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A didáctica das ciencias require non só o coñecemento e manexo dos conceptos científicos 
que permiten comprenden os fenómenos naturais e interpretar a natureza, senon tamén a 
adquisición e desenvolvemento de habilidades relacionadas coa metodoloxía científica. Esta 
metodoloxía científica engloba o desenvolvemento de destrezas no manexo do material de 
experimentación no laboratorio, a descrición e interpretación dos datos empíricos dende unha 
perspectiva matemática e o coñecemento e manexo de bibliografía científica 
maioritariamente escrita en lingua inglesa. 
 
O manexo de sistemas naturais como 
modelos para interpretar os fenómenos 
naturais e especialmente o emprego de animais 
como modelos de experimentación permite dispor 
dun material de traballo cun enorme potencial formativo 
á vez que estimulador para o alumnado. 
 
O ensino secundario 4º de ESO aborda o coñecemento da Bioloxía e 
Xeoloxía dende a comprensión de fenómenos globais, asumindo que o alumnado dispón xa 
dun desenvolvemento cognitivo e dun coñecemento de conceptos que lles permite 
comprender de xeito global o funcionamento do planeta e dos sistemas vivos. 
 
Destinatarios  
Este proxecto desenvolverase con alumnado de 4º de ESO. 
 
Obxectivos do proxecto  
Xerais: 
  Coñecer a metodoloxía do traballo científico.   Coñecer o procedemento de toma de datos de xeito sistemático.   Coñecer as ferramentas matemáticas para a descrición e interpretación dos resultados 

obtidos.   Coñecer os diferentes formatos de presentación de resultados (gráficos e táboas).   Aprender a realizar informes científicos   Valorar a conservación do medio ambiente como a mellor garantía de futuro.  Aprender a manexar a bibliografía científica. 
 
Específicos: 
  Recoñecer os elementos dun ecosistema e o seu funcionamento.  Aprender técnicas de mostraxe de poboacións naturais.  Aprender técnicas de cultivo de caracois no laboratorio. 



 

 

 Aprender a estimar o tamaño poboacional dunha poboación natural.  Aprender a estimar o nivel de diversidade dunha especie.  Aprender a estimar as frecuencias alélicas nunha poboación natural.  Aprender a meiose.  Aprender as leis de Mendel da herdanza xenética. 
 
Competencias básicas  
Competencia para aprender a aprender. 
Competencia lóxico-matemática. 
Competencia para o coñecemento e interacción co mundo físico. 
Competencia de tratamento da información e dixital. 
 
Introdución 

 Os caracois teñen moitas vantaxes como sistemas de estudo en bioloxía de poboacións: ampla 
tolerancia ecolóxica o que conduce a unha ampla distribución xeográfica e variedade de 
hábitats nos que viven; e o feito de que a miúdo vivan en distintas poboacións relativamente 
illadas (colonias) acadando elevadas densidades de poboación e pouca mobilidade (Ozgo, 
2012). 
 
Cepaea nemoralis (L) posúe unha ampla tolerancia ecolóxica. Habita unha gran variedade de 
hábitats dende dunas a bosques deciduos (Jones et al., 1977) e un amplo rango de altitudes 
acadando os 2100 m nos pirineos. A maioría do seu rango de distribución ocupa hábitats 
antropoxénicos: xardíns, hortos, cemiterios, marxes de vías de tren, marxes de estradas, 
lugares abandonados ou vertedoiros de lixo (Ozgo, 2012). 
 
C. nemoralis é unha especie amplamente estudada. A gran maioría de estudos atópanse 
rexistrados en Evolution MegaLab (Silvertown et al., 2011) (3). 
 
Hábitat e ecoloxía  
Vive en zonas con arbustos ou campos abertos en prados, dunas, zonas cultivadas, xardíns, 
cunetas, sendo abundante localmente.  
 
As posibles razóns polas que distintas especies de caracois son erradicadas son, por un lado a 
ocupación de áreas dominadas por agricultura industrial que restrinxe o espazo de 
alimentación e contamina o ambiente con derivados de hidrocarburos e, por outro o uso 
frecuente de pesticidas (Ozgo, 2012). 
 
A actual crise de bidiversidade non só afecta a especies raras e vulnerables, cada vez máis, 
perdemos especies que son comúns e amplamente distribuídas (Gaston e Fuller, 2007, 2008). 
C. nemoralis pode considerarse como un bioindicador da saúde do ambiente en xeral, non é 
unha especie especialmente valiosa e non se trata dunha especie en perigo de extinción. A 
ausencia desta especie en amplas áreas dentro do seu rango natural é indicativo dun 
excepcional dano no medioambiente (Ozgo, 2012). 
 
Descripción física  



 

 

Cepaea nemoralis (L) é un caracol terrestre cun elevado polimorfismo, presentando variación 
na cor da cuncha e no patrón de bandeado. A cor da cuncha varía entre marrón, rosa e 
amarelo, onde as cores escuras dominan sobre as claras. O patrón de bandeado presenta cinco 
bandas lonxitudinais pigmentadas de marrón escuro. As bandas numéranse empezando pola 
que está máis alta na espiral cara á que está máis abaixo (figura 1). Estas bandas poden verse 
reducidas a 1, 2, 3, 4 ou completamente. A ausencia de bandas é dominante sobre a presenza 
das mesmas, polo que este xene é epistático sobre todos os outros que afectan ó bandeado. 
 

  Figura 1. Método de numeración de bandas. 
Á dereita as bandas 4 e 5 están fusionadas 
(Clarke. 1960). 

 
Acada a madurez cando a cuncha creceu por completo; reprodúcense durante a primavera e 
poñen os ovos entre xuño e agosto, en grupos de 30 – 50. Os xuvenís saen despois de 3 
semanas, e acadan os 7 – 8 anos de vida (1). 
  
Nomenclatura dos fenotipos.  
 
En primeiro lugar indícase a cor da cuncha empregando Y (Yelow) para amarelo, P (Pink) 
para rosa e B (Brown) para marrón. Polo xeral o bandeado completo consta de 5 bandas e 
cando falta algunha indícase mediante un 0. Se aparecen bandas fusionadas indícanse entre 
paréntese. Así un caracol amarelo de 5 bandas denomínase: Y12345 (ver figura 2). 

 
Figura 2. Fenotipos de Cepaea 
nemoralis (Ozgo, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Mantemento do polimorfismo  
Cepaea nemoralis é unha especie de caracol moi variable en Europa, cuxo polimorfismo 
mostrouse estable dende o período neolítico (Cain e Sheppard, 1953) constituíndo un caracter 
adaptativo (Schnetter, 1950). O mantemento deste polimorfismo podería ser debido a moitas 
forzas selectivas combinadas co fluxo xénico e a mutación. A situación máis simple é aquela 
na que nun xene con dous alelos, o heterozigoto posúe unha vantaxe selectiva fronte ós dous 
homozigotos, neste caso xenérase un polimorfismo estable. Polo contrario se a vantaxe 
selectiva recae nalgún dos homozigotos poderase xerar un polimorfismo transitorio (Fisher, 
1930). 
 
Entre os factores selectivos que poden contribuir ó mantemento do polimorfismo están a 
selección visual por predadores, selección climática ou a selección dependente de frecuencias. 
As adaptacións anti-depredadores inclúen a complexidade da cor e o patrón de bandas que 
varían según a complexidade da paisaxe, coñecido como camuflaxe co fondo. A 
cuncha marrón de C. nemoralis predomina en ambientes 
interiores complexos e climas con maiores temperaturas 
(Mazon et al. 1987) mentres que cunchas non bandeadas 
predominan en áreas con oquedades e rexións onde as 
temperaturas en xullo son elevadas, detectándose unha 
correlación entre a frecuencia de caracois con cunchas 
non bandeadas e as temperaturas en xaneiro e xullo 
(Lamote, 1951). A maior complexidade na variación 
das cores da cuncha e si a cuncha presenta ou non bandas 
está relacionada coa cantidade de espazos pechados tales 
como oquedades que serven como anfiteatros para outros 
organismos. Deste xeito a maior predación prodúcese sobre os 
caracois que teñen unha cuncha distinguible do entorno (2). 
 
Caracteres xenéticos e modo de herdanza  
A cor e o bandeado da cuncha son exemplos de herdanza mendeliana. Así, a seguinte táboa 
recolle o modo de herdanza destes caracteres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xene Caracter Alelos 
 

C 
 
Cor da cuncha 

CB: marrón CP: rosa CY: amarelo CB > CP > CY 
B Presencia/ausencia de bandas BB: bandeado B0: Non bandeado B0 > BB 
U Supresión das bandas 1, 2, 4, e 5 U3: unha banda (3) U-: non modificado U3 > U- 

 



 

 

 
A cor da cuncha e a presenza/ausencia de bandas están determinados por dous xenes con 
alelismo múltiple, estreitamente ligados (Cook, L. M. 2005; De Smet, W. H. O. 1982) cuxa 
frecuencia de recombinación estimada é do 0,2% (Cook, 2005), 0,5% (Richards et al., 2013). 
Xunto a estes dous xenes estreitamente ligados atópanse outros 3 xenes ligados que 
interveñen no polimorfismo da cuncha. En conxunto estes cinco xenes conforman un 
superxene, presente tamén noutras especies do xénero Cepaea (Richards et al., 2013) (Fig 3). 
O caracter adaptativo do polimorfismo da cuncha e a coadaptación dos xenes en forte 
ligamento suxiren a hipótese de que o superxene puidera evolucionar como unha medida de 
preservar combinacións alélicas adaptativas que puidesen ser rompidas pola recombinación ( 
Cain e Sheppard, 1954; Cain et al., 1960). Ademais, dado que C. nemoralis posúe 22 
cromosomas, a probabilidade de atopar cinco loci ligados é baixa, sobre 2 x 10-4. 
 

 Figura 3. Xenética do polimorfismo da cuncha. Dos nove loci coñecidos que controlan o 
polimorfismo, ó menos 5 están ligados como un superxene. A orde física dos xenes non está 
de todo clara, ainda que a cor da cuncha e a presencia de bandas forman un grupo de forte 
ligamento 
 
Despois de intensos experimentos, non se atoparon evidencias de apareamento non ó azar 
respecto dos caracteres da cor e bandeado da cuncha (Lamote, 1951; Schnetter, 1950; 
Schilder, 1926 e 1950). O apareamento ó azar ou lei de Hardy-Wienberg permite realizar 
estimas de frecuencias xénicas a partir dos datos fenotípicos. 
 
Tamaño da poboación  
Algunhas estimas do tamaño da poboación de C. nemoralis polo método de recaptura deron 
en torno a 10.000 adultos presentes. 
 

METODOLOXÍA  
1.- Mostraxe da poboación  



 

 

Delimitar unha  área de aproximadamente 20 x 20 m. Deberá buscarse entre as follas e outros 
lugares escondidos. Se a mostraxe se fai nun seto ou ó longo dun camiño, a búsqueda deberá 
realizarse ó longo de 30 m. 
 
Intentarase recolectar 50 caracois adultos. Se as condicións son demasiado secas, sempre se 
poderá volver a completar a mostra. Poden rexistrarse tanto caracois vivos como mortos, 
mentres as cunchas vacias presenten un aspecto razoablemente fresco. Deberán ignorarse 
aquelas cunchas vacias de aspecto moi alterado. 
 

   
Cada caracol identificado deberá marcarse cunha mancha de laca de uñas e devolverase á 
natureza. Lembra que na próxima mostraxe debemos identificar os caracois que volvamos a 
atopar (3). 
 
Realizaranse dúas mostraxes ó ano, unha en xaneiro e outra en xuño. 
 
2.- Descrición da poboación mostral  
A poboación mostral deberá describirse empregando gráficos e táboas onde se representen as 
distintas variedades fenotípicas así como as frecuencias das mesmas. 
 
Asimesmo, ó dispor de dúas mostraxes en dous momentos do ano, poderán compararse os 
datos obtidos. 
 
O cultivo de Cepaea  
A partir dos caracois obtidos na 
mostraxe, seleccionaranse cinco 
individuos de cor amarelo e múltiples 
bandas (doble homozigoto recesivo). 
Estes caracois cultivaranse por separado 
coa finalidade de obter a súa 
descendencia e poder deducir os 
xenotipos dos proxenitores e individuos 
da descendencia. 
 
Coa finalidade de obter individuos 
reprodutores, os caracois xuvenís deben 



 

 

transformarse en adultos en illamento coa 
finalidade de evitar cruzamentos 
indesexados. Para isto deberán 
seleccionarse caracois silvestres adultos 
de todas as variedades que sexan 
posibles. Estes caracois disporanse nun 
recipiente con aproximadamente 5 cm de 
terra para que poñan ovos. Alimentaranse 
cunha mezcla de fariñas e un suplemento 
de calcio. Periodicamente rociaranse cun 
pulverizador de auga. As postas oscilan 
entre 30 e 80 ovos que non superan os 3 

mm de diámetro. En 15-20 días nacerán os alevíns (4). Ós 60 días poderase determinar o 
fenotipo destes individuos e procederase á selección determinados tipos fenotípicos para 
emparellar dispoñendo cada parella nun vaso de plástico con terra e tapado. 
 
A temperatura óptima para o cultivo dos caracois deberá limitarse entre 10-12 0C e 25 0C (5).  
 
3.- Análise das segregacións mendelianas  
A) Se se opta por analizar a descendencia de individuos fecundados na natureza, o ideal é 
seleccionar individuos dobre recesivos de cuncha de cor amarela e de 5 bandas. Analizando a 
súa descendencia poderá deducirse o fenotipo do outro proxenitor. Polo tanto poderán 
manterse en cautividade 10 individuos de fenotipo dobre recesivo e estudar a súa 
descendencia. 
 
B) Se se opta por realizar cruces controlados, a partir dos adultos obtidos en illamento 
seleccionaranse os seguintes cruces: 
 

Cruce tipo 1: Rosa, 1 banda x Amarelo, 5 bandas (5 parellas) 
Cruce tipo 2: Rosa, 5 bandas x amarelo, 5 bandas (2 parellas) 
Cruce tipo 3: Rosa, 1 banda x amarelo, 1 banda (4 parellas) 

 
Para cada cruzamento realizado analizaranse as proporcións fenotípicas da descendencia e 
comprobarase se seguen a frecuencias esperadas según as leis de Mendel. 
 
Estudo da meiose  
A partir dos datos obtidos das 
descencias e dos xenotipos dos 
individuos, o alumnado deberá poder 
explicar a base da transmisión dos 
caracteres estudados representando 
o proceso da meiose. 
 
No cuadernillo de traballo ó alumnado 
guíaráselle para situar os xenes nos 
cromosomas e seguir o proceso da 
maeiose. 
 



 

 

4.- Cálculo das frecuencias alélicas  
A evidencia doutros autores acerca da reproducción panmíctica e cumprimento das 
proporcións Hardy-Weinberg para os caracteres estudados, permite calcular as frecuencias 
alélicas dos xenes que determinan a cor e o patrón de bandeado da cuncha do caracol. 
 
Supoñamos un xene con dous alelos A e a. Se na poboación a frecuencia do alelo A é p e a 
frecuencia do alelo a é q, entón as frecuencias xenotípicas serán: 
 
 
 
 
 
 

p+q = 1 
 
 
Exemplo  
Analizada unha poboación de C. nemoralis para o patrón de bandas, un xene que posúe dous 
alelos U3 (1 banda) dominante sobre U- (múltiples bandas), obtivéronse os seguintes 
fenotipos: 
 
 
 
 
 
 
Se p é a frecuencia de U3 e q é a frecuencia de U-, entón, 
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Xenotipos: AA Aa aa 
Frecuencias: p2 2pq q2 
 

Fenotipos: 1 banda Múltiples bandas 
Número: 19 48 
 

Fenotipos: 1 banda Múltiples bandas 
Xenotipos: U3 U3/ U3U- U-U- 
Frecuencia: p2+2pq q2 
 

Frecuencia de U3 = p = 0,15 
Frecuencia U- = q = 0,85 



 

 

 
 
5.- Estimación do tamaño poboacional.  
En ecoloxía é moi importante coñecer o tamaño das poboacións naturais, especialmente para 
evitar situacións de sobreexplotación ou de redución do número de individuos que 
comprometa a capacidade reprodutiva dos mesmos co conseguinte risco da extinción de 
especies. 
 
Para a estimación do tamaño poboacional empregarase a mostraxe directa. 
 
Tense unha poboación de tamaño N descoñecido e para estimalo elíxese una mostra aleatoria 
de t elementos, márcanse e devólvense á poboación. Neste caso a marcaxe dos individuos 
mostrados farase con laca de uñas. 
Deste xeito N

tp   é a poboación de marcados na poboación, logo p
tN   

Estimador: Elíxese unha segunda mostra de tamaño n na que se atopan s marcados, logo 
n
sp  é a proporción estimada de marcados na segunda mostra, así un estimador puntual do 

tamaño da poboación é s
nt

p
tN  

  

Varianza estimada:    
3

2

s
snntNV   

 
6.- Análise dos datos fenotípicos  
Os individuos mostrados agruparanse pola cor da cuncha e bandeado. As frecuencias de 
amarelo, rosa e marrón e o número de bandas (0, 1 ou varias) usaranse para calcular o índice 
de Shannon-Weiner (Shannon, 1948; Weiner, 1948) para a cor e o patrón de bandeo e ambos 
combinados como unha medida de diversidade fenotípica. Outros autores aplican o índice  de 
polimorfismo de Simpson como unha medida do grao de diversidade en poboacións de 
especies polimórficas (Ozgo, 2012). 
 
Índice de Shannon-Weiner  
O índice de Shannon-Weiner (H) está basado na medición da incertidume. O grao de incerteza 
de predecir as especies dunha mostra aleatoria está en relación coa diversidade dunha 
comunidade. Se a comunidade está dominada por unha especie (baixa diversidade), a 
incerteza da predicción é baixa; unha especie nunha mostraxe aleatoria é máis probable que 
sexa a especie dominante. Sen embargo, se a diversidade é alta, a 
incerteza é alta. H normalmente toma valores 
entre 1 e 4,5. Valores 
superiores a 3 son típicamente 
interpretados como "diversos". 
 
Este índice pode aplicarse para a cor e 
patrón de bandeo conxuntamente ou por 
separado, coma unha medida de 
diversidade fenotípica (Scheweiger et 



 

 

al., 2004). 
 
O índice de diversidade é 
 
H' = -  pi ln pi      Ecuacion 1 
 
Onde pi = a proporción de individuos das especies i. 
 
Nótese que hai un signo negativo diante do símbolo do sumatorio. 
 
Este índice calcúlase usando logaritmos naturais (base e) pero poden usarse outras bases. Nos 
nosos cálculos, empregaremos logaritmos naturais (o ln). 
 
A ecuacion 1 pode reescribirse para obter unha ecuación que é máis fácil de aplicar á hora de 
realizar os cálculos. 
  

N
nnNNH ii lnln'  Ecuación 2 

As ecuacions 1 e 2 son equivalentes; pode usarse calquera unha delas. A ecuacion 2 require 
menos cálculos.  
Ainda que este índice emprégase xeralmente como un índice de diversidade de especies pode 
empregarse para medir o grao de diversidade dentro dunha especie polo que en vez de 
empregar o número de especies distintas empregarase o número de veriedades ou morfos 
distintos dunha determinada especie. 
A continuación ilústranse os dous métodos de cálculo expostos anteriormente. 
Exemplo usando a ecuación 1 
Usaremos a ecuación 1 para calcular a diversidade da comunidade da táboa abaixo indicada. 
Deberase calcular primeiro o valor de pi para cada especie. Este valor aparece na columna 3. 
Seguidamente calcularase ln pi. Este valor aparece na columna 4.  
 Especies  No. de Individuos pi  ln pi  

Faia 32 62
32  =  0.52  -0.65  

Arce 18 62
18 =  0.29  -1.24  

Roble 12  62
12  =  0.19  -1.66  

Total 62     
Agora poderase calcular a diversidade empregando a ecuación 1. 
H' = - (0.52 x -0.65) + (0.29 x -1.24) + (0.19 x -1.66) 



 

 

H' = -(-0.338) + (-0.360) + (-0.315)  
H' = -(-1.01) = 1.01 
Exemplo usando a ecuación 2 
Primeiro, calcúlase N. 
N = 32 + 18 + 12 = 62. 
Entón 

      
62

12ln1218ln1832ln3262ln62' H  

  
62

82,2903,5290,11088,255' H  

02,162
75,19288,255' H  

A diferencia entre as cantidades obtidas polas dúas ecuacións é debida ó erro de redondeo. 
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