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Introdución

O ser humano…
Tiramos proveito
do mar como:

Como o ser
humano ameaza
constantemente os
mares:

Provedor de alimentos
O peixe, as algas e o marisco
constitúen o sustento de
moitos seres humanos.
Cambio climático

Recurso contra a pobreza
Nos países en desenvolvemento, o peixe é a miúdo
a única fonte de proteínas
dispoñible.

Provedor de materias primas e recursos enerxéticos
Desde o petróleo até o
aproveitamento da enerxía
eólica mar a fóra.

Fonte de emprego
Até o 12 % de toda a
poboación activa do mundo
vive da industria pesqueira.

Contaminación

Industrialización

Sobrepesca

Vía de transporte
Ao longo do ano, transpórtanse en barco miles de
millóns de mercadorías.

Provedor de medicamentos
Algunhas substancias obtidas
do mar constitúen a base
dalgúns medicamentos.

Lugar de descanso
As praias e as rexións costeiras son destinos de lecer e
vacacionais moi populares.
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…e o mar
Os océanos prestan
un gran servizo; son:

Que podemos
facer para
protexer os
mares:

Reguladores climáticos
Controlan o tempo e o
clima en interacción
constante coa atmosfera.
Mudar as prácticas de
consumo

Máis reciclaxe e
menos plástico

Hábitat
Velan polo equilibrio
biolóxico mediante
complexas cadeas tróficas.

Menos emisións de CO2
CO2

Comer menos peixe

ctivo de
Obxe

20 %

CO2

Protectores do clima
Ao absorberen CO2 e
calor teñen un efecto
compensador.

CO2

Provedores de osíxeno
Transforman o noso CO2 e,
entre outras substancias,
producen osíxeno.

O2

CO2

protección

Máis zonas protexidas

Fonte: HBS (2017)

Estabilizadores
Grazas á biodiversidade
achegan estabilidade aos
ecosistemas.

Lugares de cría
Os arrecifes de coral son un
lugar seguro para a reprodución e a biodiversidade.

Protectores do litoral
Os mangleirais protexen
as costas contra a erosión e as inundacións.
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Como funciona o clima?
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Tempo de reacción
Existen varios compoñentes
que afectan o clima, p. ex., a
atmosfera, así como a criosfera
e a biosfera na terra e no mar.
A súa velocidade de reacción
aos cambios varía, desde minutos até millóns de anos.
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Fontes: Jouzel et al. (2007), Maribus (2010), NASA (2015)

Anomalías de temperatura en °C
rexistradas na Antártida Oriental
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Historia do clima da Terra
A partir das burbullas de gas
atrapadas no xeo antártico e
a proporción de isótopos de
osíxeno é posible reconstruír as
variacións da temperatura media da Terra e a composición da
nosa atmosfera, e remontarse a
hai 800 000 anos.
+4
0
–4
–8
–800 000

–600 000

–400 000

–200 000

0

Anos antes da nosa era (0 = 2005)

Na súa vasta historia, o noso planeta
sufriu diferentes períodos alternos de
quecemento e posterior arrefriamento.
O clima sufriu cambios constantes
debido a modificacións sutís da órbita
terrestre arredor do Sol, da superficie,
da atmosfera e de variacións na intensidade solar. Nestes procesos, o efecto
invernadoiro natural (a radiación solar
de onda corta atravesa a atmosfera,
transfórmase na superficie terrestre en
radiación térmica de onda longa e volve
ser absorbida parcialmente na atmosfera) é importante para a nosa existencia
na Terra, pois sen el acadariamos temperaturas baixo cero.
Porén, desde os inicios da industrialización e das emisións masivas de CO2 e
doutros gases residuais de efecto invernadoiro durante o último século, o ser
humano contribuíu de forma decisiva ao
quecemento adicional da codia terrestre.
A maior volume de CO2 na atmosfera xerado polo ser humano, maior o nivel de
radiación térmica que fica «encerrado»,
o que provoca que o noso planeta queza
coma nun invernadoiro. A partir de
núcleos de xeo extraídos por perforación
na Antártida foi posible reconstruír as
anomalías de temperatura dos últimos
800 000 anos.

Coa información que achegan xunto con
outros arquivos climáticos podemos
deducir que o clima está a quecer na
actualidade con moita máis rapidez ca
nos períodos históricos de quecemento.
Este cambio climático ten efectos graves
para o mar. Dado que o océano presenta
unha superficie relativamente escura,
absorbe moita enerxía solar. Mediante as
correntes marítimas que flúen devagar
por todo o planeta, acumula e transporta
volumes inxentes de calor e CO2. O rápido
aumento dos niveis de CO2 no océano é
preocupante, pois a acidificación que este
aumento comporta provoca danos irreparables no ecosistema, nos seres vivos e
nos arrecifes.
A reacción do clima oceánico aos cambios
do efecto invernadoiro é lenta: a capa
superficial, calabreada polo vento, tarda
entre meses e anos en reaccionar; ás profundidades oceánicas lévalles entre centos
e milleiros de anos; o atraso nas capas de
xeo da Antártida é mesmo superior e
abrangue entre varios centos e milleiros
de anos. Unha vez iniciados, o ser humano
xa non é capaz de deter os procesos
parellos a este cambio, como a inversión
das correntes marítimas ou a fundición da
capa de xeo, polo que é esencial reducir
canto antes as emisións mundiais de CO2.

Cambio climático
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Profundidades de auga rexistradas
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2015: en tan só 18 anos,
os océanos almacenaron
un 50 % máis de enerxía
térmica.

Os océanos son os maiores acumuladores
de calor da Terra. Mentres a atmosfera
non para de quecer, o océano amortece
o aumento de temperatura causado polo
ser humano. Isto provoca que a auga
queza e que se expanda, o que á súa vez
fai que aumente o nivel do mar. A calor
almacénase primeiro nas zonas superficiais para despois ir descendo cara ás
profundidades. Neste proceso, non só
se absorbe calor, senón que tamén se
emite: nas zonas próximas ao Ecuador
atopamos a maior acumulación de masa
de auga quente; esta auga é despois
transportada cara ao norte polas correntes superficiais, como a do Golfo, onde
parte da calor se emite á atmosfera.
Entre os anos 1997 e 2015, duplicouse a
masa de calor na capa superficial oceánica, e nas profundidades medias
aumentou nun 35 %, producíndose
paralelamente unha forte aceleración do
quecemento global.
Na actualidade, os mares, xunto coa
biosfera terrestre, contribúen de forma
decisiva á protección climática, pero canta
calor máis poderá absorber o océano?

En 1997 rexistrouse
un 50 % máis de enerxía
térmica na capa superficial oceánica ca na época
preindustrial.
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Fontes: EPA (2014), Gleckler et al. (2016), IPCC (2013)
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A temperatura do océano
sobe constantemente.
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A temperatura da superficie do mar
(SST, Sea Surface Temperature) tende a
aumentar. En comparación cos anos
1961 a 1990, a temperatura do mar
subiu 0,4 °C, como demostran tres
rexistros científicos distintos.
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2
Aumenta o número
de arrecifes coralinos que branquexan e morren.
O coral establece
unha relación vital
de simbiose coas
zooxantelas, un tipo
de algas encargadas
de proporcionarlle
nutrientes ao coral e
responsables ademais
da súa coloración.

Debido aos fenómenos de El Niño,
que teñen lugar aproximadamente
cada catro anos e que consisten nun
quecemento inusualmente elevado do Pacífico ecuatorial oriental,
prodúcense mortes masivas de corais.
El Niño tende a gañar en intensidade
e a prolongarse no tempo por mor do
cambio climático e do conseguinte
quecemento do mar. Canto menos

Un incremento da
temperatura superior a
1 °C provoca na alga tal
estado de estrés que,
no canto de azucres,
produce substancias
tóxicas. O coral expulsa
entón o simbionte e
perde así a súa cor.

dure o quecemento, maior probabilidade de supervivencia para o coral.
O meirande branqueamento de coral
en termos de duración comezou en
outubro de 2015 e prolongouse até
maio de 2016. Entre outros, afectou
o 93 % da Gran Barreira de Coral de
Australia, a máis grande do planeta,
en cuxa zona norte morreu a metade
dos corais.

Como consecuencia,
o coral morre de
fame. Após a morte,
propáganse tipos
de algas e esponxas
nocivas que practicamente impiden o
retorno das zooxantelas.

25 %

san

branquexado

morto

O
dos seres vivos do
océano depende
directamente dos
arrecifes de coral.

Anomalías SST (°C) con relación a 1961-1990

Consecuencias do quecemento
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Moitas especies mariñas
alteran o seu comportamento.

Se na primavera a auga
está máis quente do habitual, algunhas especies
de peixes proceden a pór
antes os seus ovos. Neste
caso, é posible que aínda
non estean dispoñibles
as fontes de alimento das
larvas, posto que o plancto depende fundamentalmente da luz solar e da
época do ano. En consecuencia, as larvas morren
de fame e a poboación de
peixes diminúe.

Marzo

1

Os peixes poden reaccionar
a determinados sinais da
natureza (como o aumento da intensidade da luz
solar na primavera ou da
temperatura da auga no
verán) para modificar as
súas prácticas alimenticias
ou de apareamento, polo
que o cambio climático pode desequilibrar o
comportamento natural
dos seres marítimos e dos
ecosistemas.

Abril

15
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As especies invasoras expándense e
modifican os ecosistemas.
As especies tropicais de
peixes herbívoros provocan grandes danos, como
p. ex., o macúa ou «peixe
coello», que a través do
canal de Suez entrou no
Mediterráneo aproveitando a subida continua de
temperatura das augas.
Os macúas aliméntanse
dos bosques autóctonos
de argazo e outras algas
até deixalos desertos. Isto
non só modifica o hábitat,
senón tamén o comportamento dos peixes endémicos.

Fontes: ARC (2016), IPCC (2014), Neuheimer et al. (2015), Vergés et al. (2014), XL Catlin (2016)
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–60 %
biomasa vexetal

Como pensas que deberían ser os océanos do futuro?
E a que renunciarías por eles? Non teñas medo a comezar
por algo pequeno. Toda pequena acción suma e moitas
accións pequenas levarán, ao cabo, a unha mudanza maior.
Esther Gonstalla

