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GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE PELOS DE MACROMAMÍFEROS
INTRODUCIÓN
A presenza de pelo é unha característica dos mamíferos. Estes pelos poden clasificarse
en:
a) Pelos de garda (GH): longos, lisos e fortemente pigmentados.
b) Pelos do manto (UH): xeralmente máis curtos e menos pigmentados cos de garda.
c) Vibrisas: pelos moi desenvoltos que se atopan centralizados en certas partes do
corpo e que funcionan como apéndices de exploración do medio.
Os pelos dos mamíferos constan das seguintes partes:
- Cutícula, no exterior. Nos pelos de garda, os patróns desta parte do pelo permite a
identificación de especies.
- Cortex. Rodea a medula e é aquí onde se concentran a maioría dos gránulos de
pigmentos.
- Medula. Soamente está presente en pelos grosos.

Polo tanto, a observación dos patróns da cutícula dos pelos de garda é utilizado para a
identificación de especies.. Os debuxos da súa cutícula, forma e cor son características
de cada especie. Ademais, o pelo de garda pode sufrir moitos procesos sen que se
estrague, como son a dixestión ou a putrefacción. Polo tanto, esto nos pode permitir
nun futuro, coller mostras de feces de lobo para identificar as presas da súa dieta.
Debido a que na Guía de Identificación de pelos de mamíferos de Europa non se atopan
todas as especies domésticas, intentamos completar esta guía con mostras de pelo
dos nosos animais.
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OBXECTIVOS
• Realizar unha guía de identificación de pelos das presas que podería consumir o lobo no
Courel.

METODOLOXÍA
En 1º lugar compararemos mostras de pelos obtidas de feces de lobo cos patróns
recollidos na Guía de identificación de pelos.
Para iso realizaremos unha preparación do pelo para observar no microscopio:
1. Lavar o pelo con etanol para eliminar graxa e impurezas.
2. Secar con papel.
3. Realizar un negativo das escamas da superficie do pelo do seguinte xeito: poñemos
barniz de uñas, en pouca cantidade para que o pelo non afunda no barniz (o cal
dificultaría ver o debuxo das escamas). Por riba, poñemos outro portaobxectos cun
peso enriba. Mantemos a presión durante 30 minutos. Pasado este tempo,
sacamos a mostra da prensa e eliminamos o portaobxecto ó que non lle botamos
barniz. Extraemos os pelos cunha pinza. Esta impresión xa se pode observar no
microscopio.
En 2º lugar, con mostras de pelos dos nosos animais domésticos, intentamos facer
unha descrición, debuxo e fotografías para crear unha guía de identificación de pelos non
incluídas na bibliografía.
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DESCRICIÓN DAS CARACTERÍSTICAS DUN PELO
Dirección dos debuxos das escamas en relación coa lonxitude do pelo

I.1 Transversal

I.2. Lonxitudinal

I.3. Intermedio

Debuxos das escamas da cutícula

II.1 Escama ancha

II.2 Escama alongada

II.3 Diamante estreito

II.4 Diamante ancho

II.5 Mosaico

II.6 Ondas regulares

II.7 Ondas irregulares

II.8 Raiado

II.9 En transición

Estrutura dos bordes das escamas

III.1 Liso

III.2 Ondulado

III.3 Con volantes

Distancia entre escamas

IV.1 Distantes

IV.2 Cercanas
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IV.3 Moi cercanas
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XABARIL (Sus scrofa)

GH: pelos de garda
UH: pelos do manto
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CORZO (Capreolus capreolus)

GH: pelos de garda
UH: pelos do manto
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CAN (Canis lupus familiaris)

GH: pelos de garda
UH: pelos do manto
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RESULTADOS
Incluímos como posibles presas do lobo a ovella, a cabra e a vaca.
A continuación mostramos as imaxes obtidas no microscopio óptico a 400 aumentos.
Ovella: pelo branco e fino. As
escamas no microscopio
semellan unha disposición en
diamanta.

400 x

Cabra: Pelo de grosor medio
(similar ó corzo), con escamas
transversais, cercanas e de
bordo

400 x
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V a c a : Pe l o d e
grosor medio
(similar ó corzo)
con escamas
transversais,
distantes e de
bordo liso.

400 x

CONCLUSIÓNS
Deberemos buscar mostras de diferentes razas de vaca, ovella, cabra e can para
perfeccionar a técnica. Pódese analizar os restos de pelos nas feces dos lobos para
determinar a súa dieta.
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