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O campus divulga os "beneficios" dos morcegos
no equilibrio ambiental e a economía

As VIÑETAS DE FARO

O profesor Luís Navarro organiza un ciclo de conferencias e unha exposición con apoio de
investigadores e fotógrafos galegos, cubanos e alemáns
07:56
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S. PENELAS Durante séculos relacionóuselles con
escuros mitos e supersticiones e apenas gozaron do
interese científico, pero se arroxásemos luz sobre a
escuridade na que desenvolven a súa actividade cotiá
comprobariamos a importancia vital que teñen para a
supervivencia dos ecosistemas de todo o mundo. O
profesor Luís Navarro, do grupo de Ecoloxía e
Evolución, propúxose divulgar "o papel beneficioso"
dos morcegos,con motivo do ano internacional da
especie, a través dunha exposición fotográfica na
Facultade de Ciencias e dun programa de charlas no
O morcego de Poey aliméntase do pole e o néctar das flores. //
que participarán varios expertos.
Carlos A. Mariña
A "Semana dos Morcegos, na que tamén colabora o
decanato e o parque nacional Illas Atlánticas, conta
co apoio de investigadores e fotógrafos do Instituto de Ecoloxía e Sistemática de Cuba, o Colexio Oficial de
Biólogos de Galicia, o Grupo Galego de Ecoloxía e Conservación de Quirópteros-Drosera e o Instituto de
Ecoloxía Experimental de Ulm, en Alemaña.
As charlas desenvolveranse o día 28 tras a inauguración de móstraa "Sombras Asombrosas", cuxas fotografías
se exhibirán na Facultade de Bioloxía ata o 2 de decembro.
Os morcegos supoñen case a quinta parte das especies de mamíferos coñecidas e son os únicos capaces de
voar. O descoñecemento e a incomprensión levaron a algúns deles ao bordo da extinción a pesar do papel que
xogan como "arquitectos dos ecosistemas" e a súa "repercusión positiva na economía e o benestar social".
Hai especies de quirópteros que comen insectos e compórtanse como "reguladores biolóxicos" destas
poboacións, pero outras se alimentan do pole e o néctar das flores, de forma que actúan como polinizadores. É
o caso do morcego de Poey –Phyllonycteris poeyi–, que é decisivo para que moitas plantas tropicais produzan
froitos e sementes. Ademais, os estudos sobre a súa orientación a través do son utilizáronse pra o tratamieno
de enfermidades neurolóxicas e do sistema auditivo humano.
O programa de conferencias arrincará co propio Luís Navarro e con Danny Vermellas, un especialista cubano
que tamén traballa no grupo de Ecoloxía e Evolución e que ten no seu haber traballos sobre a biografía de
morcegos no Caribe e o seu bioacústica.
Outro dos relatores será Roberto X. Hermida, integrante da asociación Drosera e coordinador de diferentes
campañas para coñecer e catalogar as especies de quirópteros que habitan na nosa comunidade. Este
colectivo forma parte da Asociación Española para a Conservación e o Estudo dos Morcegos. O peche do ciclo
corresponderalle ao biólogo Francisco Arcos, que falará sobre a conservación deste mamífero no parque
nacional Illas Atlánicas.
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