CICLO DE CONFERENCIAS 2019.
Celébrase no Salón de Actos da Casa do
Deporte Rúa Fotógrafo Luís Ksado Nº 17
36209 VIGO

SÁBADO 27 DE ABRIL
XEOLOXÍA, PALEONTOLOXÍA E CONSERVACIÓN DE
CAVIDADES
ORGANIZAN:
Federación Galega de Espeleoloxía
Escola Galega de Espeleoloxía
espeleoloxia@gmail.com / http://www.espeleoloxia.org
escuela@espeleoloxia.org

A ESPELEOLOXÍA E AS CIENCIAS

SÁBADO 27 DE ABRIL
XEOLOXÍA
10:00 a 10:45

As covas, un arquivo da vida no pasado.

Juan Ramón Vidal Romaní.

CONSERVACIÓN DE CAVIDADES
12:00 a 12:45

Xeólogo e espeleólogo, especialista en granito e cáliza con experiencia en
España, Argentina, Australia, Madagascar, Canarias, Irán, México e Suecia.
Estuda procesos glaciares en Galicia (España), Portugal e Andorra onde
datou os ciclos glaciares máis antigos estudados (últimos 550,000 anos en
Galicia) ata agora en Europa, con isótopos cosmoxénicos estables (21 Ne).
Estudou covas, bioespeleotemas e procesos de biodeterioro en rochas
graníticas de todo o Mundo.

Como se forman as covas de Galicia.
A cova é o elemento básico da espeleoloxía, o chamado deporte-ciencia.
Trátase dun espazo máis ou menos pechado, estreito e que presenta diversas
dificultades para ser percorrido. As covas naturais fórmanse pola acción dos
axentes externos: auga, xeo, vento, axudados pola gravidade. O deseño final
da cova, (xeometría e dimensións da cavidade), dependerán das
características do substrato rochoso ou sedimentario, é un proceso de
desenvolvemento que pode levar varios milleiros de anos.

Cando nunha rexión non abundan os depósitos sedimentarios onde os
restos de animais ou humanos do pasado poden quedar preservados,
como é o caso de Galicia, as covas ofrecen o único medio onde é posible
encontrar os seus vestixios.

Marcos Vaqueiro.
Doutor (Ciencia y Tecnoloxía Ambiental, Univ. A Coruña, 2017). Teses sobre
pseudokarst en rochas plutónicas. Participa en varios grupos e comités de
investigación, promoción e protección das covas: Grupo Interdisciplinar de
Patrimonio Cultural e Xeolóxico (CULXEO)(2016); Technical and scientific
cave protection work team, European Cave Protection Commission (ECPC) FSUE (2007); Commission For Pseudokarst at the International Union of
Speleology (UIS) (2006). Investigador Asociado ao Instituto Universitario de
Xeoloxía. Universidade da Coruña (2004). Espeleólogo da Federación
Galega de Espeleoloxía dende 1993.

Protección e Conservación das covas. Prevención vs
restauración.

As covas no son illas no seu entorno. Son elementos vinculados ao seu
territorio, aos fluxos naturais de auga e de aire. Unha manifestación
morfolóxica única e irrepetible da xeodiversidade, que ademais é soporte
vital de la biodiversidade. Da protección legal a ética do visitante.
A difusión, promoción e a educación como base preventiva: Os 10 pasos
para a conservación do karst e as covas. O coste da restauración.

PALEONTOLOXÍA
11:00 a 11:45
Dra. Aurora Grandal-d'Anglade.

Bióloga especializada en paleontoloxía, realizou a súa teses doutoral sobre
o oso cavernario en Galicia. Profesora na Universidade da Coruña e
investigadora do Instituto Universitario de Xeoloxía, estuda as faunas do
Cuaternario a través dos restos óseos que se localizan nas covas, e sobre
os que realiza estudios métricos, isotópicos e xenéticos.

¡Achégate a ciencia!
¡Achégate a espeleoloxía!
¡Son gratuitas! Salón de Actos da Casa do Deporte de Vigo

Federación Galega de Espeleoloxía
Tf: 886 118 269 - Horario: 10:00 a 14:00 h. de luns a xoves.
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