
ESTUDO DA IMPORTANCIA DA  BIODIVERSIDADE VEXETAL NO ECOSISTEMA DUNA-PRAIA DE 

VILARIÑO 
CPR Pluirlingüe Alborada 

Introducción 

 

A praia de Vilariño é urbana e tende a desaparecer por : a subida do nivel do mar, aportes de area diminuídos polo 

efecto barreira das estradas e construcións do interior e tamén polo efecto do espigón do porto deportivo. Entón a 

franxa de praia está ascendendo e xa se comeu a duna embrionaria e a duna .Hoxe trátase dunha sucesión 

anómala: praia-duna fixa/. Hai construcións sobre as antigas dunas grises. É importante saber a biodiversidade 

vexetal desa zona e o tipo de especies que habitan. Unha especie é rara ou común segundo a súa extensión 

xeográfica, abundancia local, especificidade do hábitat e ocupación deste. O interese é sobre todo  porque no verán 

a xente vai a praia sen ter en conta esta vexetación e non lle da a importancia que ten e queremos fomentar a 

protección destes espazos da nosa costa. 

 

Propósito 

 

Determinar a importancia do ecosistema praia/duna da praia de Vilariño e emitir un informe e proposta para acoutar 

determinados espazos co fin de preservar esta riqueza e divulgar a información obtida. 

Estudo do estado da arte 

A Praia de Vilariño é una das moitas praias da nosa costa que non está estudiada dende o punto de vista nin 

xeolóxico non de biodiversidade, xa que non atopamos ningún informa sobre esos aspectos. Isto levounos a 

investigar pola nosa conta preguntando a D. Castor Múñoz para que a través de fotografías de Google Earth  e as 

nosas”in situ”, pódese emitir un informe ao respecto.  
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Fundamentos teóricos 

 

A rareza das especies : unha especie é rara ou común segundo a súa extensión xeográfica, abundancia local, 

especificidade do hábitat e ocupación deste. O estudo da rareza infórmanos sobre a biodiversidade e facilita a 

planificación de accións conservacionistas.  Importa tamén coñecer en que medida as especies dunha comunidade 

ou territorio son comúns ou raras e para iso seguimos o método de muestreo de Bonifacio Mostacedo e adaptamos 

ao noso nivel e coñecementos os  métodos de cualificación de BRAWN-BLANQUET e DAFOR 

 

Material e métodos 

 

Materiais: Cinta métrica, cinta de señalización, estacas de madeira para acotar superficies, cartulinas e sobres de 

papel para gardar as mostras para a súa posterior identificación,cámara de fotos( ferramenta básica para calcular 

valores de cobertura das especies e outros), caderno de campo. Seguimos as pautas do manual citado,  

seleccionamos a zona de 60 m de transecto cun área de 750 m2 , zona elexida como o noso ecosistema emblema 

a protexer e diferenciamos dúas zonas: A e B. Na A, fixemos 10 cuadrículas de 1m2 e un reconto das especies que 

alí había, cantidade, cobertura etc. A zona B (areal) traballámola en transecto lineal deses 60 metros.  

Fomos fotografando cada especie e numerando sp 1, sp 2...  

Cualificamos segundo “rareza de especies” obtendo os datos sobre densidade, frecuencias, patrón de distribución, 

coeficiente de dispersión e o IVI (Índice Valor Importancia) fixendo unha adaptación dos métodos de BRAWN-

BLANQUET e DAFOR  

Elaboramos un herbario coas prantas desa zona A, a zona B tem as especies protexidas e so traballamos com 

fotos. 

Parcelas muestreadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Táboa I 

Táboa II 

Táboa III 

Resultados 

 

Os resultados dos estudos das dúas zonas recóllense en senda táboas  : Táboa I: IVI da zona A, táboa 

II:  Frecuencia absoluta das plantas da zona B,  táboa III : análise das especies segundo a súa 

importancia e onde se expoñen as frecuencia absolutas e os datos sobre o IVI para obter as conclusións 

do traballo. Así mesmo facemos una zonificación das especies e sinalamos as que están en perigo de 

extinción, as que son mais ou menos importantes e as que son invasoras. Elaboramos catálogos das 

especies de cada zona significando a importancia de cada una delas. 
 

Distribución das especies na liña de duna ou 

zona B 



Conclusións 

 

A praia de Vilariño é un ecosistema onde atopamos ata 30 especies distintas en dous ambientes 

distintos:  

 

Zona A : Malcomia litorea ( IVI : 19,86 ) Lagurus ovatus( IVI : 18,89), Festuca sp( IVI : 36,13), Rumex sp. 

( IVI : 28,07) e Matricaria marítima ( IVI : 31,67) son as especies dominantes desa zona seleccionada. 

 

 

2. A zona B : Eryngium maritimun, Cakile marítima, Pancratium maritimun, Medicago marina, 

Polygonium maritimun ,son as mais importantes ,tamén  a praia está colonizada en parte  por 

plantas invasoras como: Arctotheca calendula (L.) Levyns, Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br e 

Tetragonia tetragonoides (Pall. ) Kuntze. 

 

 

3. Elaboramos o catálogo de plantas deste ecosistema ( Vota unha ollada ao noso SITE de divulgación) 

https://www.vilarino.albotic.com/ 

 

 

4. Dado o número de especies que aparecen podemos clasificar o ecosistema como “ interesante pola 

súa riqueza de especies” e na que alghunas delas están protexidas como, Cakile, Medicago, 

Polygonium, Pancratium y Eryngium , que comparten zonas de transición desde o areal ata a zona 

urbanizada. É un efecto ecotono moi manifesto onde van aparecendo especies de distintos hábitats. 
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