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Notas para o profesor

Esta unidade didáctica sobre a Toupa de Río (Galemys pyrenaicus) dirixida ao alumnado de 12 a 18 anos
que en Galicia corresponde ao ensino secundario obrigatorio. A unidade didáctica está concibida para
que o profesor traballe e oriente os contidos cara ao alumno, para que posteriormente o alumnado
desenvolva as actividades de aprendizaxe que lle axudarán a construír o seu propio coñecemento.
Preséntase dividida nos seguintes apartados:

¿Sabías que…?: preséntase como unha introdución ao desenvolvemento dos contidos mediante unha
actividade inicial para captar a atención e espertar o interese e motivación do alumno. Do mesmo xeito
sérvelle ao profesor para facerse unha idea dos coñecementos previos dos alumnos.

Temas: neste bloque desenvólvense os contidos para o que se precisa da orientación e dinamización do
profesor, segundo a motivación e nivel de coñecementos previo do alumnado. É nesta parte onde se
explican os conceptos clave para coñecer a bioloxía e ecoloxía da Toupa de Río, e facilítase toda a
información necesaria á seguinte fase.

Fichas e actividades de aprendizaxe: componse dun bloque de actividades de aprendizaxe para que o
alumnado plasme dun modo didáctico e ameno os coñecementos aprendidos. As actividades de
aprendizaxe axudarán ao alumnado a construír o seu propio coñecemento e alcanzar os obxectivos
programados.
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1. ¿Sabías qué?
É una especie única

A Toupa de Río ou Furapresas (Galemys pyrenaicus) é unha especie única, endémica do Norte da
Península Ibérica, o que significa que non habita en ningún outro lugar do planeta. E non só iso, se non
que é o último membro vivo dunha liñaxe evolutiva da familia das toupas que evolucionou para
adaptárense a vivir nos ríos.

Galicia foi un refuxio para a especie durante as glaciacións

Durante o Pleistoceno gran parte de Europa e do norte da Península Ibérica sufriron as glaciacións, que
ao conxelaren os ríos acabaron coas poboacións desta e doutras especies de toupas de río. Segundo
recentes estudios xenéticos, probablemente tan só no NW da Península Ibérica puideron sobrevivir
poboacións desta especie, que posteriormente recolonizarían as zonas máis orientais da súa recente
área de distribución. Máis ao sur as fortes estiaxes nos ríos impediron a presenza das toupas de río.

A especie tardou moito en ser descuberta para a ciencia

A especie non foi descuberta para a ciencia ata o século XIX, sendo descrita por primeira vez en 1811
por E. Geoffroy. En principio pensábase que habitaba tan só nos ríos de alta montaña dos Pireneos, o
que lle deu o seu nome científico Galemys pyrenaicus). Posteriormente foi descuberto na Cordilleira
Cantábrica, Sistema Central, Galicia e Norte de Portugal. En Galicia a primeira referencia é de López
Seoane, en 1863.
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Morfoloxía moi estraña

Este animal parece como se un neno o debuxara mesturando partes doutros animais: unha trompa dun
elefante aplanada e curta, os bigotes fortes e hirsutos dunha morsa, as patas palmeadas dun pato con
garras de oso e a cola longa e con escamas dun lagarto; e que ademais se esquecera de poñerlle ollos
(estes son moi pequenos) e orellas.

É un estupendo indicador dos ecosistemas fluviais ben conservados

A Toupa de Río ten un elevado metabolismo que lle esixe alimentarse con moita frecuencia, sendo as
súas presas fundamentalmente invertebrados bentónicos (invertebrados que viven no fondo). Por isto
resultan moi sensibles a factores que poden facer que o seu alimento sexa escaso, incluso
estacionalmente, como a irregularidade dos caudais, a des-osixenación das augas, a contaminación
tóxica e a colmatación dos leitos con finos (cando os limos van cubrindo o fondo). Ase mesmo require
dun bosque de ribeira ben conservado onde atopar refuxios abundantes nos que protexerse dos
depredadores.

Trátase dunha especie ameazada a escala global

O limitado da súa área xeográfica de distribución, o fraccionamento das súas poboacións xunto coa
vulnerabilidade do seu hábitat xa constitúen de seu un factor de ameaza. Na actualidade a especie xa
desapareceu de parte da súa área de distribución coñecida no século anterior, especialmente nas áreas
máis setentrionais.
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Os seus principais factores de ameaza

Os principais factores de ameaza son os derivados da degradación e fragmentación do hábitat: cambio
climático, extracción de auga de canles naturais, creación de encoros, deterioro do bentos fluvial (o
fondo do río), da vexetación de ribeira e a contaminación intensa.

Os galegos temos unha grande responsabilidade na súa conservación

Galicia representa  unha zona clave para a conservación da Toupa de Río no futuro pola gran extensión
da súa rede fluvial , o réxime  regular dos seus caudais, e por ser unha zona orixinaria da especie, de
onde se dispersou cara ós Pireneos.
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2. Temas

2.1 COMO UNHA TOUPA LOGROU ADAPTARSE A VIVIR NOS RÍOS ?

As toupas son micromamíferos adaptados a explorar o subsolo en busca de invertebrados (miñocas,
vermes, etc.). Nun determinado momento esta liña evolutiva deu o paso de entrar nos ríos, que
dispoñían no seu leito de moito alimento similar ao que atopaban as toupas baixo terra. Para isto
deberon de desenvolver as seguintes adaptacións:

 Illamento do frío e humidade da auga. Para isto o pelo tupido deixa unha lámina de aire que fai
a función de illante. Esta pelaxe está cuberta por unha graxa que o animal estende a partir
dunha glándula, de igual xeito que fan os patos coas plumas. O animal dedica moito tempo a
acicalarse para ter en perfecto estado esta pelaxe.

 Capacidade de natación. A Toupa de Río presenta membranas interdixitais (entre os dedos) e
unhas patas traseiras moi fortes. A longa cola tamén ten importancia na natación, apoiada
cunha quilla formada por unha fila de pelos, que tamén se atopa nas extremidades do animal.

 Orientación e detección de presas. Para un animal en orixe cego como as toupas, esta cuestión
resolveuse dotándose dunha elevada sensibilidade táctil coas vibrisas que o animal ten
repartidas por todo o corpo e cun fino sentido do olfacto. As vibrisas son pelos especialmente
longos e tesos que permiten ó animal detecta-lo contacto co medio, similares ós dos fuciños
dos gatos, cans e outros mamíferos. Asemade, no extremo da trompa, arredor dos orificios,
nasais ten o órgano de Eimer, que capta a través das súas conexións nerviosas calquera cambio
físico no seu entorno. Este órgano recolle as ondas na auga producidas ao nadar e que son
rebotadas polos obstáculos que atopa no seu camiño, igual que fan as vibrisas distribuídas polo
corpo.



9

2.2 ONDE VIVO?

A Toupa de Río trátase dun endemismo ibérico, cuxa distribución limítase aos macizos montañosos da
metade norte da Península Ibérica, dende o Sistema Central e a Serra da Estrela (Portugal) ao Sistema
Ibérico septentrional, Pireneos, Cordillera Cantábrica e Montes de León. A súa distribución comprende
tamén a vertente norte dos Pireneos, en Francia. Nas zonas de maior influencia atlántica de Galicia,
Asturias e norte de Portugal atópase dende case o nivel do mar en zonas relativamente pouco
escarpadas ata os 2.500 metros de altitude nos Pireneos.

Vive en ríos e regatos de augas rápidas e osixenadas, e con leito de granulometría variada, onde son
abundantes os invertebrados bentónicos dos que se alimenta. A súa presenza non depende tanto da
altitude como da pendente dos ríos, da súa profundidade (pequena ou moderada) e da velocidade da
corrente. A súa presenza está limitada pola existencia dun fluxo regular de auga durante todo o ano,
polo que mostran unha preferencia polas rexións de clima oceánico ou con réximes nivais fronte ós de
clima mediterráneo.

2.2 POR QUE SE DI QUE SON UNHA ESPECIE ESQUECIDA?

A especie non foi descuberta ata o século XIX, cando case todos os vertebrados europeos xa foran
descritos séculos atrás. A primeira descrición da especie data de 1811 e foi realizada por un francés (E.
Geoffroy). En principio pensouse que habitaba tan só nos ríos de alta montaña dos Pireneos, o que
levou a asociar o seu nome con esta zona xeográfica (nome científico Galemys pyrenaicus).
Posteriormente foi descuberto en outras serras do norte da Península, Galicia e Norte de Portugal. En
Galicia a primeira referencia é de López Seoane en 1863, que o citou como especie moi abundante.

Os seus costumes nocturnos e pouco conspicuos, a súa difícil detección, a limitada distribución
xeográfica, pequeno tamaño e particular hábitat fan que sexa unha especie pouco coñecida e que na
actualidade aínda sexan moitas as incógnitas sobre a súa bioloxía, incluso en aspectos básicos como é a
súa distribución. Así en Galicia moi pouca xente a coñece, incluso a maior parte das persoas que
frecuentan os ríos, coma os pescadores. En parte isto é motivo de que non se lle dedicara a atención
que a especie merece en virtude da súa singularidade filoxenética, cando merece polo menos a mesma
que o lince, ou aguia imperial, por exemplo.

Ase mesmo, isto levou a que se teñan asumido ideas falsas, mesmo entre os científicos, da distribución e
bioloxía da especie, como por exemplo:

 Asociala tan só a ríos de alta montaña, cando en Galicia está presente mesmo dende
altitudes próximas ao nivel do mar.

 Pensar que canto máis cristalinas sexan as augas mellor para a Toupa de Río. Isto non
é necesariamente así; de feito, ríos con augas demasiado puras poden ter pouco
alimento por falta de nutrientes ou por acidificación. Na auga pura (auga destilada),
por exemplo, non se podería manter con vida.

 Dar a especie por desaparecida de amplas zonas onde segue presente.
 Diversos aspectos da súa vida social e costumes, dos que aínda queda moito traballo

por realizar para coñecelos con certo detalle.
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2.2 POR QUE GALICIA TEN UNHA GRAN IMPORTANCIA NA MIÑA CONSERVACIÓN?

A extensa rede fluvial de Galicia (con cerca de 4.000 km de ríos e regatos) e as súas condicións fan que a
especie conte aquí coa máis importante área de hábitat dispoñible. A isto débese engadir que a especie
mostra no NO ibérico a máxima diversidade xenética, o que suxire que son a fonte dende a que a
especie se dispersou cara ós Pireneos e oriente da Península. Estas poboacións orientais terían sido, por
tanto, fundadas por uns poucos individuos chegados do NO ibérico.

Na actualidade o cambio climático, asociado á sobre-explotación dos recursos hídricos, representa
quizais o maior factor de ameaza de cara o futuro para a especie, e nas zonas onde se poidan conservar
esas condicións de clima oceánico serán onde se poida conservar a especie.

2.3 QUE SE COÑECE DOS MEUS COSTUMES E MODO DE VIDA?

Aliméntase fundamentalmente de invertebrados bentónicos (larvas acuáticas de insectos
principalmente), escollendo especialmente as larvas de maior tamaño con corpos brandos, que lles
aportan máis alimento. A toupa de río ten un ritmo de actividade moi acelerado, polo que ten que
consumir unha gran cantidade de presas en relación ao seu tamaño, explorando todos os recunchos do
río en busca de alimento, dende zonas de corrente forte ata pozas non demasiado fondas e mesmo
regos de moi pouco caudal. Nesta actividade remove o leito do río en busca das súas presas coa axuda
das súas fortes uñas e axúdase da trompa para manipulalas. Algúns dos seus nomes en galego, como
furapresas ou escota, fan referencia a que desfacía nesta actividade as pequenas presas de pedras feitas
para derivar auga aos canais de rego.

Necesita dispor nas ribeiras de abundantes refuxios onde descansar entre os periodos de actividade e
protexerse dos seus predadores, aproveitando tanto buratos naturais como tobos doutros
micromamíferos. O seu principal predador é a Lontra, aínda que ocasionalmente pode ser capturado por
outras especies. Recentemente incorporouse como novo predador o Visón Americano, unha especie
exótica invasora que supón un risco para a súa conservación.

A lonxevidade pode chegar a superar os 5 anos, pero normalmente poucos individuos superan os 3 anos
de vida. A densidade nos ríos é moi baixa para tratarse dun micromamífero (2-8 exemplares por km de
río). O período de celo abarca os meses de xaneiro a maio e os partos de marzo a xullo. As camadas
varían de un a cinco individuos, cun valor máis frecuente de catro crías. As femias probablemente non se
reproducen ata alcanzaren o ano de idade, pero poden ter varias camadas anuais.

2.4 SABÍAS QUE ESTOU AMEAZADO? CALES SON AS MIÑAS AMEAZAS?

Os principais factores de ameaza da especie son:

 Cambio global: O quentamento do clima está a acentuar a irregularidade dos réximes fluviais e
as estiaxes. Unido ao aumento na demanda de auga, este efecto climáticopode levar á
extinción dunha poboación durante a estiaxe, algo que posiblemente xa aconteceu nas áreas
máis meridionais da distribución da especie.

 Fragmentación das poboacións: En gran parte da Península o grado de fragmentación das súas
poboacións é moi elevado, o que favorece ás extincións locais por factores catastróficos
(contaminación por un lume, seca, etc.), sen posibilidade de recolonización da especie.
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 Presas e minicentrais eléctricas: Á tendencia ao illamento por razóns naturais sumouse na
segunda metade do século pasado á construción de gran cantidade de presas que impiden os
movementos naturais da especie. Así mesmo, na lámina de auga formada augas arriba das
presas a Toupa de Río desaparece a miúdo, pola excesiva profundidade e escaseza de alimento.
Tamén, augas abaixo das presas e tostas a irregularidade do caudal prexudica a dispoñibilidade
dos invertebrados bentónicos dos que se alimenta.

 As canalizacións de ríos afectan á especie eliminando os refuxios que necesita na ribeira e os
microhábitats do río nos que atopa distintas presas.

 O deterioro do bentos dos ríos constitúe a ameaza indirecta máis importante, xa que pode
producirse por diversas causas e limita ou suprime o seu alimento.

 A extracción de auga con distintas finalidades, coma a rega ou produción hidroeléctrica,
favorece a desaparición temporal do caudal circulante en superficie, cuxa presenza
permanente é necesaria para a Toupa de Río. As extraccións de augas mediante tubaxes ou
canais tamén representan trampas mortais para a toupa de río, que actúan en continuo.

 Destrución das ribeiras e da vexetación natural das marxes, que pode afectar tanto aos lugares
de cría e refuxio.

 Contaminación dos ríos. A contaminación das augas, especialmente por compostos tóxicos
como produtos biocidas (insecticidas, herbicidas, etc.) ou lixiviados da minería (sustancias
líquidas que flúen das escombreiras e outras verteduras), pode afectar á dispoñibilidade dos
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invertebrados acuáticos dos que se alimenta. A construción de redes de sumidoiros con
depuración deficiente no medio rural achegan a contaminación directamente ao hábitat da
Toupa de Río.

 Colmatación dos leitos fluviais. Obras como apertura de vías de comunicación e pistas,
concentracións parcelarias, practicas agrarias e forestais inadecuadas, e os lumes nos montes
favorecen o arrastre de partículas finas dos terreos que rematan ateigando os leitos fluviais, o
que reduce a dispoñibilidade de invertebrados bentónicos dos que se alimenta a Toupa de Río.

 Especies exóticas invasoras. Especies exóticas invasoras que poidan depredar sobre a Toupa de
Río, coma o visón americano, supoñen unha grave ameaza para a especie.

2.5 QUE PODEDES OS HUMÁNS FACER PARA CONSERVARME?

 Incremento do coñecemento da distribución, factores de ameaza e bioloxía da especie,
aspectos fundamentais para definir as medidas de conservación.

 Conservación de ríos e ribeiras, evitando a súa destrución, canalización, e contaminación así
como a construción de novos encoros ou minicentrais.

 Nos casos onde sexa técnica, social e economicamente posible, a eliminación ou modificación
de todas aquelas infraestruturas que supoñan barreiras físicas para a especie, ou a construción
de escalas que poidan ser superadas pola mesma.

 Garantir caudais ecolóxicos suficientemente dotados, tendo en consideración as necesidades
biolóxicas da especie e evitar modificacións artificiais de caudal.

 Fomentar prácticas agrarias e gandeiras que promovan o uso eficiente da auga, limiten a
erosión do terreo cara ás canles e eviten a entrada de xurros, aboamentos e biocidas.

 Minimizar a construción de infraestruturas (apertura de pistas, vías de comunicación,
movementos de terra, etc.) que poidan causar a erosión de terreos e o arrastre de partículas
sólidas que provocan a alteración da granulometría dos leitos das canles. Loita contra os lumes
dos montes polas mesmas razóns.

 Instalar filtros nas captacións ou derivacións de auga destinadas a distintas finalidades para que
non poidan ser causa de mortalidade da especie.

 Promover a recuperación e protección da vexetación de ribeira e a reforestación das zonas
degradadas, especialmente por incendios.

 Evitar a introdución de novas especies exóticas invasoras que poidan afectar á Toupa de Río,
como o visón americano.
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3. Webgrafía
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/5_erinaceo_tcm7-
22024.pdf

http://www.vertebradosibericos.org/mamiferos/galpyr.html

https://margalulla.xunta.es/es

http://www.lifedesman.es/
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4. Fichas e actividades de aprendizaxe.
4.1 QUERES COÑECER COMO SON?

a) Indica con frechas e cunha pequena descrición cales son as características morfolóxicas que
caracterizan a Toupa de Río:

b) Como clasificarías a Toupa de río?

Nome común:

Especie:

Xénero:

Familia:

Orde:

Clase:

Filo:
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c) Das seguintes características cales corresponden a Toupa de Río? (Escribe verdadeiro ou falso
segundo corresponda).

1 Pertencen á mesma familia que os ratos:

2 Son mamíferos insectívoros de hábitos acuáticos:

3 A súa alimentación e autótrofa:

4 Non son mamíferos territoriais:

5 Non teñen inimigos naturais:

6 Son moi adaptables e moi tolerantes a diferentes niveis de calidade de
augas:

d) De que se alimenta a Toupa de Río?

e) Ten unha alimentación autótrofa ou heterótrofa?
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f) Existen outras especies parecidas á Toupa de Río nos ríos de Galicia?

g) Destas características de alimentación sinala as que corresponden á Toupa de Río (sinala cun X):

a) depredadora

b) parasita

c) carnívora

d) carroñeira

e) filtrante

f) omnívora

g) insectívoro

h) Notas…….
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4.2. SABES CAL É A MIÑA DISTRIBUCIÓN E CALES SON MEUS HÁBITATS?

a) Destes hábitats cal ou cales consideras que son axeitados para que viva a Toupa de Río (rodea a
resposta):

a) b) c)

b) Sinala as áreas aproximadas na Península Ibérica que cres que teñen poboacións de Toupa de Río
na actualidade.
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c) Sinala no mapa de Galicia dous ríos ou bacías onde estea presente na actualidade a Toupa de Río.

d) Cita algunhas causas polas que a Toupa de Río teña desaparecido de moitos ríos da Península
Ibérica

e) Hai ameazas na actualidade nos hábitats onde viven as poboacións de Toupa de Río en Galicia? Cita
algunha.
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4.3. SABES COMO ME RELACIONO CO MEU HÁBITAT E CON OUTRAS ESPECIES?

a) Cales destas especies poden ser depredadores potenciais da Toupa de Río (rodea as respostas)?

a) Home

B) Xabarín C) Cobra de auga
d) Raposo

e) Lontra f) Visón americano g) Curuxa común

b) Son unha especie territorial ou convivo sen problemas con outros individuos da miña especie?
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c) Gústanme as zonas moi profundas con augas estancadas ou prefiro zonas de correntes con pouca
profundidade?

d) As rapaces nocturnas poden ser depredadores potenciais da Toupa de río?

e) Cal é o principal depredador da Toupa de Río en Galicia?



21

f) Os meus refuxios, ¿téñoos moi lonxe do leito do río ou vivo preto del?

4.4. SABES CALES SON AS MIÑAS AMEAZAS?

a) Cita tres das principias ameazas que ten a Toupa de Río en Galicia.

1-

2-

3-

b) Compara estes dous debuxos e responde ás seguintes preguntas:

a) b)
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- Que diferenzas ves?

- Cal cres que é o mellor hábitat para a Toupa de Río?, por que?

- Ves algunha ameaza que poida afectar á Toupa de Río?

- Como lle pode afectar?

c) Realiza unha pequena enquisa a 10 amigos, familiares ou veciños sobre o que coñecen da Toupa de
Río e compárao co que coñecen doutras especies protexidas. Podes empregar as preguntas que
suxerimos a continuación, ou pensar en novas preguntas.

¿? Coñeces a Toupa de Río ou outra especie de mamífero que viva principalmente nos ríos?

¿? Saberías diferenciar a Toupa de Río doutras especies de micromamíferos que poidan habitar
próximos aos cursos fluviais?
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d) A Toupa e Río é unha especie ameazada e en perigo, ¿saberías destas 8 posibles causas cales son as
que máis negativamente afectan á especie na Península Ibérica actualmente?

1 A pesca deportiva.

2 A proliferación de encoros e presas de produción hidroeléctrica.

3 Os incendios forestais e os movementos de terras por construción de infraestruturas que aportan
limos aos ríos.

4 A abundancia de bosques nas proximidades dos ríos.

5 A proliferación de parques e áreas recreativas nas beiras dos ríos.

6 As verteduras de xurros procedentes das granxas e a conseguinte contaminación dos ríos.

7 Os depredadores naturais autóctonos.

8 A presenza de autoestradas nos concellos onde está presente a Toupa de Río.

4.5. SABES COMO CONSERVARME?

a) De todas as medidas de conservación que favorecen á Toupa de Río, ¿cales cres que poderías
aplicar ti, a túa familia e os teus amigos?
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b) Pensas que a maioría da xente está informada sobre a situación da Toupa de Río e outras especies
ameazadas nos ríos de Galicia?

c) A quen cres que é máis importante informar?, por que?

Por que?

Labregos/as:

Mozos/as:

Políticos/as: .

Cazadores/as:

Nenos/as:

Adultos/as:

Comunidades Autónomas:

Concellos:

Asociacións ecoloxistas e
conservacionais:
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d) Imaxínate que tes que facer un anuncio para a televisión en favor da conservación da Toupa de Río.
Tendo en conta que os anuncios televisivos son breves e empregan imaxes rechamantes e frases
curtas, ¿como o farías?, ¿que imaxes gustaríache amosar? e ¿que frases dirías para convencer á xente
do importante que é conservar esta especie e para informar dos problemas que ten?

(Este exercicio tamén se pode realizar por grupos e facer un mural co anuncio).

e) Coñecendo agora cales son as persoas menos informadas e cáles son os temas sobre os que hai que
informar, coa axuda do voso profesor podedes organizar unha reunión informativa invitando a todos
os entrevistados, veciños e familiares para contarlles todo o que creades preciso para que poidan
axudar á recuperación da Toupa de Río. Deste xeito ti tamén estarás axudando a conservalo, así como
aos ecosistemas fluviais onde vive, e mellorando a calidade do seu hábitat e a calidade de vida dos
seres humanos que compartimos o contorno con eles!




