mesmo grupo, para diminuír o máis posible as desviacións do
método e que poidan ser comparables os datos entre si en distintos períodos
temporais.
Exemplos de codificación: 9. Distribución da vexetación na área de mostraxe
1.Regular continua 2. Regular contínua poligonal. Código 912.
10. Determinación da abundancia e cobertura ou grado de cuberta na área de
mostraxe. 111 Individuos raros ou únicos con pequena cobertura. Código
10111
5.3 Planificación da mostraxe
No remate de cada tempada de traballo, remitirase os colaboradores que o
soliciten un resumo do estado de prospección por cuadrícula, ao obxecto de
coñecer o estado resultante de prospección de cada ano e planificar os lugares
principais do ano seguinte. Aconséllanse que estes lugares se elixan en función
das cuadrículas con menor cobertura.
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EXEMPLOS

Datos xerais (imprescindibles)

Datos específicos.

1. 11/05/2015

5. 51 (marisma, ENIL Xunqueira de

2. Antonio Penedo del Río/ Antonio alba)
Penedo del Río

6. No aplica

3. PONTEVEDRA: Pontevedra, Alba,

7. 733 (herbácea pequeña)

Xunqueira de Alba, X0529,022 //

8. 83 (herbácea 10m cuenca)

Y4699,283. Nivel do mar.

9. 93 ( irregular)

4. Cotula coronipifolia L.

10.

1011

(poucos

individuos

e

pequena cobertura).
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Datos xerais (imprescindibles)

Datos específicos.

1. 11/03/2012

5. 58 (bosque de ribeira)

2. Valle Blanco Domingo/ Valle Blanco 6. 63 (incendio) e 65 (deforestado)
Domingo

7. 713 (árbore pequeño)

3. PONTEVEDRA: As Neves, A Insua, 8. 81 (árbore 50m cuenca)
X0547,321 // Y4658,134. 20m.

9. 92 ( regular discontinua)

4. Acacia dealbata Link.

10. 102 (individuos que cubren do 525% da área).
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Datos xerais (imprescindibles)

Datos específicos.

1. 30/04/2011

5. 53 (bosque de ribeira ENIL Río dos

2.

Ana

Margarita

Ribera

/

Ana

Margarita Ribera
3.

PONTEVEDRA:

Gafos)
6. 631 (obras) e 632 (mov.terras)

Pontevedra, 7. 732 (herbacea mediana)

Pontevedra, X0529,599 // Y4696,971. 8. 83 (herbácea 10m cuenca)
20m.

9. 913 ( regular continua total)

4. Tradescantia fluminensis Velloso.

10. 104 (individuos que cubren do 5075% da área).

17

Sociedade Galega de Historia Natural
Dende1973 estudiando, divulgando e defendendo o medio natural galego

Delegación de Pontevedra
Apartado de Correos n1 303 36600 VILAGARCÍA DE AROUSA
http://www.sghn.org
e-mail: pontevedra@sghn.org

6. PUBLICACIÓN DOS DATOS
O Atlas de flora exótica invasora en Galicia procurará publicar unha
recompilación das EEI de flora presentes en Galicia. Ademais compre indicar
que unha vez emitida a primeira publicación, a intención é continuar coas
actualizacións dun xeito permanente aínda que condicionado a presenza de
novidades significativas ou a obtención de datos.
O contido a priori tratará cada especie ou xénero individualmente, como un
artigo (SGHN, 2011; SGHN, 2013), sinando a redacción de cada artigo a
persoa/s que o redacten.
Ademais, dentro de cada artigo incluiranse os listados cos datos remitidos polas
mostraxe directa dos colaboradores así como as referencias bibliográficas.
Os criterios para elixir as persoas que redactarán os artigos que comporán a
publicación son os seguintes (SGHN, 2011; SGHN, 2013):
1.- Terán prioridade para redactar e firmar os traballos aquelas persoas
que aportaran datos. Só no caso de quedar especies sen un redactor, optariase
por abrir a participación a persoas que non aportaran previamente rexistros.
Respecto a repartición de especies, cada potencial redactor corresponderalle
un%, sen decimais, de especies en función de % de datos aportados.
P. Ex se unha persoa aporta o 17,7% de datos totais, corresponderalle o
17% das especies a redactar. Co resto de especies sen asignar a causa do
redondeo dos decimais, repartiranse nunha nova rolda e coa mesma orde
baseada na % de datos. O primeiro da lista escollerá unha especie e así ata
rematar as especies ou seguindo sucesivas roldas ata rematar as especies ou
renunciar a escoller. Unha vez rematado o reparto, os redactores poderán
intercambiar as especies en proporción 1:1, renunciar á redacción pero non
ceder a redacción das mismas a outros redactores.
2.- No caso de houber máis persoas que artigos (un artigo por
especie/xénero), terán prioridade aquelas persoas que máis rexistros
forneceran baixo os seguintes criterios.
Establecerase unha relación de interesados e o número de datos aportados por
cada un, a porcentaxe destes datos respecto ó total de datos do proxecto é
unha ponderación positiva* en base á diversidade de datos fornecidos. Canta
máis alto sexa o valor da ponderación, maior prioridade terá a persoa na
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redacción segundo as indicacións que se fan neste texto.
Aquelas persoas que non acaden un mínimo do 1% de datos aportados,
quedarán provisoriamente excluidos da redacción, salvo que queden especies
sen redactor. Para optar a redactar unha destas especies sen redactor previo,
coa lista de aspirantes e por orde de número de datos aportados, farase unha
rolda e se o final da mesma quedasen especies sen asignar, repetiríanse as
roldas ata asignar tódalas especies ou por non quedar redactores.
4.- Para a repartición de especies, manterase un criterio de repartir
porcentualmente as especies a redactar co número de datos fornecidos. Para
abrir a participación ó máximo de autores usarase un criterio de ponderación
positiva*
* Ponderación positiva: (10*c)+(5*s)+n, sendo c o número cuadrículas
non repetidas das que se aportan datos, s o número de especies das que se
aportan datos e n o número total de citas.
A SGHN reservase o dereito de non publicar ou incluír aqueles datos que
considere erróneos ou dubidosos.
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DATOS XERAIS
1. Data de mostraxe (día/mes/ano)
2. Legit/Determinavit
3. Localización do espazo

IMAXE
UTM

GPS

4. Identificación da especie
DATOS ESPECÍFICOS: LOCALIZACIÓN DA ESPECIE
1. Hábitats costeiros e 2. Dunas marítimas e 3. Habitats de auga doce: río, regato,
lagoas..
marismas
continentais

4. Brezais e matogueiras

5. Formacións
herbosas naturais e
seminaturais

6. Turbeiras

7. Hábitats rochosos e covas

8. Bosques

1. Núcleos de poboación

1.Xardín particular

2.Xardín municipal

3.Parque
urbano

4.Solar

2. Vías de comunicación
(distribución lineal/outra)

1.Autoestrada /Autovía 2.Estrada nacional

3.Estrada
comarcal

4.Camiño asfaltado

5.Camiño de
terra

3. Modificación do substrato

1.Obras

2.Movemento de
terras

3.Canteira

4.Terreo queimado
(incendios)

5.Outros
(especificar)

4. Modificación de cursos de auga

1.Encoros

2.Pozos e lavadoiros

3.Pozas de captación de auga

5. Actividade de cultivo

1.Terreo agrícola
cultivado

2.Terreo agrícola
inculto

3.Plantación
forestal

4.Terreo deforestado

6. Preto de negocios

1.Plantas ornamentais, 2.Granxas e
sementes, madeiras
criadeiros

3.Agricultura,
silvicultura

4.Acuicultura ou pesca

5. Espazo Natural
(Tipo de hábitat)

6. Espazo Humanizado

6.Vía de tren

4.Pesca deportiva/Deportes
acuáticos

5.Transporte

Sociedade Galega de Historia Natural
Delegación de Pontevedra
DATOS ESPECÍFICOS: PRESENZA DA ESPECIE VEXETAL
7. Clasificación estrutural da vexetación.

Biotipo

1.Árbore

2.Arbusto

8. Área de mostraxe.
Conca visual
Radio máximo de
dende o dato do
toma de datos
GPS

3.Herbácea

Tamaño
1. Árbore

2. Arbusto

1.

>25 m.

1.

2.

10-25 m.

2.

3.

<10 m.

3.

>5 m.

3. Herbácea
1.

>2 m.

2-5 m.

2.

0.5-2 m.

ata 2 m.

3.

9. Distribución da vexetación na área de mostraxe.

1. Árbore

50 m.

2. Arbusto

20 m.

3. Herbácea

10 m.

<0.5 m.
10. Determinación da abundancia e cobertura ou grado de cuberta na
área de mostraxe.
ESCALA BRAUN-BLANQUET (1932)

Grao
5
4
3
2
1
11
111

Descrición
Calquera número de individuos que cubran
máis do 75% da área
Calquera número de individuos que cubran
do 50- 75% da área
Calquera número de individuos que cubran
do 25-50% da área
Calquera número de individuos que cubran
do 5-25% da área
Abundante, pero cun valor de cobertura baixo <5%
ou ben Poucos individuos pero cun valor de
cobertura maior
Poucos individuos e pequena cobertura 1%
Individuos raros ou únicos con pequena cobertura

Codificamos cada apartado, sendo o código numérico resultante unha decena, centena
ou millar dependendo do caso. O código numérico comeza polo número do apartado e
continúa co número do subapartado/s sen puntos de separación. Exemplo 54 // 911
//10111

