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Baixo o nome de Ciencia Cidadá 
atópanse proxectos de investiga-
ción ou actividades científicas que 

precisan da participación da socie-
dade para o seu desenvolvemento. 
As persoas que desexen formar 
parte destas iniciativas poden fa-
celo de diferentes maneiras, en 
función das súas propias capaci-
dades e das particularidades do 
proxecto.  

Un exemplo é “Observadores del 
mar” proxecto de ciencia cidadá 
coordinado polo CSIC, que ten por 
obxectivo analizar o estado dos há-
bitats mariños e das especies que 
os habitan especialmente das que 
se atopan en espazos protexidos 
como áreas da Rede Natura, pero 
tamén das especies invasoras. Cal-
quera persoa que realice activida-

des na costa 
pode participar. O proxecto conta 
na actualidade cunha rede de máis 
de 3.500 persoas entre mergullado-
res afeccionados, pescadores, xen-
te que practica náutica, turistas, 
docentes, bañistas, etc... que cola-
boran enviando imaxes das espe-
cies que se atopan. Os datos recolli-
dos son validados polo equipo 
científico do proxecto e pasan a 
formar parte da base de datos. As 
persoas participantes poden ato-
par as súas contribucións no mapa 
do proxecto. No caso de Galicia por 
exemplo hai observacións de caba-
liños de mar nas Illas Cíes, de aves 
como o mascato común na zona 
da Costa da Morte, e rexistros de 

r e -
collida de plásticos na Mariña 
Lucense.  

Pero a participación non sem-
pre consiste en enviar datos. No 
proxecto “Vigilantes del Aire” da 
Fundación Ibercivis, analizan a ca-
lidade do aire das cidades e vilas 
mediante o cultivo de plantas de 
fresa da especie Fragaria vesca L. 
que teñen a peculiaridade de acu-
mular contaminación metálica nas 
súas follas. Deste xeito, en vez de 
sensores automáticos, entregáron-
se plantas de fresa que os partici-
pantes tiñan que colocar no exte-
rior das casas, en fiestras, balcóns 
ou terrazas, durante mais de 2 me-

ses. Pasado ese tempo, xa solo que-
daba arrincar tres follas da planta e 
envialas ao Instituto Pirenáico de 
Ecología CSIC para a súa análise. 
Neste proxecto participou como 
Embaixador Rexional de Vigilantes 
del Aire o IES Plurilingüe Antón Lo-
sada Diéguez que repartiu entre as 
súas alumnas e alumnos cen plan-
tas de fresa. A través da web do pro-
xecto pódese atopar o mapa cos re-
sultado preliminares das plantas 
colocadas en 2020 e descargar o in-
forme científico técnico Vigilantes 
del Aire 2020/2021. 

Hai tamén proxectos singulares 
como é o caso da “Campaña de Re-
collida de dentes do Rato Pérez”, 
iniciativa do grupo Antropoloxía 
Dental do Centro Nacional de In-
vestigación sobre a Evolución Hu-
mana (CENIEH) e que conta, desde 
o ano 2019, co apoio da Unidade de 
Cultura Científica do CSIC en Gali-
cia. O obxectivo do proxecto é reco-

ller dentes de leite doados polas 
familias para am-
pliar a colección de 
pezas do CENIEH 
que nestes momen-
tos está formada por 
máis de 3.ooo. A co-
lección está a disposi-
ción de persoal cientí-
fico de calquera parte 
do mundo e permitirá 
ampliar o coñecemen-
to en diferentes cam-
pos da ciencia como a 
arqueoloxía, a antropo-
loxía forense, a medici-
na oral e dental ou a pa-
leoantropoloxía. O Rato 
Pérez está ao tanto desta 
iniciativa e anima ás fa-
milias a que participen o 
ano que ven, e se ache-
guen ao Culturgal a entre-
gar os seus dentes de leite 
ao CSIC. 

En definitiva, as accións 
de ciencia cidadá permiten 
á cidadanía adquirir coñe-
cementos e habilidades pe-
ro tamén ter unha compren-
sión máis próxima e real do 
traballo científico. A comu-
nidade investigadora pola 
súa banda, benefíciase de 
centos de colaboradores vo-
luntarios dispostos a partici-
par, a facer preguntas, a axu-

dar no alcance dos obxectivos. In-
teraccións entre ciencia e socieda-
de que favorecen a ciencia aberta. 

O Rato Pérez da campaña do CSIC para a recollida de dentes.  // FdV
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Cando cae un dente é posible doalo a través  
da “Campaña de recollida de dentes do Rato 
Pérez”. Teñen máis de 3.000. Con estas pezas 
investígase en campos como a arqueoloxía, a 
antropoloxía forense ou a paleoantropoloxía

Equipo de científicos traballando nestes proxectos.  // FdV
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Gustaríache 
participar nun 
proxecto de 
investigación?
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DIVULGACIÓN 
Esta sección de “Ciencia  
para o día a día” elabórase 
coa colaboración de  
investigadores/as do CSIC 
a través da Unidade de 
Cultura Científica 
CSIC-Galicia.

COLABORAN
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