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INTRODUCIÓN
En moitas das serras de Galicia vénse desenvolvendo, dende hai
posiblemente miles de anos, a relación predador – presa entre o
lobo (Canis lupus L.) e o cabalo (Equus caballus L.) manexados en
réxime extensivo.
Neste tipo de manexo, os cabalos permanecen no monte afastados
dos núcleos de poboación durante todo o ano, aproximándose máis
no seu ciclo vital ao que sería un ungulado salvaxe que a un animal
doméstico. Por regra xeral, a relación dos gandeiros cos seus
animais, limítase a un seguimento máis ou menos continuo do
gando, e sobre todo á retirada dos poldros para a venda.
A permanencia dos cabalos durante todo o ano no monte, implica a
predación do lobo sobre estes e as conseguintes perdas
económicas para os propietarios.
Non embargante até o de agora, descoñécese o efecto que a
predación do lobo ten na ecoloxía e bioloxía básica das poboacións
de cabalos, carecéndose ademais de ferramentas para previr o
conflito que este proceso ecolóxico supón na veciñanza rural
propietaria deste gando.
Deste xeito faise sumamente atractivo, o estudo desta relación
predador – presa entre o lobo e o cabalo do monte, así como das
consecuencias derivadas para os gandeiros. Con todo, co obxecto
de dispoñer de información baseada no coñecemento científico
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sobre os efectos desta interacción, a Asociación Cultural e Social
Asemblea do Suído presentou o orzamento do “Estudo da
interacción lobo – cabalo no sur da Provincia de Pontevedra”, á
convocatoria de axudas a entidades sen ánimo de lucro para o
desenvolvemento de actividades relacionadas co medio ambiente
(Orde do 27 de decembro de 2006 da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible).
Con data 5 de xuño de 2007 foi concedida a axuda, por parte da
Secretaría

Xeral

da

Consellería

de

Medio

Ambiente

e

Desenvolvemento Sostible, para o investimento no estudo que
agora presentamos.
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OBXECTIVOS

Tendo en conta que as poboacións cabalares galegas poden ser un
bo modelo para estudar as relacións predador – presa, o estudo
propón os seguintes obxectivos concretos:
1. Estudo dos parámetros demográficos e do comportamento
das poboacións de cabalos:
•

Estudar o efecto da predación do lobo en determinados
parámetros demográficos dos cabalos.

•

Determinar

o

efecto

da

presenza

do

lobo

na

organización social dos cabalos.
2. Avaliación do grao de aceptación do lobo por parte dos
habitantes das zonas ámbito de estudo.
Máis concretamente, establécense as seguintes predicións:

• Éxito reprodutivo: “nas serras con presenza de lobo, a
fecundidade das eguas será menor, que nas serras sen
predador ”.
• Supervivencia: “nas serras con presenza de lobo, a
supervivencia dos poldros será menor, que nas serras sen
predador ”.
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• Tamaño das greas: “nas serras con presenza de lobo, as
greas de cabalos serán maiores, que nas serras sen
predador ”.
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ECOLOXÍA E BIOLOXÍA
BÁSICA
DOS ÉQUIDOS

Eguas no inverno na Serra da Groba

Foto: Santiago Barciela
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1.

SISTEMÁTICA,

DISTRIBUCIÓN

E

ESTADO

DE

CONSERVACIÓN

A familia dos équidos está constituída actualmente por sete
especies salvaxes de burros, cabalos, cebras e onagros (ver táboa
1) de distribución africana e asiática. O estado de conservación da
maioría das especies desta pequena familia é precario.
En África, o burro salvaxe africano (Equus africanus Heuglin &
Fitzinger) atópase en perigo de extinción crítico, as cebras de Grevy
(Equus grevyi Oustalet) e a de montaña (Equus zebra Linnaeus)
considéranse en perigo de extinción e só as poboacións de cebra
das chairas (Equus quagga Pocock) están consideradas de baixo
risco de conservación, se ben dúas subespecies, a cuaga (Equus
quagga quagga) e a cebra de Burchell (Equus quagga burchellii)
teñen desaparecido completamente.
No continente asiático, só o kiang (Equus kiang Moorcroft) ten a
consideración de baixo risco de conservación, mentres que o cabalo
de

Przewalskii

(Equus

ferus

przewalskii

Groves)

ten

sido

reintroducido en Mongolia despois de estar extinguido en estado
salvaxe. Das seis subespecies de onagros (Equus hemionus Pallas)
unha, o onagro sirio (Equus hemionus hemippus), está extinguido e
as outras cinco están seriamente ameazadas en maior ou menor
grao.
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En Europa os équidos salvaxes como tales, desapareceron coa
extinción do tarpán (Equus ferus ferus) no século XIX, se ben o seu
papel

nos

ecosistemas

forestais

seguen

a

conservalo

as

poboacións das distintas razas de cabalos domésticos manexados
en réxime extensivo fundamentalmente nos países da fachada
atlántica do continente.
Pola contra, existen florecentes poboacións introducidas de cabalos
e burros montaraces tanto en América como en Australia e Nova
Zelandia, que chegan a orixinar problemas de conservación na
fauna e flora locais.
Dado o estado de conservación, no que só algunhas poboacións de
cebra das chairas e do kiang poden ser clasificadas como estables,
e co resto dos continxentes de poboación das especies de équidos
tanto autóctonas como introducidas, baixo a intervención humana,
os traballos de investigación encamiñados a identificación dos
factores que inflúen na dinámica de poboacións dos équidos vense
seriamente dificultados.
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Táboa 1: Especies de équidos salvaxes.

Nome común
Burro salvaxe africano
Cebra das chairas

Cebra de montaña
Cebra de Grevy
Onagro

Kiang

Cabalo de Przewalskii

Nome científico Especie
Subespecies
Equus africanus Heuglin & Fitzinger
Equus africanus africanus
Equus africanus somaliensis
Equus quagga Pocock
Equus quagga antiquorum
Equus quagga boehmi
Equus quagga chapmani
Equus quagga crawshayi
Equus quagga zambezensis
Equus quagga burchellii
Equus quagga quagga
Equus zebra Linnaeus
Equus zebra zebra
Equus zebra hartmannae
Equus grevyi Oustalet
Equus hemionus Pallas
Equus hemionus hemippus
Equus hemionus hemionus
Equus hemionus khur
Equus hemionus kulan
Equus hemionus luteus
Equus hemionus onager
Equus kiang Moorcroft
Equus kiang holdereri
Equus kiang kiang
Equus kiang polyodon
Equus ferus przewalskii Groves

Categoría de
Conservación
CR

LC
LC
DD
DD
DD
EX
EX
EN
EN
EX
VU
EN
CR
VU
CR
LR
DD
DD
EW
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Distribución

Continxente de
Poboación

Somalia e Etiopía

150-200

Leste e Sur de África

660.000

Sudáfrica e Namibia

1.200
25.000
3.000

Kenya e Etiopía
Israel (reintroducido),
Irán,
Turkmenistan,
Kazakhstan, Mongolia
e India.

Meseta
do
Tíbet
(China, India, Nepal e
Pakistán)
Mongolia
(Reintroducido)

48.000

65.000

2. ECOLOXÍA TRÓFICA

Os équidos en contraste cos ruminantes, presentan un sistema no
tramo final do intestino que os capacita para procesar alimentos de
baixa calidade a taxas relativamente rápidas. Deste xeito, un
ecosistema cunha vexetación pobre en termos de riqueza nutricional,
pode soster unha poboación de équidos, sempre que esta vexetación
sexa abundante, mentres outros ungulados como os ruminantes non
poderían subsistir coa mesma dieta (Duncan 1992b). Esta diferenza
notoria nos sistemas dixestivos, dá lugar a tres connotacións
importantes nos medios ocupados por poboacións de équidos:
1. Os équidos, están capacitados para explotar un amplo rango de
calidade da materia vexetal, o que os capacita para ocupar unha
maior variedade de hábitats, e alcanzar maiores densidades en
praderías e matogueiras, en comparación con ungulados do
mesmo tamaño.
2. A habilidade para subsistir con forraxes de baixa calidade, unida
ao seu tamaño corporal e consecuentemente maior capacidade
de desprazamento, posibilítaos para emprender migracións na
procura de recursos.
3. Poden compartir o espazo de alimentación con

outros

herbívoros, chegando a remocionar a vexetación lignificada
rexeitada por estes. Deste xeito, por exemplo nas praderías do
leste de África, as cebras xogan un importante papel no patrón
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de sucesión, variedade, e número de herbívoros que estes
ecosistemas sosteñen (Bell 1971; Owaga 1975).
Esta habilidade para vivir con forraxes de baixa calidade suxire que
este factor ambiental terá un impacto moi limitado na súa dinámica de
poboación, e no caso de ter algún efecto, poñeríase de manifesto
antes no éxito reprodutivo, que nunha hipotética mortalidade adulta.

3. REPRODUCIÓN

Aínda que baixo condicións óptimas as eguas poden reproducirse en
anos consecutivos, a maioría da literatura científica revisada, suxire
que estas renuncian a ter poldros en anos consecutivos, tal e como
queda de manifesto na táboa nº 2. Só as poboacións equinas en
crecemento, amosan taxas de poldro egua-1ano-1 superiores a 0,6. Por
exemplo Garrott e Taylor (1990) atopan as maiores taxas de produción
de poldros en poboacións de cabalos montaraces, despois dunha
redución do 51 % do tamaño da poboación adulta.
O éxito reprodutivo, así como o sexo da descendencia depende da
idade da nai, coa idade increméntase a taxa de poldros por egua e o
número de poldros ♂. Pola contra as eguas novas e vellas, tenderán a
producir menos poldros e de sexo ♀ (Hayward 1987; Saltz and
Rubenstein 1995).
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Táboa 2: Proporción de eguas que teñen descendencia cada ano (éxito reprodutivo = poldro egua ano ) en
varias especies de équidos.

Especie
Cabalo montaraz

Éxito reprodutivo
0,6

Cabalo montaraz

0,45 (0,36-0,65)

Cabalo montaraz

0,57-0,81

Wolfe et al. 1989

Burro montaraz

0,69

Wolfe et al. 1989

Onagro

0,45

Saltz 1995

Onagro

0,57 (0,5-0,78)

Onagro

0,66

Zhirnov e Ilyinski 1986

Burro montaraz

0,75

Choquenot 1990

Burro montaraz

0,45-0,77

Fonte
Speelman et al. 1944
Garrot and Taylor 1990

Saltz e Rubenstein 1995

Perryman

e

Muchlinski

1987

Cebra das chairas

0,79-0,82

Smuts 1976

Cebra de montaña

0,32

Penzhorn 1985

Cabalo de Przewalski

0,47

Bouman 1986

4. DEMOGRAFÍA

Os datos sobre a máxima expectativa de vida e taxas de supervivencia
en équidos son escasos. Spinage (1972), estableceu unha curva de
supervivencia para a cebra das chairas baseándose en cranios
recuperados, suxerindo unha supervivencia anual das femias adultas
de 0,9-1, pero morrendo o 90 % destas antes de chegar aos 16 anos.
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Eberhardt et al. (1982) calcularon unha taxa anual de supervivencia
para eguas salvaxes de 0,94. A curva de supervivencia de Garrot e
Taylor (1990) para cabalos montaraces, é moi similar a descrita para a
cebra das chairas por Spinage , cun marcado descenso que comeza
aos16 anos, atopando unha taxa de supervivencia adulta de 0,89-0,99
nun estudo de 11 anos.
Non

embargante

comparando

a

supervivencia

adulta

coa

supervivencia no primeiro ano de vida, vemos que esta é reducida na
maioría das especies (0,1- 0,15 subadulto egua-1ano-1), a excepción do
gando montaraz.
-1

-1

Táboa 3: Supervivencia no primeiro ano (subadulto egua ano ) rexistradas en varias especies de équidos.

Especie

Crecemento Anual

Onagro

0,19 (0,10-0,38)

Onagro

0,17

Onagro

0,15-0,38

Zhirnov e Ilyinski 1986

Burro montaraz

0,23-0,28

Choquenot 1990

Burro montaraz

0,29

Mogart 1978

Burro montaraz

0,01

White 1980

Burro montaraz

0,18

Norment e Douglas 1977

Cabalo montaraz

0,2

Eberhardt et al. 1982

Cabalo montaraz

0,18

Garrot and Taylor 1990

Cabalo montaraz

0,17-0,27

Garrot et al. 1991a

Cabalo montaraz

0,12

Greger et al. 1999

Cebra de montaña

0,07-0,1

Cebra de montaña

0,07
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Fonte
Slomatin 1973
Saltz e Rubenstein 1995

Novellie 1995
Penzhorn 1985

5. REGULACIÓN DAS POBOACIÓNS DE ÉQUIDOS

5.1 Factores ambientais
Dado o seu tamaño, os équidos dependen da existencia de fontes de
auga, facendo que en moitas especies os patróns de movemento, o
uso do espazo e mesmo a organización social dependan da
distribución da auga (Moehlmann 1974; Ginsberg 1988; Satz et al.
2000). Así as secas prolongadas, teñen sido citadas como causantes
de mortalidade en masa (Berger 1983a; Zhirnov and Ilyinski 1986). Do
mesmo xeito os invernos severos, provocan grandes mortaldades e
mesmo extincións locais: onagro (Zhirnov and Ilyinski 1986) e cabalo
montaraz (Penzhorn 1975; Berger 1983a; Garrott and Taylor 1990). As
femias lactantes ou preñadas son máis susceptibles de sufrir altas
mortaldades nos invernos duros debido ás súas elevadas demandas
enerxéticas.

5.2 Doenzas
Slomatin (1973) describe varios exemplos de epizootias en onagro por
trypanosomas contraídos do gando doméstico, mentres que Ali (1986)
fai referencia a grandes mortaldades de onagro indio pola enfermidade
do sono. Gasaway (1996) cita o ántrax (Bacillus anthracis) como factor
controlador das poboacións de cebra das chairas no Parque Nacional
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de Etosha (Namibia). A estrutura social dos équidos, con femias
permanecendo en grupos sociais pechados e o intercambio de
subadultos

entre

grupos,

favorecería

a

propagación

destas

enfermidades (Rubenstein 1986).

5.3 Predación
5.3.1 Efecto da predación nas poboacións de ungulados
O impacto dos mamíferos carnívoros sobre as súas presas, é a vez un
tema complexo, e suxeito a controversia. Téñense desenvolvido
numerosos traballos de investigación sobre a predación como factor
limitador das taxas de crecemento dos ungulados, a maioría deles nos
sistemas lobo – ungulado: cervo de Virxinia (Odocoileus hemionus
Zimmerman) (Mech et al. 1987), antílope negro (Antelope cervicapra
Linnaeus) (Jhala 1993), caribú (Rangifer tarandus Linnaeus) (Dale et
al. 1994), alce (Alces alces Linnaeus) (Messier 1994), bisonte (Bison
bison Linnaeus) (Joly and Messier 2004), cervo (Cervus elaphus
Linnaeus) (Smietana 2005), ou uapití (Vucetich et al. 2005). Nestes
traballos, ponse de manifesto a capacidade do cánido para limitar o
crecemento das poboacións de ungulados presa por debaixo do teito
marcado pola produción primaria dos ecosistemas ou polo clima,
dependendo o nivel de limitación fundamentalmente da densidade das
presas.
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Polo xeral, cando as poboacións das presas se atopan nun nivel de
poboación alto próximo a capacidade de carga do medio, a predación
non supón un efecto limitador (Mech e Boitani 2003). Pola contra,
canto menor sexa a densidade das presas, maior será o impacto da
predación. Cando a densidade das presas ten diminuído moito por
factores diversos: climatoloxía adversa, sobrecaza, límite do seu
hábitat de distribución, acción combinada de varios predadores
(Messier 1994) é mais que probable que o efecto da predación, neste
caso do lobo, contribúa decisivamente a agravar o descenso das
poboacións dos animais presa.. Deste xeito cando as presas alcanzan
densidades moi baixas, éntrase no que se coñece como unha
situación de equilibrio estable de baixa densidade, na que o predador
retarda a capacidade de recuperación das poboacións de presas.
Forma parte desta situación de equilibrio de baixa densidade, o
denominado “pozo da predación”, do que as poboacións de animais
presa só se recuperan cando diminúe a poboación do predador. A
diminución dos efectivos dos predadores, permitirá as poboacións das
presas fuxir deste pozo e medrar até que atopen outro factor limitador.
Un estratego do r, como o lobo, cunha boa capacidade de
recuperación, rematará por aumentar co paso do tempo como
resposta á maior dispoñibilidade de presas.
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5.3.2 Relacións predador – presa nos équidos
Tanto a extinción das poboacións salvaxes de équidos como dos seus
predadores, teñen dado lugar a que non existan datos que poñan
claramente de manifesto o efecto da predación nas poboacións de
équidos, pese a que todas as especies de équidos están ou estiveron
suxeitas á acción de varios predadores. O rápido crecemento das
poboacións de cabalos e burros montaraces en Estados Unidos ou
Australia en ausencia de predadores, semella dar pistas da influenza
destes na dinámica de poboacións. Coa cebra das chairas, Sinclair e
Norton-Griffits 1982, Senzota 1988, e Gasaway 1996, sosteñen que
mentres as poboacións de ñus (Connochaetes taurinus Lichtenstein) e
búfalos (Syncerus caffer Sparman) son controlados pola produción de
biomasa vexetal, e a competencia inter e intraespecífica polo alimento,
a predación sería o factor regulador máis importante do número de
cebras. Duncan et al. (2004) chegan a falar do “pozo da predación”
debido á acción predadora de leóns (Panthera leo Linnnaeus) e hienas
(Crocuta

crocuta

Erxleben)

sobre

as

cebras

do

Serengeti.

Maioritariamente, os efectos desta predación deixaríanse sentir na
supervivencia dos poldros, tal e como se pode deducir das taxas de
supervivencia no primeiro ano de vida (táboa 3).
A predación de cabalos montaraces polo puma (Puma concolor
Linnaeus) ten sido estudada por Greger and Romney 1999 no deserto
de Nevada, e Turner and Morrison 2001 na fronteira entre California e
Nevada, con resultados parecidos nun recrutamento de poldros
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ostensiblemente máis baixo, en función da presenza deste predador.
Por desgraza, a práctica desaparición das especies de cabalos
salvaxes euroasiáticos, ou o exterminio das poboacións de lobo que
coexistían coas poboacións de cabalos montaraces en Norteamérica,
relega ao campo da anécdota o estudo da relación predador – presa
entre o lobo e os cabalos.
No noroeste da Península Ibérica non existe estudo ningún sobre os
efectos nas poboacións de cabalos da predación do lobo. En todo
caso, lévanse realizado varios estudos, a partir da análise dos pelos
das presas atopados nos excrementos do cánido, para ver a
importancia do cabalo na súa dieta: Guitián (1979) nun estudo
desenvolvido por un lado na Dorsal Galega, e por outra banda nas
serras do interior de Galicia., atopa un 58% de presenza de cabalo nos
excrementos colectados. Mentres que Alvares et al. 2000, e Roque et
al. 2001, atopan respectivamente un 28% e un 20% de presenza de
cabalo na dieta do lobo, en ambos estudos executados no Parque
Nacional da Peneda – Geres.
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Figura 1: Estudos sobre a alimentación do lobo no noroeste ibérico.
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6. ORGANIZACIÓN SOCIAL

En termos xerais os individuos forman grupos cando os beneficios
exceden

os

costos

en

termos

de

alimentación,

predación,

enfermidades e reprodución (Alexander 1974). Nos équidos factores
como a densidade, continuidade da distribución e biomasa da forraxe
son factores clave na estabilidade das asociacións e nos seus patróns
de distribución (Duncan 1983; Rubenstein 1986, 1994; Ginsberg
1988).
Nos

ambientes

áridos

menos

produtivos,

a

limitación

da

dispoñibilidade alimentaria (espacial e temporalmente), non permite ás
femias pastar xuntas e asociarse dun xeito consistente, sendo os
únicos grupos sociais estables os formados por unha femia e a súa
descendencia. Neste caso os garañóns tentarán controlar o acceso a
un recurso crítico, por exemplo a auga, para aparearse coas eguas
(Moehlmann

1974;

Ginsberg

1988).

Este

sistema

social

de

alimentación e apareamento, ten sido descrito nas seguintes especies
de équidos: onagros (Klingel 1977; Shah 1993; Saltz e Rubenstein
1996); burros montaraces (Moehlmann 1974,1979); asno salvaxe
africano (Klingel 1977); cebra de Greby (Ginsberg 1988,1989; Becker
and Ginsberg 1990; Rowen 1992).
Ginsberg (1988) atopou que na cebra de Grevy o tamaño da manada
estaba relacionado coa densidade do alimento, e que niveis de
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biomasa por baixo dos 40 g./m2 só eran comida suficiente para unha
egua e o seu poldro. Tamén documentou que durante o período seco
no que os niveis medios de biomasa estiveron no límite dos 40 g./m2
os normalmente estables haréns e grupos de solteiros da cebra das
chairas convertíanse inestables.
Moehlmann (1974, 1979) describe esta estratexia de defensa dun
recurso crítico, a auga, por parte dos garañóns nos burros montaraces
no Death Valley, sendo a unidade social a unión egua – poldro. Pola
contra, a mesma investigadora na Illa de Osabau, cun maior nivel de
precipitacións e maior calidade do pasto, describe a adopción por
parte dos garañóns de burro montaraz da estratexia de defensa das
greas.
Deste xeito, cando a dispoñibilidade de auga e forraxe permite ás
femias formar grupos estables, os machos tentarán controlar estes
grupos de femias. Entre os équidos, eses grupos de femias forman
lazos fortes tendo sido descritos nas seguintes especies: cebra de
montaña e Hartmann (Joubert 1972); cabalo montaraz (Imanishi 1950;
Tyler 1972); cebra das chairas (Klingel 1967,1972); onagro (Bannikov
1958; Feh el al. 1994,2001).
Entre as poboacións de équidos que teñen un sistema reprodutor
polixínico tipo harén, teñen sido observadas as seguintes tipoloxías:

24

1. Haréns con moitos machos nos cales todos os machos defenden
as femias e o macho dominante acapara a maioría dos
apareamentos: cabalos salvaxes (Keiper, 1976; Green and
Green 1977; Miller and Denniston 1979; Feist 1971; Nelson
1979), burros montaraces (Moehlman 1979; McCort 1980)
2. Machos de haréns que forman alianzas e defenden de xeito
cooperativo os seus haréns: cebra das chairas (Rubenstein
1986).
3. Poboacións nas cales a relación de machos adultos é
significativamente baixa e un único macho do harén atópase
cunha hostilidade menor por parte dos machos solteiros: cabalos
salvaxes (Rubenstein 1986).
Neste sistema de organización social polixínico, os machos que non
teñan acceso ao control dunha grea, agruparanse en mandas de
solteiros. O acoso por parte destes grupos de solteiros ás greas
establecidas implica loitas cos garañóns, persecucións e intentos de
cópulas, chegando a afectar negativamente ás taxas de alimentación
das femias e até podendo dar lugar a abortos (Berger 1986) e
infanticidios (Duncan 1982). A defensa das eguas por parte dos
garañóns das greas, pode ser a outra razón do agrupamento.
Ademais, o impacto da predación tamén ten dado lugar a traballos de
investigación no campo do comportamento das poboacións presa. Os
posibles beneficios do agrupamento social en ungulados como
resposta antipredatoria, teñen estado suxeitos a discusión, pois ás
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máis que evidentes vantaxes (defensa e vixilancia colectiva, dilución
individual do risco...) contrapóñense aos custes dunha maior detección
dos grupos de herbívoros por parte dos predadores (Carbyn and
Trottier 1987, Hebblewhite and Plestcher 2002, Creel and Creel 2002,
Creel and Winnie 2005).
A presión predadora semella incrementar a tendencia a formar grupos
nos équidos para mellorar a detección, diluír o risco e afrontar unha
defensa común fronte aos predadores. Así, no Parque Nacional do
Gobi (Mongolia) tanto Bannikov (1958), como Feh et al. (1994,2001)
propoñen que o comportamento social dunha subespecie de onagro, o
Kulan (Equus hemionus luteus), con sementais agrupando greas de
eguas e os seus poldros, é diferente das outras subespecies como
resposta directa á predación por parte dos lobos. Deste xeito, nun
hábitat árido no que sería de esperar unha estratexia de eguas illadas
coa súa descendencia e machos defendendo o acceso a un recurso,
os garañóns agrupan e defenden activamente as greas.
En resumo o requisito previo da relación custe – beneficio, para
explicar o tipo de organización social nos équidos virá dado por:
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Figura 2: Esquema dos factores que condicionan a organización social nos équidos.

Calidade alimentaria do hábitat.
ORGANIZACIÓN SOCIAL.

Predación.

Competencia interespecífica.
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MÉTODOS

Serra do Suído e Coto de Eiras dende Bidueiros
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Foto: Santiago Barciela

1. ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo está constituída polas chairas de 7 serras do sur da
provincia de Pontevedra: Serra do Suído, Serra do Faro de Avión,
Serra da Paradanta, Coto de Eiras, Serra do Galleiro, Serra do
Galiñeiro, e Serra da Groba (figura 3).
As maiores cotas destas serras van dende os 600 m de altitude na
Serra da Groba situada ao carón do mar, até os 1.150 m do Faro de
Avión. A comunidade vexetal dominante destas serras está formada
por distintos tipos de matogueiras formadas por ericáceas (Erica spp.,
Calluna spp., Daboecia spp.) e leguminosas (Ulex spp., Genista spp.,
Cytisus spp.). Estas formacións de mato constitúen etapas seriais de
substitución tras séculos de lumes

e manexo gandeiro, das

carballeiras climácicas colinas e montanas de Quercus robur. Restan
fragmentos destas carballeiras climácicas montanas, nas parroquias
de Xesta (A Lama), A Graña (Covelo), ou A Franqueira (A Cañiza),
pola contra das carballeiras colinas das serras costeiras só quedan
parcelas pequenas con pés illados de carballo e sobreira (Quercus
suber). Nas valgadas e cotas máis baixas das serras aparecen
repoboacións forestais, fundamentalmente de Eucalyptus globulus e
Pinus radiata nas serras costeiras, e de Pinus sylvestris e P. pinaster
nas serras orientais.
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2. MANEXO GANDEIRO

A principal forma de explotación agrogandeira da área de estudo,
consiste no pastoreo de gando equino e vacún en réxime extensivo. O
manexo do gando cabalar pode variar de xeito considerable dunhas
serras a outras. Nas serras orientais da área de estudo, o manexo
limítase a visitas máis ou menos regulares ao gando por parte dos
seus propietarios ao longo do ano, e á retirada do monte dos poldros
destinados á venda. Nas serras da Groba e Galiñeiro, os cabalos son
sometidos a dúas roldas de identificación e marcaxe, venda de poldros
e desparasitación no verán, ademais dun seguimento continuo ao
longo de todo o ano. O conxunto destas tarefas gandeiras e as
instalacións pechadas destinadas á xestión e manexo do gando
equino, é o que se coñece co nome xenérico de curro.
O denominador común de manexo das greas de cabalos en todas as
serras é a retirada sistemática dos poldros machos nacidos cada ano.
Este descate sistemático dos poldros ten como obxecto evitar un
incremento no número de sementais que daría lugar á formación de
bandas de solteiros coa conseguinte hostilidade ás greas con
sementais dominantes, e mesmo abortos (Duncan 1982, Berger 1985).
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Figura 3: Localidades de estudo.

Serra do
Suído
Coto
de
Monte
Galleiro Eiras
Serra do
Galiñeiro
Serra da
Groba
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Serra do
Faro de
Avión

Serra da
Paradanta

3. DETERMINACIÓN DA PRESENZA DE LOBO

O traballo de campo consistiu no percorrido a pé de transectos en
pistas forestais de lonxitude superior aos 4 km localizando os indicios
(fundamentalmente excrementos) de presenza do lobo. A pesares de
que tamén se atoparon outros sinais de presenza do cánido, (cabalos
cazados ou feridos, rabuñaduras e mesmo lobos observados
directamente) ante a dificultade de comparar distintos tipos de sinais,
optouse por ter en conta soamente os excrementos contados.
O obxecto do percorrido destes transectos foi establecer a
clasificación das serras, segundo a presenza ou ausencia do lobo,
mediante a elaboración dun Índice Quilométrico de Abundancia (I.K.A.)
para cada serra. Este índice serve ademais como criterio cuantificador
de presenza, ao estar relacionado coa abundancia do animal. Deste
xeito,

I.K.A.=número

de

indicios

(excrementos)/Quilómetros

de

mostraxe.
Os percorridos de cada transecto desenvolvéronse nunha campaña,
durante a estación reprodutora (verán) do lobo.
A lonxitude e a definición dos transectos, fixouse coa axuda das
fotografías aéreas do Sistema de Información Xeográfica da Política
Agraria Común “SixPac” (Anexos).

32

Táboa 4: Localización e lonxitude dos transectos para determinar a presenza de lobo.

LOCALIDADE

LONXITUDE

Coto de Eiras

4.339 m

Faro de Avión

5.345 m

Suído Norte

4.718 m

Suído Sur

4.713 m

Paradanta

4.863 m

Moncelos

5.824 m

Galleiro

4.284 m

Galiñeiro Leste

4.357 m

Galiñeiro Oeste

4.114 m

A Groba

4.348 m

En base aos resultados, establecéronse 3 categorías de presenza:
Común: IKA > 0,25; Ocasional IKA < 0,25 e Ausente IKA =0.

4. DANOS DE LOBO

O traballo de gabinete para detectar a presenza de lobo, consistiu na
revisión das solicitudes de indemnización da Dirección Xeral de
Conservación da Natureza da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible, dentro do “Programa de axudas por danos
do lobo ao gando” presentados no conxunto da provincia de
Pontevedra. Estes arquivos foron consultados no Servizo de
Conservación da Natureza en Pontevedra, e comprenden as
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solicitudes por danos a gando vacún, ovino e caprino manexados en
réxime semiextensivo.
Os expedientes revisados correspóndense co período de tempo que
abrangue dende outubro do ano 2005, até outubro do ano 2007.

5. PARÁMETROS DE POBOACIÓN E ORGANIZACIÓN SOCIAL
DOS CABALOS

A efectos de estudo procédese a definir a continuación, os parámetros
biolóxicos clave:

• Grea: Defínese como grea o grupo de cabalos cun espazo
interior relativamente consistente, con individuos que se
moven e alimentan na mesma dirección (a partir de Creel
and Winnie 2005).
• Poldro: Consideráronse poldros os animais de ambos
sexos nacidos no ano (<1 ano de idade). Ante a dificultade
para definir o sexo con certa fiabilidade sen molestar ao
conxunto dos animais, non se distinguen sexos nesta clase
de idade.
• Subadulto: Os subadultos son na súa maioría femias
novas que pasaron o seu primeiro inverno de vida, pero
que aínda non acadaron a idade reprodutora (1-3 anos).
• Adulto: Sementais e eguas maiores de tres anos de idade,
e que acadaron a idade reprodutora.
• Éxito reprodutivo: Defínese como a taxa de produción de
poldro por egua reprodutora e ano (poldro egua-1ano-1)
• Supervivencia (relación subadulto/egua): Defínese
como o número de subadultos que pasan o primeiro
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inverno de vida en relación ao número de eguas
reprodutoras (subadulto egua-1ano-1).
• Tamaño e composición das greas: Tamaño e
composición media dos grupos cabalares, segundo o
número de sementais, eguas, subadultos e poldros.

5.1 Mostraxes das greas de cabalos no monte
Fixéronse mostraxes de greas de cabalos no decurso dunha campaña
(verán do ano 2007) mediante o percorrido das pistas existentes nas
chairas das serras en todoterreo. Unha vez localizada unha grea de
bestas e con axuda de material óptico (prismáticos e telescopio)
rexistrábase o número de cabalos compoñentes da manda, sexo e tres
clases de idade: adulto, subadulto e poldro.

5.2 Mostraxes nos curros
No verán do ano 2007, aproveitando a celebración dos curros
procedeuse ao rexistro dos cabalos manexados nos mesmos. Unha
vez acurralado o gando no peche do curro, rexistrouse o número de
cabalos , sexo e tres clases de idade: adulto, subadulto e poldro,
segundo estes ían sendo sacados do peche para a execución dos
traballos gandeiros. Os curros de mostraxe foron os seguintes:
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Táboa 5: Curros de mostraxe.

NOME DO CURRO E SERRA
A Valga (A Groba)
Torroña (A Groba)
Mougás (A Groba)
San Cibrán (A Groba-Galiñeiro)
Morgadáns (Galiñeiro)

DATA DE CELEBRACIÓN
20/05/2007
03/06/2007
10/06/2007
24/06/2007
15/07/2007

6. AVALIACIÓN DO GRAO DE ACEPTACIÓN DO LOBO POR
PARTE DOS HABITANTES

Co obxecto de estimar a intensidade e sentido do conflito entre o lobo
e o ser humano na área de estudo, realizáronse entrevistas cun
formulario de preguntas entre a poboación local, co o obxecto de
determinar o grao de aceptación da especie. Este estudo ten os
seguintes obxectivos:
• Comparar a actitude da poboación rural cara ao lobo, segundo a
presenza ou ausencia da especie.
• Recoller as preocupacións do sector gandeiro.
• Recoller as demandas da poboación rural en relación coa
xestión da especie.
O estudo desenvolveuse no verán do ano 2007, realizando 100
entrevistas persoais nas que o investigador lía as preguntas do
cuestionario ao entrevistado procedendo a anotar as respostas deste
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na súa presenza. O modelo de entrevista atópase nos anexos deste
traballo A área onde se executou o estudo correspóndese co deseño
do resto deste traballo de investigación, con dúas zonas diferenciadas
de traballo:
a. Concellos con presenza de lobo. Nestes concellos as
entrevistas repartíronse do seguinte xeito: 27 entrevistas a
propietarios de gando e 30 entrevistas a veciños non gandeiros.
b. Concellos nos que o lobo non está presente. Nestes
concellos as entrevistas repartíronse do xeito seguinte: 21
entrevistas a gandeiros e 22 entrevistas a veciños destes
concellos non relacionados coa gandaría.

Táboa 6: Entrevistas realizadas en zonas nas que o lobo está presente.

LOCALIDADE
Santiago de Covelo
Santiago de Covelo
Maceira
Maceira
Piñeiro
Campo
Santiago de Covelo
Santiago de Covelo
Campo

CONCELLO
Covelo
Covelo
Covelo
Covelo
Covelo
Covelo
Covelo
Covelo
Covelo

Fofe
Santiago de Covelo

Covelo
Covelo

Gargamala
Carballeda

Mondariz
Covelo

A Graña
A Graña
Campo

Covelo
Covelo
Covelo

DATA
SEXO IDADE PROFESIÓN GANDEIRO
17/09/2007
H
60
Construción
si
17/09/2007
H
42
Hostalería
si
17/09/2007
H
58
Hostalería
non
H
45
Gandeiro
si
17/09/2007
17/09/2007
H
62
Comercio
si
17/09/2007
H
68
Xubilado
si
19/09/2007
H
56
Taxista
si
19/09/2007
H
49
Xubilado
si
20/09/2007
M
45
Comercio
non
Empregada
21/09/2007
M
35
Fogar
non
21/09/2007
H
33
Desempregado
si
Traballador
02/10/2007
M
49
forestal
si
02/10/2007
H
42
Gandeiro
si
Traballador
03/10/2007
H
54
si
forestal
03/10/2007
H
64
Construción
si
03/10/2007
M
65
Xubilado
si
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Campo
Campo
Santiago de Covelo
Camposancos

Entrerrios-Laxe
Petán
Sobradelo
Achas
Cañiza
Petán
Petán
Petán
Lamosa
Prado da Canda
Prado da Canda
Mondariz
Franqueira
Franqueira
Franqueira
Sabaxáns
Gargamala
Gargamala

Covelo
Covelo
Covelo
Avión
Fornelos de
Montes
Fornelos de
Montes
A Cañiza
A Cañiza
A Cañiza
A Cañiza
A Cañiza
A Cañiza
A Cañiza
Covelo
Covelo
Covelo
Mondariz
A Cañiza
A Cañiza
A Cañiza
Mondariz
Mondariz
Mondariz

Santa María
Campo-Covelo
Santiago de Covelo
Maceira
Santa Mariña
Cumiar
Santiago de Covelo
Santiago de Covelo
A Cañiza
A Cañiza
A Cañiza
A Cañiza
A Cañiza
A Cañiza
A Cañiza
A Cañiza
A Cañiza
Santiago de Covelo

Arbo
Covelo
Covelo
Covelo
Covelo
Ponteareas
Covelo
Covelo
A Cañiza
A Cañiza
A Cañiza
A Cañiza
A Cañiza
A Cañiza
A Cañiza
A Cañiza
A Cañiza
Covelo

Airoa-Laxe

03/10/2007
03/10/2007
04/10/2007
12/10/2207

M
H
H
H

86
59
31
73

Xubilado
Xubilado
Construción
Xubilado

12/10/2207

M
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Gandeiro

12/10/2207
13/10/2207
13/10/2207
13/10/2207
13/10/2207
13/10/2207
13/10/2207
13/10/2207
14/10/2207
14/10/2207
14/10/2207
14/10/2207
14/10/2207
14/10/2207
14/10/2207
14/10/2207
14/10/2207
14/10/2207

H
M
H
V
M
M
M
H
H
H
H
H
M
M
M
M
M
H

59
67
47
63
70
66
32
64
52
72
68
72
49
63
55
51
43
51

15/10/2007
15/10/2007
15/10/2007
15/10/2007
15/10/2007
15/10/2007
15/10/2007
15/10/2007
15/10/2007
15/10/2007
15/10/2007
15/10/2007
15/10/2007
15/10/2007
15/10/2007
15/10/2007
15/10/2007
15/10/2007

M
M
M
H
M
H
H
H
H
M
M
H
M
H
H
H
M
H

30
69
40
58
37
52
31
27
72
32
25
37
34
60
32
26
33
34

Xubilado
Xubilado
Construción
Xubilado
Xubilado
Xubilado
Desempregado
Gandeiro
Industria
Xubilado
Xubilado
Xubilado
Hostalería
Gandeiro
Hostalería
Gandeiro
Hostalería
Carteiro
Enxeñeira
forestal
Xubilado
Perruqueira
Carniceiro
Desempregado
Carteiro
Administrativa
Farmacéutico
Xubilado
Comercio
Comercio
Carniceiro
Comercio
Comercio
Construción
Seguridade
Desempregado
Desempregado
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si
si
non
non
si
si
si
non
si
non
si
si
si
non
non
si
non
non
si
si
si
non
si
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Táboa 7: Entrevistas realizadas en zonas sen lobo.

LOCALIDADE
Pinzás
Santa María de Oia
Mañufe
Torroña
Torroña
Torroña
Torroña
Torroña
Torroña
Cabral
Nigrán

CONCELLO
Tomiño
Oia
Gondomar
Oia
Oia
Oia
Oia
Oia
Oia
Vigo
Nigrán

Estas
Nigrán

Tomiño
Nigrán

Estas

Tomiño

Coruxo
Guizán
Torroso
Belesar
Belesar
Belesar
Belesar
Oia
Oia
Belesar
Baiña
Belesar
Burgueira
Gondomar

Vigo
Mos
Mos
Baiona
Baiona
Baiona
Baiona
Oia
Oia
Baiona
Baiona
Baiona
Gondomar
Gondomar

Gondomar
Vigo
Baiona
Baiona
Borreiros
Chaín
Vilaza
Mañufe
Gondomar
Baiona
Parada
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo

Gondomar
Vigo
Baiona
Baiona
Gondomar
Gondomar
Gondomar
Gondomar
Gondomar
Baiona
Nigrán
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo

DATA
SEXO IDADE PROFESIÓN GANDEIRO
07/10/2007
H
47
Gandeiro
si
07/10/2007
H
53
Construción
non
07/10/2007
H
54
Construción
si
H
48
Administración
non
07/10/2007
07/10/2007
H
72
Xubilado
si
H
67
Xubilado
si
07/10/2007
07/10/2007
H
44
Construción
si
07/10/2007
H
40
Metal
non
07/10/2007
H
27
Industria
si
H
35
Gandeiro
si
08/10/2007
12/10/2007
H
23
Metal
si
Traballad.
12/10/2007
M
28
forestal
non
12/10/2007
M
27
Perruqueira
non
Traballad.
12/10/2007
H
28
forestal
non
Técn.
H
24
Laboratorio
non
12/10/2007
13/10/2007
H
31
Gandeiro
si
13/10/2007
H
45
Gandeiro
si
H
20
Construción
si
14/10/2007
14/10/2007
H
19
Construción
si
H
17
Construción
si
14/10/2007
14/10/2007
H
60
Construción
si
14/10/2007
H
75
Xubilado
si
H
69
Xubilado
si
14/10/2007
14/10/2007
H
42
Carniceiro
si
14/10/2007
H
40
Construción
si
14/10/2007
H
36
Construción
si
14/10/2007
H
30
Construción
si
19/10/2007
M
29
Comercio
non
Empre.
19/10/2007
H
23
gasolineira
non
19/10/2007
H
64
Construción
non
19/10/2007
H
31
Construción
non
H
41
Construción
non
19/10/2007
19/10/2007
H
35
Construción
non
19/10/2007
M
42
Comercio
non
19/10/2007
H
17
Estudante
non
H
22
Hostalería
non
19/10/2007
19/10/2007
H
45
Metal
non
19/10/2007
H
28
Metal
non
19/10/2007
M
39
Comercio
non
19/10/2007
H
35
Administración
si
19/10/2007
M
34
Ensino
non
19/10/2007
M
36
Educación
non
19/10/2007
H
40
Artista
non
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RESULTADOS

Eguas nun bebedoiro de Chan da Lebre, Serra da Groba
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Foto: Santiago Barciela

1. PRESENZA DE LOBO

As dez localidades de mostraxe co o obxecto de determinar a
presenza ou ausencia do lobo quedaron clasificadas en: 7 localidades
con presenza de lobo e 3 localidades nas que non se detectou a súa
presenza (táboa 8). Polo tanto o deseño do traballo de investigación,
separando as serras con poboacións de cabalos segundo a
presenza/ausencia do lobo semella válido.
Táboa 8: Clasificación das serras segundo a presenza/ausencia de lobo. Indícase a lonxitude total dos
-1

transectos de prospección, nº de sinais atopados e mailo índice quilométrico de abundancia (sinais km ).

SERRA
Coto de Eiras
Faro de Avión
Suído Norte
Suído Sur
Paradanta
Moncelos
Galleiro
Galiñeiro Leste
Galiñeiro Oeste
A Groba

ESFORZO
(m)
4.340
5.345
4.718
4.713
4.863
5.824
4.284
4.114
4.357
4.348

SINAIS

I.K.A.

CLASIFICACIÓN

8
8
7
14
4
10
2
0
0
0

1,84
1,5
1,48
2,97
0,82
1,72
0,47
0
0
0

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente

Nas localidades con presenza de lobo, o I.K.A. medio é de 1,54 ±0,80
(media ± desviación típica) cun rango comprendido entre 2,97 para a
localidade cun I.K.A. máis alto (Suído Sur – Covelo) e de 0,47 para a
localidade co I.K.A. máis baixo (Galleiro).
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2. DANOS DE LOBO

Nos dous anos de expedientes revisados, rexistráronse 170 solicitudes
de indemnización por danos de lobo. Dos 700 animais que resultaron
mortos ou feridos polos ataques, o 88,5 % foron ovellas. O restante
gando afectado foron cabras (6 %) e vacún (5,5 %). Desta última
porcentaxe o 3 % corresponde a xatos, e o 2,5 % a vacas (lémbrese
que estes datos non recollen ataques de lobo, supostos ou
confirmados, aos cabalos).
Ademais de liderar de xeito destacado a clasificación por número total
de cabezas de gando danadas, as ovellas encabezan tamén a
clasificación polo número de animais afectados por ataque, cunha
media de 3,66 ovellas mortas e 4,3 feridas en cada ataque.
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Figura 4: Reparto proporcional do número de cabezas de gando afectadas por ataques de lobo segundo as
solicitudes de indemnización presentadas na provincia de Pontevedra.
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No relativo á localización xeográfica dos ataques (figura 4), a maioría
deles concéntranse na comarca do Deza – Terra de Montes
(Concellos de A Estrada, Agolada, Cerdedo, Forcarei, Lalín, Silleda e
Vila de Cruces) con case a metade dos expedientes (81 solicitudes).
No ámbito deste estudo (Concellos de A Cañiza, A Lama, As Neves,
Covelo, Fornelos de Montes, Mondariz, Pazos de Borbén, Ponteareas,
Pontecaldelas e Salvaterra) concéntranse o 30 % das reclamacións
por danos (47 expedientes). Pola contra nas comarcas costeiras e
máis concretamente nas serras costeiras do suroeste de Pontevedra e
no Baixo Miño, non se solicitou ningunha axuda por danos de lobo.
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-1

Figura 5: Danos de lobo por unidade de superficie (número de cabezas ha ) nos concellos da provincia de
Pontevedra, segundo as solicitudes de indemnización tramitadas entre outubro de 2005 e outubro de 2007.
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3. PARÁMETROS DE POBOACIÓN E ORGANIZACIÓN SOCIAL
DOS CABALOS

Unha vez agrupadas as serras en función do traballo de campo previo
de cuantificación da presenza/ausencia do predador, os resultados
para os parámetros demográficos das greas de cabalos foron os
seguintes:
3.1 Éxito reprodutivo
A campaña de verán proporciónanos unha taxa media de fecundidade
das eguas nas serras con presenza de lobo de 0,44 poldros/egua,
mentres que a fecundidade nas serras nas que o lobo non foi
detectado foi de 0,24 poldros/egua.
Figura 6: Éxito reprodutivo das eguas segundo presenza/ausencia de lobo.
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A análise estatística dos datos mediante un ANOVA no que as serras
son

consideradas

como

factor

aleatorio,

amosa

diferenzas

significativas (F=8,131; p= 0,046) para a variable dependente
poldros/egua, en función da presenza ou ausencia do lobo.

3.2 Supervivencia
Os valores medios da proporción subadulto/egua, varían entre os 0,04
subadultos/egua

nas

serras

con

presenza

de

lobo

e

0,20

subadultos/egua nas localidades nas que o predador non foi
detectado.
Figura 7: Supervivencia dos cabalos ata subadultos nas serras da provincia de Pontevedra con presenza de
lobo (barras grises) e nas que o lobo non foi detectado (barras con trama).
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significativas do factor presenza/ausencia de lobo (ANOVA, F=9,104;
P<0,01) para a variable dependente subadulto/egua.
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Figura 8: Supervivencia dos poldros para as distintas serras de estudio.
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Os valores máis baixos do parámetro supervivencia, correspóndense
cos montes con lobo do Coto de Eiras (0,02 subadultos/egua) e
Galleiro (0,03 subadultos/egua). Na media de 0,04 subadultos/egua
atópanse as serras do Suído e Faro de Avión, para subir algo este
parámetro na Serra da Paradanta (0,07 subadultos/egua). Os maiores
valores atopámolos nas serras costeiras sen presenza de lobo: Serras
do

Galiñeiro

(0,17

subadultos/egua)

e

da

Groba

(0,20

subadultos/egua).

3.3 Organización social. Tamaño e composición das greas
O tamaño medio das greas nas serras nas que o lobo non foi
detectado é de 5 cabalos/grea. Pola contra nas serras nas que se ten
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detectado a presenza do lobo, o tamaño medio da grea é moito maior,
sendo de 18,34 cabalos/grea.

Figura 9: Tamaño de grea segundo presenza/ausencia de lobo.
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Os resultados da análise estatística, amosan diferenzas significativas
para a variable presenza do predador (ANOVA, F=64,13; P<0,05) no
tamaño da grea.
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Figura 10: Composición das greas segundo presenza/ausencia de lobo.
14,00

Composición das greas

12,00
10,00
8,00

Con lobo
Sen lobo

6,00
4,00
2,00
0,00
Machos

Égoas

Suabdultos

Poldros

A composición das greas nas serras sen lobo, vén dado polo
agrupamento de 2-3 eguas e a súa descendencia: 1 subadulto do ano
pasado e 1 poldro. Nestas serras a maioría das greas carecen de
semental.
Pola contra, nas serras con presenza de lobo practicamente tódalas
greas contan cun semental, que agrupa un harén de 12 eguas e maila
súa descendencia, que polo xeral consiste en 5-6 poldros.
Durante a realización deste traballo, non se detectou a presenza de
bandas compostas exclusivamente por cabalos machos. Doutro lado,
só unha das 140 greas da mostraxe presentaba máis dun semental.
Concretamente, tratábase de 2 sementais e un macho subadulto, que
agrupaban tres eguas cos seus poldros.
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4. AVALIACIÓN DO GRAO DE ACEPTACIÓN DO LOBO POR
PARTE DOS HABITANTES.

Unha vez analizados os datos das entrevistas realizadas seguindo o
mesmo deseño do resto deste traballo de investigación, en función da
presenza ou ausencia do lobo, os resultados son os que se expoñen a
continuación:

4.1 Grao de aceptación do lobo
Do total de entrevistados, o 57% manifestaron estar a favor da
existencia do lobo, mentres que o 43% restante se mostraron
contrarios. O grao de aceptación do lobo por parte dos veciños non
parece depender da presenza da especie na zona. Así, non atopamos
diferenzas estatisticamente significativas para este factor segundo a
presenza ou ausencia da especie. (χ2 = 0,043; 1g.l; P>0,05).
Táboa 8: Grao de aceptación do lobo (a favor ou en contra) en función da súa presenza.

Con lobo
Sen Lobo
Totais

A Favor
33
24
57

En Contra
24
19
43

Totais
57
43
100

Ademais, o grao de aceptación depende sobre todo da condición de
propietario

de

gando

do

entrevistado.
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As

diferenzas

son

estatisticamente significativas en función da condición de gandeiro ou
non do entrevistado (χ2 = 14,321; 1g.l.; P<0,01). Este resultado reflicte,
como era de esperar, un amplo rexeitamento cara á especie por parte
dese colectivo.
Táboa 9: Grao de aceptación do lobo (a favor ou en contra) en función da condición de gandeiro.

Gandeiro
Non gandeiro
Totais

A Favor
18
39
57

En Contra
30
13
43

Totais
48
52
100

4.2 Percepción da tendencia de poboación do lobo
Non analizamos os resultados das entrevistas en función da presenza
do lobo para a variable tendencia de poboación, pois nas zonas sen
depredador tódolos entrevistados asumían unha tendencia negativa da
especie, ao ser coñecedores da extinción do cánido nos seus
concellos ou ter sido, nalgún caso, partícipes na mesma. Deste xeito,
da desaparición do lobo na súa comarca, ben deducían unha situación
xeral equiparable, ben descoñecían ou non lles importaba a situación
da especie no resto da provincia. Soamente dous dos entrevistados
nas zonas sen lobo, referían unha tendencia de poboación da especie
positiva ao ter tratos gandeiros nas serras orientais de Pontevedra.
Nas zonas nas que o lobo está presente, a maioría dos entrevistados
asume unha tendencia de poboación da especie positiva, non se
atopando diferenzas significativas en función de que o entrevistado
sexa ou non gandeiro (χ2 = 2,637; 1g.l.; P>0,05).
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Táboa 10: Percepción da tendencia de poboación do lobo (positiva ou negativa) en función da condición
de gandeiro.

Gandeiro
Non gandeiro
Totais

Tendencia
positiva
20
15
35

Tendencia
negativa
4
9
13

Totais
24
24
48

Esta percepción do aumento nos efectivos de lobo, é explicado polos
entrevistados en base as seguintes causas:
1. En 22 entrevistas, o veciño explicaba o aumento dos efectivos
do cánido por soltas da Administración.
2. En 6 casos, o aumento de poboación argumentábase en base á
protección legal da especie.
3. Soamente 7 dos entrevistados aducían factores ecolóxicos
relacionados co abandono do medio rural (3 casos) e coa oferta
de alimento derivada do gando ceibe (1 caso) como posible
explicación da suba nos efectivos lobeiros.
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Figura 11: Causas de percepción da tendencia de poboación do lobo positiva.
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Os entrevistados que pola contra asumen unha tendencia de
poboación negativa da especie, (na súa maior parte non gandeiros)
explican este declive pola persecución directa que sufre a especie.

4.3 Utilidade da especie
Unha das preguntas das entrevistas realizadas pretendía coñecer os
motivos polos que a xente declara estar a favor ou en contra do lobo.
Dos entrevistados que se posicionan a favor da especie:
1. A maioría, 39, aducen motivos éticos ou morais (o lobo forma
parte da natureza, sempre os houbo, ten que haber de todo,
etc.) para estar a favor da súa presenza.
2. A segunda causa, 14 entrevistados, obedece á función
ecolóxica do lobo como predador, no cumio das redes tróficas
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dos

ecosistemas

nos

que

habita

(controlador

doutras

poboacións animais, consumidor de preas).
3. Só un dos veciños, aduce criterios estritamente utilitarios
(especie cinexética) para situarse no lado dos que atopan
algunha utilidade á especie.
Figura 12: Argumentos a favor da existencia de lobo recollidos nas entrevistas.
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Da banda dos entrevistados contrarios á presenza de lobo:
1. A meirande parte, 36 entrevistados, posiciónanse en contra
polos danos que o lobo ocasiona no gando.
2. Cinco dos entrevistados, aducen unha razón utilitarista ao non
atoparlle beneficio (non dá beneficio, non vale para nada).
3. Só un dos veciños, argumenta danos ás especies cinexéticas
para ser contrario a súa presenza no monte.
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Figura 13: Argumentos en contra da existencia de lobo recollidos nas entrevistas.
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4.4 Opinión sobre a xestión da especie pola Administración
Nas zonas sen lobo, a maioría dos entrevistados (24) non teñen unha
opinión formada sobre a

xestión

da especie por

parte da

Administración. Outros, 7, dan por sentado que a Administración non
fai nada.
Pola contra, nas zonas lobeiras ningún dos entrevistados tiña unha
opinión positiva da xestión da especie pola Administración, aínda que
13 dos entrevistados, todos eles non gandeiros, non tiñan unha
opinión formada. Con todo, 26 dos entrevistados consideran á
Administración inoperante no relativo á xestión do lobo. As máis das
veces critícase o sistema de pago de danos: 19 entrevistados
consideran que a Administración non fai nada, e outros 7 critican o
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sistema de indemnizacións por lento, demasiado burocrático, ou non
adaptado á realidade da gandaría extensiva.

4.5 Propostas de xestión
Das entrevistas executadas, extraéronse unha serie de propostas de
xestión da especie por parte dos habitantes do rural:
1. A meirande parte dos entrevistados, 20 gandeiros e 17 non
gandeiros, propoñen crear reservas pechadas para o lobo e
darlles de comer de xeito controlado.
2. Na segunda das proposta de xestión, 18 entrevistados,
consideran a eliminación da especie como a mellor opción de
xestión.

Hai

que

destacar

que

10

destas

respostas,

corresponden a gandeiros da zona sen lobo.
3. Nove dos entrevistados optarían por un control da poboación da
especie.
4. Pola contra 15 non gandeiros (11 de zona sen lobo e 4 de zona
lobeira) propoñen maior protección da especie.
5. Sete dos entrevistados reclaman maiores indemnizacións.
6. Catro entrevistados, ningún deles era propietario de gando,
reclaman que se obrigue aos gandeiros a coidar do seu gando.
7. Tres veciños propoñen a radiomarcaxe de lobos e gando como
método de xestión.
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8. Finalmente 2 veciños contemplan a solta de presas salvaxes
alternativas.
Figura 14: Propostas de xestión recollidas nas entrevistas.
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4.6 Medidas para paliar os danos do lobo
Dos 27 gandeiros entrevistados en zona lobeira, 22 manifestaron
tomar medidas para paliar os danos por lobo.
1. A medida mais común, adoptada por 11 dos entrevistados,
consiste en gardar as vacas cando están próximas ao parto ou
gardar vaca e xato se o parto tivo lugar no monte.
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2. Cinco dos propietarios de gando menor (ovellas e cabras)
afirman pastorealas e vixialas en fincas pechadas.
3. Dous propietarios tamén de gando menor, confiaban o coidado
de cabras e ovellas a mastíns.
4. Catro gandeiros recoñeceron abertamente o uso de veleno e
facer esperas ao lobo nos cadáveres do gando, como medida
paliativa dos danos.
Todas as medidas descritas, estaban previstas para a protección do
gando vacún, ovino e caprino, non adoptándose ningún tipo de medida
paliativa cos cabalos. De feito, como mínimo catro gandeiros afirmaron
ter cabalos como fonte de comida para o lobo, nun intento de diminuír
os danos a vacas e xatos.
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Figura 15: Medidas adoptadas polos gandeiros para evitar a predación.
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DISCUSIÓN

Lobo na Serra do Faro de Avión

Foto: Rafa Costas
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1. PRESENZA DE LOBO

1.1 Índices de abundancia
A estima da presenza de lobo mediante a elaboración de índices de
abundancia, semella seguir un patrón de presenza/ausencia. É dicir,
unha localidade determinada ben conta cunha poboación lobeira
relativamente fácil de detectar mediante indicios,ou ben non se atopa
sinal algún da súa presenza.
Os maiores valores dos IKAs, correspóndense coas serras orientais da
zona de estudo: Suído, Faro de Avión e Coto de Eiras. Mentres que
nas serras do límite occidental da distribución do lobo no sur da
provincia, Paradanta e Galleiro, os indicios de presenza atopados son
os máis baixos. Pola contra, nas serras costeiras non se detectou
ningún indicio de presenza da especie.
En principio, as maiores densidades do carnívoro nas serras orientais,
deberían dar lugar a unha marcaxe territorial máis intensa e, polo
tanto, IKAs maiores. Nas serras límite de distribución, unha menor
densidade de poboación —ora por atoparse no límite da área de
distribución, ora por estar sometidos a unha maior persecución
humana— dará lugar a unha intensidade de marcaxe territorial menor,
e polo tanto IKAs menores.
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De tódolos xeitos, coincidimos con Blanco (2002) na imposibilidade de
deducir densidades ou cambios no tamaño da poboación deste cánido
nun prazo tan curto, con este tipo de información. En calquera caso,
os índices de abundancia son unha ferramenta moi axeitada para
establecer comparacións espaciais como as presentadas aquí. É
notable sinalar que, nas zonas onde a presenza do lobo é continua, tal
e como tamén confirmaron as entrevistas, esforzos de mostraxe
relativamente baixos permitiron atopar sinais de presenza da especie.

1.2 Danos de lobo
Do mesmo xeito que os maiores indicios de presenza da especie, se
corresponden coas serras orientais da zona ámbito de estudo, a
revisión dos expedientes de danos recollidos pola Administración
Autonómica, concentran os danos nos concellos das serras da Dorsal
Galega (Figura 4). É mais, dous dos concellos da nosa zona de
estudo, Fornelos de Montes e Pazos de Borbén, soportan unha das
taxas máis elevadas de cabezas danadas por unidade de superficie.
Pola contra, nas serras costeiras da Groba e do Galiñeiro non se
recolleu até a data, ningunha solicitude de axuda.
Aínda que estes datos apoian os resultados das prospeccións por
medio de itinerarios, ao amosar claramente a existencia de dúas
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zonas diferenciadas, con e sen lobo, deben interpretarse coas debidas
reservas polas seguintes razóns:
• Na zona de estudo, a maior parte do gando é manexado en
réxime extensivo e este tipo de manexo non está cuberto polo
sistema de axudas actual. Deste xeito, a maior parte dos
gandeiros xa non tramitan as solicitudes porque son conscientes
de que non llas van conceder. Isto explicaría, por exemplo, que
nun concello eminentemente gandeiro como Covelo, soamente
se tramitaran 4 solicitudes de axuda en dous anos.
• O gando equino, presa fundamental do lobo nas serras
estudadas, tampouco está cuberto independentemente do tipo
de manexo que se lle faga.
Deste xeito, podemos afirmar que os expedientes de danos non
representan de ningún xeito a magnitude real dos danos ao gando no
sur de Pontevedra. Reflicten non embargante, fenómenos recollidos
por outros autores como a “sobrepredación” sobre determinadas
especies gandeiras (Mech and Boitani 2003).

No noso caso, a

especie coa media de cabezas afectadas por ataque máis elevado
foron as ovellas (ao redor dos 8 animais por ataque). Exemplo extremo
desta sobrepredación é o único expediente do Concello de Cercedo
con 5 ovellas mortas e 58 feridas nun só ataque, sitúano no primeiro
lugar en número de cabezas danadas por unidade de superficie.
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2. PARÁMETROS DE POBOACIÓN E ORGANIZACIÓN SOCIAL
DOS CABALOS

2.1 Parámetros de poboación
Os resultados deste traballo de investigación semellan poñer de
manifesto un efecto forte da predación do lobo en determinados
parámetros de poboación dos cabalos. Por un lado, a premisa previa
de que a fecundidade das eguas debería ser menor nas zonas con
lobo, parece quedar desbotada ao atoparnos cunha taxa de poldros
por egua (0,44) que practicamente dobra á das zonas sen predador
(0,24). Posiblemente a resposta das poboacións equinas fronte a
predación do lobo é producir máis poldros. Neste sentido, Mech (2003)
suxire que un dos principais efectos do lobo nos ecosistemas, é
estimular a produtividade das poboacións presa. Esta resposta pode
ter dúas explicacións, por un lado as eguas que perdan os seus
poldros tanto por predación (machos e femias) como polo manexo
humano (machos), poderán entrar en celo ese mesmo ano, e volver
parir ao ano seguinte. Non embargante nas zonas sen lobo, só as
eguas que perden a súa descendencia polo manexo humano volverán
parir ao ano seguinte, mentres que as eguas que conserven con elas á
súa descendencia feminina, inverterán os seus esforzos na cría.
Ademais, será preciso un maior esforzo de investigación para dilucidar
a influenza doutros factores como a densidade gandeira ou a
produtividade primaria das serras na produtividade das eguas.
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Pola contra, a predición de que a proporción de poldros que superan o
seu primeiro ano de vida ía ser menor nas zonas con presenza de
lobo, semella cumprirse. En conxunto, de cada cen eguas soamente
catro conseguen manter un poldro até o ano seguinte, mentres que
nas serras sen presenza de lobo esta proporción aumentaría até o
20% (cinco veces superior). As menores taxas de supervivencia danse
nas serras cunha cabana cabalar pequena: Coto de Eiras: 0,02
subadultos/egua e Galleiro: 0,03 subadultos/egua onde posiblemente
o menor número de cabezas cabalares implique unha maior presión
predatoria sobre as mesmas.
En comparación coa bibliografía consultada, tanto os traballos de
Grange e Duncan (2004) coa cebra das chairas en África (Serengeti,
Tanzania-Kenia; supervivencia media anual dos poldros de 0,38, datos
de 40 anos) así como os de Turner (2001) en Nevada e California
(supervivencia media anual dos poldros de 0,34, datos de 11 anos) e
mesmo Greger (1999) tamén en Nevada (supervivencia media anual
dos poldros dun 0,12, datos de 8 anos) con cabalos montaraces en
Norteamérica, poñen de manifesto a capacidade de diferentes
predadores para limitar o crecemento das poboacións de équidos
mediante unha predación intensa dos poldros.

2.2 Tamaño e composición das greas
A tenor dos resultados semella doado aceptar a predición previa de
que a presenza de lobo pode dar lugar a un maior agrupamento dos
65

cabalos en greas arredor dun semental cunha función clara defensiva.
Comportamentos similares téñense documentado para a cebra das
chairas no Serengeti (Rubenstein 1986) ou para o onagro no deserto
do Gobi (Feh et al. 2001). Contrariamente ao suxerido por Creel and
Winnie (2005) para ungulados forestais como o uapití, posiblemente
nun medio aberto como as matogueiras das nosas serras, tódalas
manadas

teñan

a

mesma

probabilidade

de

ser

detectadas,

independentemente do seu tamaño. Diante dun cazador solitario como
o lobo, unha grea compacta e grande que conte cun garañón, terá
máis capacidade de defensa. Posiblemente, esta defensa colectiva
prestada polos restantes membros da grea estará orientada á defensa
dos poldros.
Pola contra, nas serras sen lobo, o modelo de organización social
maioritario dos cabalos vén dado por grupos constituídos por dúas ou
tres eguas, e maila súa descendencia, mentres que apenas un 15 %
das greas incluían sementais. Este cambio no modelo de organización
dos grupos de cabalos pode ter tres explicacións posiblemente
complementarias:
1. Baixo número de garañóns: aínda que o modelo de organización
maioritario sexa o constituído por pequenos grupos de eguas e a
súa descendencia, na Serra da Groba tamén se observan
sementais tendo conta de haréns. Porén, dado o escaso número
de garañóns (25 “cabalos padre” para cerca de 1300 eguas e
unha sex ratio macho/femia de 0,02) debe ser moi difícil que
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estes cabalos dean agrupado a tódalas eguas en haréns. Por
poñer un exemplo, debe ser tarefa imposible que os dous
garañóns manexados no curro da Valga, dean agrupado en
haréns ás cerca de 300 eguas coas que comparten territorio. A
práctica gandeira de reducir o número de machos ao mínimo
imprescindible, obedece nestas serras moito mais humanizadas,
ao intento dos propietarios de gando de minimizar os danos que
os cabalos, sobre todo os sementais, producen nas terras
agrícolas.
2. Perda do comportamento antipredatorio de formación de
grandes greas (véxase Blumsteim et al. 2004) tras practicamente
20 anos de ausencia do lobo (Llaneza 2005): Do mesmo xeito
que Feh et al. (2001), quen suxire que o agrupamento en haréns
do onagro no deserto do Gobi (noutros lugares este équido
adopta a estratexia de defensa dos recursos por parte dos
garañóns e as eguas agrúpanse en pequenos grupos) responde
á presión predatoria do lobo. Na serra da Groba a desaparición
do predador puido provocar a desaparición das grandes greas
de cabalos e a adopción doutro modelo de organización social
máis beneficioso dende o punto de vista alimentario e
reprodutor.
3. Baixa

dispoñibilidade

alimentaria:

poderíase

explicar

a

organización social das eguas nas serras costeiras, por
restricións na dispoñibilidade alimentar. De feito, o tamaño dos
grupos aproxímase máis ao descrito para équidos en medios
áridos por Moehlmann (1974), Ginsberg (1988); e Saltz e
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Rubenstein (1996). Así, nestas serras ás eguas e á súa
descendencia conviríalles vivir en grupos máis pequenos polos
beneficios que obterían en termos de alimentación. Non
embargante nas nosas serras sería necesario un maior esforzo
de investigación para poder atribuír este cambio na organización
das greas a unha limitación no alimento e as causas desta
limitación.
O mais probable é que o agrupamento nos équidos —como no resto
dos ungulados— veña dado pola relación custe – beneficio (Alexander
1974). Cando os beneficios da formación de greas en termos de
defensa

antipredatoria,

excedan

aos

custes

en

termos

de

alimentación, as mandas serán máis grandes e unidas e viceversa.
O feito de que durante o traballo de campo non se atoparan bandas de
solteiros en ningunha das serras fálanos da intensidade de manexo a
que están sometidos os cabalos machos, dada a inestabilidade nas
greas e danos á produtividade das eguas que lle atribúen tanto os
gandeiros, como a bibliografía consultada (Duncan 1982, Berger
1985). Non embargante, a fracción da poboación cabalar composta
polos machos novos, que son os que se retiran do monte, sería a máis
vulnerable á predación (véxase, por exemplo, Smietana 2005). Deste
xeito, poderíase contribuír a liberar en parte a poldras, eguas novas
(futura fracción produtiva da poboación) e outro gando da presión
predatoria.
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3. AVALIACIÓN DO GRAO DE ACEPTACIÓN DO LOBO POR
PARTE DOS HABITANTES

O método das entrevistas para medir aspectos como o grao de
aceptación do lobo por parte da sociedade, ten sido utilizado noutros
lugares, por exemplo o estudo de Stephen Kellert en Minnesota en
1985 ou o de Juan Carlos Blanco en Cantabria en 1997.
Os resultados do noso traballo teñen a grandes trazos os seguintes
puntos en común cos traballos anteriores:
• Amplo rexeitamento do lobo por parte do sector gandeiro, aínda
que a diferenza do estudo de Blanco, esta animadversión non é
proporcional aos danos sufridos. De feito, nas nosas entrevistas,
os gandeiros que manifestaban estar no seu conxunto contra o
lobo (e que apoiaban maioritariamente un modelo de xestión
baseado na eliminación da especie) foron os gandeiros das
serras costeiras onde a especie ten desaparecido hai 25-30 anos
(Llaneza 2005).
• En liñas xerais, incluso en zona lobeira, o grao de aceptación da
especie varía en función da condición de gandeiro ou non do
entrevistado, atopándonos, como sucede noutros traballos,
cunha maior parte dos gandeiros en contra da especie.
• A asignación maioritaria de valores éticos ou morais á especie
como parte integrante do patrimonio natural, constitúen a base
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fundamental para posicionarse a favor da conservación do lobo e
de xustificar a súa presenza, aínda que teña unha compoñente
prexudicial

para

parte

da

sociedade.

En

definitiva,

a

conservación do lobo semella posible no sur da provincia de
Pontevedra porque unha parte importante da poboación rural
está a favor da súa presenza.
• Pola contra, os veciños posicionados en contra do lobo, aducen
fundamentalmente, razóns utilitarias, tanto polos prexuízos que
xera, como por carecer de valor ou utilidade.
A maiores, as conclusións que se desprenden das entrevistas
realizadas entre os habitantes do rural, poderían ser as seguintes:
• Unha hipotética volta do lobo ás serras costeiras do suroeste da
provincia, sería moi conflitiva e causaría unha maior degradación
da imaxe da Administración.
• Débese contar coa opinión da poboación rural á hora de levar á
practica calquera medida de conservación do lobo.
• A difusión xeneralizada da mala imaxe da Administración no
tocante á xestión do lobo, fundamentalmente en relación ao
pago dos danos que ocasiona esta especie. Precísase dun
grande esforzo e de campañas de información para mellorar a
imaxe da Administración.
• Sería preciso unha reformulación xeral e unha maior axilidade do
sistema de indemnizacións. Débese adaptar o actual sistema á
realidade da gandaría no sur de Pontevedra na que a meirande
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parte do gando é manexado en réxime extensivo, que non está
cuberto polo actual sistema de axudas.
• Sería de especial importancia a conservación e potenciación (a
través, se cadra, de axudas específicas) do gando equino, como
presa fundamental do lobo e como medida paliativa aos danos
noutro gando, especialmente o vacún. Hai que ter en conta que
a maioría dos gandeiros de equino falan deste tipo de gandaría
como unha afección, sen compensación económica.
• Necesidade de formación e asesoramento dos propietarios de
gando extensivo, tanto en métodos específicos para diminuír os
danos por predación, como en melloras no manexo do gando.
• É fundamental, a realización de actividades de educación
ambiental que xiren arredor das motivacións éticas e ecolóxicas
para conservar o lobo. Débese desterrar da poboación rural a
idea da natureza como un zoolóxico, na que as especies
consideradas

prexudiciais

deberían

estar

recluídas.

É

significativo que a principal explicación para o suposto
incremento nas poboacións de lobo sexa de tipo fantástico (as
“soltas”).
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ANEXOS

Figura 1: Transecto Suído Sur.
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Figura 2: Transecto Suído Norte.
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Figura 3: Transecto Coto de Eiras.

Figura 4: Transecto Paradanta .
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Figura 5: Transecto Faro de Avión .

Figura 6: Transecto Galiñeiro Leste.
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Figura 7: Transecto Galleiro.
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Figura 8: Transecto Moncelos.
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Figura 9: Transecto A Groba.
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Figura 10: Transecto Galiñeiro Oeste.
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ESTUDO SOBRE O LOBO (Canis lupus) NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA:
INTERACCIÓNS CO SER HUMANO
Localidade e Concello:

DATA:

ENQUISA Nº:

UNIVERSIDADE
DE VIGO

OBXECTIVOS:
Comparar a actitude da poboación rural cara ao lobo, segundo a presenza ou
ausencia da especie.
Recoller as preocupacións do sector gandeiro.
Comparar a actitude cara á especie segundo educación, idade e sexo.
Recoller demandas da poboación rural en relación coa xestión da especie.
1.- Ten visto o lobo algunha vez? Cando foi a última? Indique hora, data,
lugar e detalles da observación (nº de exemplares, etc.).

2.- Actualmente, hai máis ou menos lobos que antes? Cales considera
vostede que son as causas dese (aumento/diminución/estabilidade) na
poboación de lobos?

3.- Que opinión lle merece a presenza de lobo no monte? (a favor/en
contra/indiferente)

4.- Por que está a favor? Considera vostede que o lobo ten algunha utilidade
ou valor? Para que vale o lobo?

5.- Por que está en contra?
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6.- Ten sufrido danos polo lobo? En caso afirmativo, que tipo de danos? Ten
solicitado axudas? Que medidas toma para evitalos?.

7.- Que valoración lle merece a xestión do lobo por parte da Administración?
Que opina vostede do pago de danos?

8.- Que habería que facer co lobo? Cales son as súas propostas?

III. DATOS PERSOAIS:
Sexo:
Idade:
Relación coa zona (veciño/residente/visitante):
Profesión:
No caso de ser gandeiro, a tempo completo ou parcial? Especifique tipo de gando
e número aproximado de cabezas:
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