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CENTRO EDUCATIVO: IES AS BARXAS (MOAÑA) 
CLUBE DE CIENCIAS 2020-21  
 
Proxecto “O BOSQUE ANIMADO”  
Estudo da fauna salvaxe de Moaña 
                 “so se valora e se protexe o que se coñece” 
 
A fraga é un tapiz de vida apertado contra as enrugas da terra;                               
nas súas covas afúndese, nos seus outeiros elévase, nas súas chairas iguálase.  
É un ser feito de moitos seres. 
El bosque animado 
W. Fernández Flores 

 
1. DATOS PERSONAIS DOS 
PARTICIPANTES NO PROXECTO: 

Alumnos 1º ESO: 

1. Antón Pereira 

2. Yago Miranda  

3. Noa Paredes  

4. Diego Sánchez  

5. Evelyn Sánchez  

6. Ana Servia  

7. Nieves Bernardez  

8. Ariel Alvarez  

9. Devin Bernardez  

10. Juan Conde  

11. Pablo Denk  

12. Alba Ferreiro 

13. Marta Ferreiro 

14. Sara Gil  

15. Sofía Joga  

16. Ibai Olabegoya  

17. Noela Cortegoso  

18. Laia Solla 

19. Julia Rosales  

20. Inés Suarez  

21. Carlota Lorenzo García    

22. Hugo Mores  

23. Edith Mores  

24. Shaila Mtnez  

25. Ainhoa Mtnez 

26. Aldara Glez  

27. Hugo Rouco 

 
 

1. OBXECTIVOS DO PROXECTO: 
 Coñecer e aplicar técnicas sinxelas de estudo das poboacións de fauna salvaxe e realizar un 

traballo sinxelo de investigación. 
 Actualizar a información sobre as distintas poboacións de fauna salvaxe do Concello de Moaña. 

Alumnos 2º ESO: 

28. David Pastoriza  

29. Anxo Sampedro  

30. Sarai del Río  

Alumnos 3ª ESO: 

31. Raul Cordeiro  

32. Victor Leite 

Alumnos 4º ESO: 

33. Iria Garcia  

34. Lucia Alonso  

Alumnos 1º BACHARELATO 

35. Itziar Jimenez  Carrillo 

36. Lina Pérez  

37. Iria del Rio  

38. Jose Luis Galdón  

39. Xabier Santome  

40. Mauro Costa  

41. María Otero  

42. Alejandro Barros  

 

PROFESORES: 

David Carro Piñeiro 

Raúl Rodríguez Coma 

Francisco Torrado Fernández 
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2. CONSIDERACIÓNS XERAIS. MATERIAIS E 

MÉTODOS: 
 

2.1. Sobre o material empregado: 
 

 Libreta de campo onde apuntar todos os datos 
relevantes do día a día no campo: data, ruta, indicios 
atopados, posición das cámaras de FT, croquis da 
posición das cámaras, etc. 
 

 Ferramentas para a toma de datos, pinzas, bolsiñas de recollida de mostras, guantes latex, 
cinta métrica, prismáticos, escaiola, etc. 

 

 Cámaras de Fototrampeo: son cámaras de activación por sensor de 
movemento que permiten grabar fotos, fotos-vídeos ou 
videos con iluminación por LED infravermellos de luz negra 
(invisible aos animais) o que permite grabar os animais no 
seu período de máxima actividade (pola noite).  

 

2.2. Sobre os permisos:  
 Dende o IES As Barxas solicitouse autorización a distintas CCMM do Concello de Moaña e Augas 

de Galicia para a colocación das cámaras de FT nos seus territorios, permisos que foron 
concedidos. 
 

2.3.  Sobre a ética do traballo: 

Debido o carácter delicado da fauna, os alumnos comprometímonos a seguir unha serie de pautas de 
comportamento: 

 Non publicar en redes sociais  imaxes das grabacións realizadas.  
 Non facer públicas as localizacións das cámaras. 

 

 

 

 

2.4. Sobre a Metodoloxía: 
 

 Antes da colocación das cámaras no monte fixemos un TRABALLO PREVIO NA 
AULA/LABORATORIO para poder recoñecer os indicios da presenza animal e os lugares 
adecuados para a colocación das cámaras. Estudamos:  

 

1. sinais de desprazamento: 
a. pegadas 
b. rastros, sendas 

2. sinais de alimentación: 
a. excrementos 
b. restos de depredación 
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3. sinais de refuxio/proteción: 
a. niños 
b. tobeiras 
c. encames  

4. sinais de  comportamento: 
a. rascadeiros 
b. marcaxes territoriais 

 

 

 

 
 REALIZAMOS PERCORRIDOS A PÉ: os venres pola tarde, en grupos 

pequenos, percorrimos os montes do concello localizando os millores 
lugares para a colocación das cámaras. Unha vez colocadas, cada semana 
distintos grupos facían as labores de mantenemento das cámaras: 
descarga das imaxes, cambio de pilas, limpeza, etc. 

 
 O finais do primeiro trimestre fixemos unha EXPOSICIÓN NO 

INSTITUTO onde mostramos os resultados obtidos (vídeos, fotografías, 
restos atopados) así como o resumo dos datos e conclusión obtidos. O 
remate do curos farémos outra exposición resumo do traballo de todo o 
curso. 

 

2.4.1. Tratamento dos datos:  

      Unha vez obtidas as grabacións queda o traballo máis pesado: 

• TRABALLO DE ORGANIZACIÓN E CLASIFICACIÓN DOS VIDEOS.  
o Visionado dos vídeos grabados e toma dos datos que nos interesan: data e hora da 

grabación, especies e nº de individuos grabados. 
o Os datos obtidos os pasamos a unha folla cálculo para poder sacar conclusións globais, 

particulares e gráficas con posibles patróns ou hábitos.  
 

2.5. Sobre a información obtida:  
 
A partir dos datos obtidos nas grabacións e indicios atopados fixemos o seguinte traballo (datos 
provisonais do primeiro trimestre): 
 

 INVENTARIO DE ESPECIES: que especies salvaxes viven no Concello?.  
 ABUNDANCIA RELATIVA DUNHA ESPECIE: que especies son as máis abundantes?  
 PATRÓNS DE ACTIVIDADE das distintas especies; é dicir, a que horas son mais abundantes ou 

mais activas as distintas especies.  

 
A continuación exponemos un resumo dos datos e conclusións obtidas no 1º trimestre: 
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RESULTADOS XERAIS GRAVACIÓNS FT NO OUTONO do 2020  

(do 23/10/2020 ata o 01/01/2021) 

 

• Instalamos un total de 6 cámaras de FT no Monte Paralaia, en 
terreos da CCMM de Moaña,  distribuídas do seguinte feito: 

o 3 cam na zona de mostraxe chamada Bosque Animado 
o 3 cam na zona de mostraxe chamada Peter Parker 

                                        X6 

                                                 
• As cámara estiveron activas dende o 23/10/2020 ata o 

01/01/2021; un total de 71 días 

 
 

 

• EFECTIVIDADE GRAVACIÓN 

 

 

 

 

 

• Nº de vídeos nos que gravamos un ou varios animais: 

 

 

 

 

 

 

: 

126 vídeos 
efectivos 
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• NÚMERO DE ESPECIES GRAVADAS: 
 
o Mamíferos: 7 especies:  

 Raposo (Vulpes vulpes), Xeneta (Genetta genetta), Teixugo 
(Meles meles), Morcego, Xabarín (Sus scrofa), Corzo 
(Capreolus capreolus), Micromamíferos 

 
o Aves: 4 especies: 

 Merlo (Turdus merula), Ferreiriño (Parus cristatus), 
Paporrubio (Eritacus rubecula), Peto verde (Picus viridis) 
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Especies mamíferos

Xabarín Raposo Micromamíferos Morcegos Xeneta Corzo Teixugo
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Abundancia relativa mamíferos
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