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PASPALLÁS boletín divulgativo da S.G.H.N.
 A revista PASPALLÁS é o boletín divulgativo da 
Sociedade Galega de Historia Natural (S.G.H.N.) e 
finánciase única e exclusivamente coa aportación das 
cotas dos seus socios, non admitindo subvencións 
ou publicidade.

 O PASPALLÁS agradece o envío de orixinais para a súa publicación.
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EDITORIAL
Ímonos conformar?

 Sísifo e Tántalo foron castigados polos deuses, un a repetir eternamente 
o mesmo suplicio e o outro a sufrir fame á vista do que a podía satisfacer.
Non sabemos cales foron as ofensas dos galegos ós deuses, pero deberon ser 
terribles para ano tras ano sufrir o mesmo castigo dos lumes forestais e non 
conseguir pormos de acordo para rematar con eles dunha vez.
Non lle deamos máis voltas, os responsables somos nós por palabra, obra e 
omisión.
Se os dirixentes electos son uns incapaces, non menos incapaces somos nós, os 
cidadáns, por non esixir orde e responsabilidade, asumindo case sen rechistar que 
un conselleiro modernizara a teoría da conspiración, adaptándoa a incompetencia 
do goberno de xestionar e atallar os incendios forestais e creando a teoría da banda 
organizada, allea a Galicia e que con escuros intereses prenden lume ó monte.
A estrutura social e económica galega é moi peculiar, e sobre esa estrutura aséntase 
unha crise de modelo polo cambio de uso do solo, abandono do rural, crac 
demográfico, urbanitas teóricos que postulan deberes para os demais e ruralitas 
que queren seguir a facer o que lles peta.
Produción forestal, invasión de especies exóticas, perda de biodiversidade, perda 
de poboación rural (e non rural), perda de recursos económicos no agro galego 
e lumes forestais van da man, pero só semellan titulares de xornais uns poucos 
días ou proclamas catastrofistas. 
O actual cambio climático, na zona concreta de Galicia, trae aparellados períodos 
de seca máis intensos. O comportamento social, con escasa reprobación real ós 
incendiarios, a intensificación dos monocultivos de eucaliptos e piñeiros, que 
aportan maior sequidade edáfica e combustibilidade que favorecen a seca e a 
virulencia do lume, aparellan unha perda dramática de solo fértil que dificulta a 
recuperación do bosque natural, creando un círculo vicioso.
Somos reactivos: política de apaga lumes. A contención do lume unha vez 
producido é imprescindible, pero cústanos máis de 170 millóns de euros ó ano. 
Nos últimos anos empezamos a sensibilizarnos con medidas de contención para 
os danos do lume, pero eses danos repetíranse nun ciclo de 5 – 7 anos. Esa non 
é a vía.
¿Como cortar este ciclo?
Compre actuar decididamente sobre as causas humanas que orixinan 9 de 
cada 10 lumes cunha  estratexia dupla. Por un lado, investir de verdade no 
desenvolvemento sostible, para reverter a crise demográfica do rural, garantindo 
calidade de vida para as persoas e un equilibrio entre explotación e conservación 
do medio natural. Por outro, concienciar sobre os efectos dos lumes, especialmente 
nas parroquias de maior actividade incendiaria e, ao mesmo tempo, pór os  
medios para localizar e levar á xustiza ós imprudentes e incendiarios. Compre, 
ademais, reducir a propagación dos lumes e facilitar a súa extinción cun mosaico 
de hábitats que compatibilice os usos económicos, ambientais e sociais. Con 
moitos menos piñeiros e eucaliptos e máis frondosas autóctonas, sobre todo nos 
vales, regatos e franxas de proteción de estradas e poboacións. Conservando as 
matogueiras de alto valor ambiental. Promovendo a gandería extensiva ou semi-
extensiva que, ao suplir aos grandes herbívoros salvaxes que temos decimado ou 
extinguido, controla o crecemento da biomasa vexetal (mal chamada combustible) 
e contribúe a conservar hábitats moi valiosos, á vez que xera postos de traballo 
estruturais, axuda a manter a poboación rural e produce alimentos. Por último, 
compre  axudar á rexeneración natural dos ecosistemas degradados polos lumes, 
dende os solos ata a fauna.  Canto antes empecemos, antes remataremos ou ¿imos 
conformarnos co de tódolos anos?
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No Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (nº 
154, do 28-07-2017) publicouse a proposición de "Lei 
de fomento da implantación de iniciativas empresariais 
en Galicia", presentada polo Grupo Parlamentario 
Popular polo trámite de urxencia. Se unha cousa hai 
que recoñecer nesta proposta de lei é que as intencións 
dos seus promotores quedan meridianamente claras na 
"xustificación" da súa suposta urxencia:

"As empresas de todos os sectores reclaman maiores 
facilidades tanto na adquisición de solo como na tramitación 
das autorizacións ou no apoio público" polo que “Galicia 
necesita encarar o ano 2018... tendo en vigor un potente 
paquete de incentivos á instalación de empresas, de xeito 
que ningunha traba administrativa poida obstaculizar o 
crecemento de Galicia”

Queda tamén meridianamente claro a qué tipo de 
crecemento se refiren, pois nos principios polos que se 
pretende rexer dita lei (artigo 3) están clamorosamente 
ausentes os principios de: "desenvolvemento sostible 
en base a criterios sociais, económicos e ecolóxicos, a 
protección do patrimonio natural e cultural, e a protección 
dos dereitos dos cidadáns afectados polas iniciativas 
empresariais".

Por se a alguén lle quedase algunha dúbida, no 
“Capítulo II. Competencias administrativas” (artigos 
4 a 7) contémplanse as consellerías con competencias 
en materia de economía, vivenda, solo, avaliación e 
reforma administrativa, os concellos, ... e entre todas 
estas administracións brilla poderosamente, pero pola 
súa ausencia, a consellería con competencias en materia 
ambiental.

O “potente paquete de incentivos á instalación de 
empresas” preséntase envolto con 82 páxinas de regalo:

10 páxinas adicadas á exposición de motivos,
21 páxinas co articulado da lei,
4 páxinas con disposicións adicionais, transitorias e 

derrogatorias,
45 páxinas de disposicións derradeiras.
Certamente chama a atención que máis da metade 

da presunta lei sexa de disposicións derradeiras, pero son 
as que os seus promotores precisaron para modificar nada 
menos que unha ducia de leis!!!, a metade delas posteriores 

ao ano 2010: a de cooperativas, a da minería, a do sector 
eólico, a de auga, a de montes, a do solo, a de procedemento 
administrativo, a de taxas, precios e exaccións, a de turismo, 
a de estradas, a do patrimonio cultural e, por suposto, a de 
conservación da natureza.

Para os cidadáns, as organizacións sociais e o medio 
natural tamén hai un regalo, pero no seu caso envelenado:

- Maiores facilidades para a expropiación forzosa, 
ao declarar de interese público actividades empresariales 
estrictamente privadas.

- Redución á metade dos prazos de información 
pública para os proxectos sectoriais declarados urxentes.

-  Si lencio administrat ivo posit ivo para os 
aproveitamentos de masas forestais poboadas das 
especies que non estean incluídas no anexo 1 da Lei de 

montes de Galicia na 
zona de servidume 
de  protecc ión do 
dominio marítimo-
terrestre. Por defecto o 
silencio é negativo por 
razóns de protección 
do medio ambiente, 
p e r o  c o n  e s t a 
decisión facilitaríanse, 
p o r  e xe m p l o,  a s 
e x p l o t a c i ó n s  d e 
eucaliptos na primeira 
liña de costa.

Pa r a  m o i t o s 
aproveitamentos madeireiros eliminaríase o trámite 
de autorización administrativa, que se substituiría pola 
“declaración responsable” de quen a realiza, confiando 
así cegamente en que a “declaración responsable” 
non se convertirá nunha “actuación irresponsable” 
ambientalmente.

Preténdese eliminar a autorización previa da 
consellería de medio ambiente para os aproveitamentos 
madeireiros nos espazos da Rede Natura 2000, incumprindo 
así a Directiva Hábitats, a Ley estatal 42/2007 e o propio 
Plan Director da Rede Natura 2000 en Galicia.

Preténdese deixar a xuizo do órgano mineiro si 
“conta con elementos de xuízo suficientes para determinar 
a compatibilidade do dereito mineiro con outros usos de 
interese público” se non recibe no prazo dun mes a resposta 
das outras administracións públicas consultadas.

E así ata 82 páxinas. Definitivamente unha 
proposición indecente.

Unha proposición indecente no Parlamento Galego

Se unha cousa 
hai que recoñecer na 

proposta da lei de 
fomento da implantación 

de iniciativas 
empresariais en Galicia 
é que as intencións dos 

seus promotores quedan 
meridianamente claras 
na "xustificación" da 
súa suposta urxencia

Nos principios polos que se pretende 
rexer dita lei están clamorosamente ausentes os 
principios de desenvolvemento sostible en base 
a criterios sociais, económicos e ecolóxicos, a 

protección do patrimonio natural e cultural, e a 
protección dos dereitos dos cidadáns afectados 

polas iniciativas empresariais
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Razoamentos previos 
 Se “Galicia posúe un incomparable patrimonio 
natural de excepcional valor” porque ten a menor 
porcentaxe de superficie protexida de España e incumple 
a RN 2000?
 Lei 9/2001: “As previsións desta lei e os seus 
desenvolvementos regulamentarios permitiron salvagardar 
os valores intrínsecos aos espazos naturais declarados 
como protexidos e manter nun bo estado de conservación 
a biodiversidade presente en Galicia” !!!
 O borrador non se axusta ao principio de eficacia 
”ao establecer os contidos necesarios para regular o 
patrimonio natural, sen resultar excesiva ou deficitaria na 
súa regulación e ao establecer un marco xurídico claro e 
facilmente comprensible para os distintos destinatarios 
desta disposición”.
 No Título I (artigos 1 a 20), en contra do que 
afirma, NON “se consolida a prevalencia da protección 
ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística, 
a precaución respecto ás posibles intervencións que 
poidan afectar negativamente ao patrimonio natural 
ou á biodiversidade, e a prevención dos problemas 
derivados do cambio climático.”  NON é certo que “Na 
regulación dos instrumentos de planificación dos recursos 
e espazos naturais mellórase a súa sistemática e nivel 
de detalle, recollendo a prevalencia destes instrumentos 
de planificación sobre calquera outro instrumento de 
ordenación territorial, urbanístico, dos recursos naturais 
ou físico”. Posible colisión coa Ley estatal.
 Non se entende que as microrreservas teñan “data 
de caducidade”.
 Non se entende que os parques naturais teñan 
superficie mínima.
 Habería que ser moi cautos co feito de que 
“Permítese que a área de influencia socioeconómica dun 
espazo incluído nesta rede galega abarque non só ao termo 
municipal no que se ubique o espazo e a súa zona periférica 
de protección, senón tamén a outros municipios limítrofes e 
recóllese a posibilidade de que a Xunta de Galicia outorgue 
axudas nestas áreas para o desenvolvemento de actividades 
tradicionais sostibles”, pois podería incentivar a picaresca de 
non querer ser espazo protexido pero que o sexa o concello 
veciño.
 Necesidade de aprobar un plan de recuperación 
respecto ás especies en perigo de extinción e un plan de 
conservación respecto ás especies vulnerables.

Análise por artigos
Artigo 12. Actuacións vinculadas co turismo. Chama a 
atención que se detalle específicamente que “se poderán 
determinar condicións ou regulacións en materia de turismo 
de observación, fotografía ou calquera outra actividade 
ligada coa xea e especies, de maneira que a execución 
destas actividades se 
realice sen ocasionar 
danos ou molestias 
á s  mesmas”  e  se 
obvie toda referencia 
ás  concentracións 
multitudinarias por 
eventos recreativos, deportivos (sobre todo motorizados) 
ou turísticos.

Artigo 15. Protección da avifauna no desenvolvemento do 
sector eólico. Debería contemplarse tamén a proteción da 
fauna de quirópteros e ter en conta a existencia de refuxios 
importantes de cría ou hibernación e as necesidades dos 
morcegos migratorios.

Artigo 17. Actuacións forestais. 2. As reforestacións tamén  
deberán realizarse de xeito que resulten compatibles cos 
obxectivos desta lei.

Artigo 19. Planificación sectorial do aproveitamento 
dos recursos naturais. Habería que suprimir “graves” 
na penúltima liña para ler: “que os aproveitamentos do 
recurso natural obxecto de planificación non causen graves 
prexuízos de dificil ou imposible reparación á integridade 
dos espazos, nin ao estado de conservación das especies e 
hábitats protexidos.

Artigo 21. Concepto de espazo natural protexido. A 
redacción do punto 2 contradí a suposta “prevalencia 
da protección ambiental sobre a ordenación territorial e 
urbanística” ao excluir os solos recoñecidos como urbanos 
nalgún instrumento de planificación urbanística”.

Artigo 23. Reserva natural.  Punto 3. Non se entende que 
“As microrreservas declararanse por un prazo de tempo 
determinado” e que non poidan incluir zonas urbanas, 
cando noutras comunidades existen microrreservas 
urbanas.

BORRADOR DO ANTEPROXECTO DE LEI DO 
PATRIMONIO NATURAL DE GALICIA

SGHN presentou alegacións ó anteproxecto da lei do patrimonio natural, 
que reflectimos no seguinte texto. Lamentablemente outra oportunidade 

perdida de avanzar e facer algo positivo.

O texto presenta unha 
puntuación deficiente, 
dificultando a lexibilidade 
e podería condicionar a 
interpretación
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Artigo 24. Parque. 5b. Cinco dos seis parques existentes na 
actualidade en Galicia non cumplen o requisito da superficie 
mínima de 10.000 ha (Monte Aloia 746 ha; Corrubedo 
997 ha; Enciña da Lastra 3152 ha; Invernadeiro 5722; 
Eume 9126), o cal pon de manifesto unha dificultade para 
crear grandes parques en Galicia que podería impedir a 
declaración de novos parques nun futuro e obriga a incluir 
a Disposición adicional segunda para evitar que eses 5 
parques perdan a súa condición.

Artigo 26. Humidal protexido. E os “non protexidos” pero 
incluidos no Inventario dos Humidais de Galicia?

Artigo 36. Zona periférica de protección. “2. As zonas 
periféricas de protección non terán a consideración de 
espazo natural protexido”. De algún xeito haberá que 
darlles algunha protección, ou non servirán para nada, e 
contemplar algunha vantaxe para a poboación ou se oporá 
a elas.

Artigo 37. Áreas de influencia socioeconómica. “Estas áreas 
poderán englobar tamén a outros municipios limítrofes 
cando constitúan cos anteriores unha unidade territorial 
ou económica que o recomende ou concorran causas 
obxectivas que o xustifiquen e así se considere na norma 
declarativa do espazo”. Habería que ser moi cautos con 
esta medida, pois podería incentivar a picaresca de non 
querer ser espazo protexido (para evitar as limitacións que 
conleva) pero que o sexa o concello veciño (para aproveitar 
as vantaxes). 
 Unha solución razoable para os problemas 
indicados para os artigos 36 e 37 sería que as zonas 
periféricas de protección tivesen certo grado de protección 
e a vantaxe de estar incluidas nas áreas de influencia 
socioeconómica.

Artigo 44. Perda da categoría de espazo natural protexido. 
Semella imprescindible un trámite de consultas co 
COGAMADS e o OGB.

Artigo 49. Clasificación. 1.b) Os “Plans reitores de uso e 
xestión”  deberan ser obrigatorios para todos os espazos 
naturais protexidos.

Artigo 50. Efectos. 1. Os instrumentos de planificación 
previstos no artigo anterior serán obrigatorios e executivos 
nas materias reguladas nesta lei, prevalecendo sobre 
calquera outro instrumento de ordenación territorial, 
urbanístico, dos recursos naturais ou físico, incluso sobre os 
preexistentes e constituíndo as súas disposicións un límite 
para estes, polo que as súas determinacións non poderán 
alterar ou modificar aquelas disposicións.

Artigo 51. Definición e ámbito (PORNa). “4. Quedan 

excluídos, en todo caso, do ámbito de aplicación dun 
plan de ordenación dos recursos naturais os solos que 
teñan a condición de solos urbanos nun instrumento de 
planificación urbanística aprobado á data do inicio do 
seu procedemento de aprobación, agás que se xustifique 
expresamente a súa inclusión por necesidades concretas de 
conservación.”  Inaceptable; un erro enorme que deixaría de 
facto desprotexidas amplas zonas supostamente protexidas 
e que polo de pronto obriga a incluir a disposición adicional 
sexta para evitar a súa aplicación aos ENP xa declarados.

Artigo 52. Contido (PORNa). Para evitar os problemas 
actuais de desinformación da poboación, que logo é 
fácilmente manipulable con campañas de intoxicación 
anti-conservación, resulta imprescindible a inclusión dunha 
estratexia de comunicación e divulgación nos PORNa.

Artigo 56. Contido (PRUX). Para evitar os problemas 
actuais de desinformación da poboación, que logo é 
fácilmente manipulable con campañas de intoxicación 
anti-conservación, resulta imprescindible a inclusión dunha 
estratexia de comunicación e divulgación nos PRUX.

Artigo 59. Definición e ámbito. “3. Quedan excluídos, en 
todo caso, do ámbito de aplicación dun plan de xestión 
os solos que teñan a condición de solos urbanos nun 
instrumento de planificación urbanística aprobado á data 
do inicio do seu procedemento de aprobación, agás que 
se xustifique expresamente a súa inclusión por necesidades 
concretas de conservación.”  Inaceptable; un erro de 
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proporcións xigantescas que deixaría de facto desprotexidas 
amplas zonas supostamente protexidas.

Artigo 60. Contido (Plans de Xestión). “a) Delimitación 
do seu ámbito de protección, que poderá ser discontinuo 
cando resulte necesario.” Inaceptable pois diminuiría 
a súa eficacia. Ademais, para evitar os problemas 
actuais de desinformación da poboación, que logo é 
fácilmente manipulable con campañas de intoxicación 
anti-conservación, resulta imprescindible a inclusión dunha 
estratexia de comunicación e divulgación 
nos Plans de Xestión.

Artigo 67. Zonificación dos espazos 
naturais protexidos. “Os instrumentos 
de  p l an ificac ión  pode r án  p r eve r 
ESTABLECERÁN unha zonificación do 
espazo natural protexido, entendida como a 
delimitación de diferentes áreas para as que 
se designarán limitacións xerais e específicas 
derivadas das necesidades de conservación 
do espazo e dos recursos naturais presentes 
nel.”

Artigo 76. Humidais de importancia 
internacional. Ao igual que as Reservas 
da Biosfera, a súa declaración non é 
competencia da Xunta de Galicia polo que 
“a súa iniciativa” ten que ser propoñer á 
Convención de Ramsar que se declaren como tales.

Artigo 89. Réxime de protección xeral.
Prohibicións. “1. Queda prohibido dar morte, danar, 
molestar ou inquietar intencionadamente ás especies 
animais obxecto desta lei, con especial atención ás especies 
autóctonas, así como capturalas en vivo e recoller os seus 
ovos ou crías”. E AS PLANTAS?

Artigo 92. Procedemento de inclusión, cambio de 
categoría ou exclusión do Listado de especies silvestres 
en réxime de protección especial de Galicia. Ademais do 
COGAMADS debería consultarse o Observatorio Galego 
da Biodiversidade.

Artigo 94. Efectos da inclusión no Catálogo galego 
de especies ameazadas. “a) A inclusión dunha especie, 
subespecie ou poboación na categoría de “en perigo de 
extinción” conleva, nun prazo máximo de tres anos, a 
adopción dun plan de recuperación, que inclúa as medidas 
máis axeitadas para restablecer as poboacións naturais a un 
estado que limite o seu risco de extinción. b) A inclusión 
dunha especie, subespecie ou poboación na categoría de 
“vulnerable” conleva a adopción, nun prazo máximo de 
cinco anos, dun plan de conservación que inclúa as medidas 

más axeitadas para preservar, manter e restablecer as 
poboacións naturais facéndoas viables.” A realidade dende 
a aprobación do Catálogo Galego de Especies Ameazadas 
(Decreto 88/2007) é a seguinte:
 - 2 plans de recuperación en 10 anos, tardará a 
Xunta 260 anos en publicar os 72 plans de recuperación 
das restantes especies en perigo de extinción?
 - 1 plan de conservación en 10 anos, tardará a 
Xunta 1240 anos en publicar os 124 plans de conservación 
das restantes especies catalogadas como vulnerables?

Artigo 97. Contido dos plans de recuperación e conservación. 
Para evitar os problemas actuais de desinformación da 
poboación, que logo é fácilmente manipulable con campañas 
de intoxicación anti-conservación, resulta imprescindible a 
inclusión dunha estratexia de comunicación e divulgación 
nos Plans de Xestión.

Artigo 108. Especies exóticas invasoras. Tendo competencias 
para facelo, por que non se crea un Catalogo Galego de 
Especies Invasoras?

Artigo 116. Do persoal inspector. Estase a falar dos axentes 
ambientais ou é unha nova figura? Nese caso, cales son a 
súa categoría, funcións e dependencia orgánica?

Artigo 121. Infraccións graves. No referente ás especies “en 
perigo de extinción” tanto a “posesión, destrución, morte, 
deterioro, recolección, comercio, captura ou exposición 
para o comercio ou naturalización non autorizados” como 
“a degradación severa do hábitat” deberían ser infracións 
moi graves. O apartado “i) A introdución non autorizada 
de especies de flora ou fauna silvestre” non se entende: 
a introdución onde e de qué especies (ameazadas, non 
ameazadas, invasoras)?
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 Á volta dos anos noventa veciños e veciñas da 
cidade de Vigo pertencentes a maioría o movemento veciñal 
estaban intensamente inxeridos en tentar concienciar os 
políticos do pouco sensato que sería construír a auto-
estrada Rande-Puxeiros nos termos que se planeara 
inicialmente. A alternativa veciñal era un longo túnel, que 
tería evitado unha profunda coitelada na terra con todo un 
desastre medioambiental alén das innúmeras expropiacións 
de vivendas e propiedades que provocou. A escusa para a 
non construción do túnel reclamado polos veciños foi o 
mais elevado custe a respecto a opción proxectada polo 
Ministerio de fomento. Paradoxos da vida o orzamento 
inicial duplicou o previsto sendo máis caro que o túnel 
proposto polos veciños.
 Nesa altura incluso a propia universidade de Vigo 
emitiu un informe pagado e solicitado polo Concello de 
Vigo, en que ás claras desaconsellaba o trazado proposto 
por fomento apelando o grande impacto medioambiental. 
Por certo o propio Alcalde de Vigo na época e aínda sen 
saber o resultado do informe, comprometeu-se a facer 
cumprir a resolución que del se desprendera. Tristemente 

finalmente non foi así, a obra foi adiante pode-se dicir que 
a calquera custe, do cal se desprenderan os factos que aquí 
se están á relatar.
 No Ano 1997 unha vez iniciada a obra o seu paso 
polo monte da Madroa, o monte literalmente comenza a 
vir-se abaixo con arbores en pé, esta foto de natureza case 
surrealista ocupou portadas dos xornais do momento, a 
paisaxe resultante no inicio da obra ultrapasou o peor dos 
prognósticos.
 Posteriormente tivemos aceso a información 
que simplemente non se fixeran as catas de prospección 
xeolóxica establecidas no proxecto, e nun monte como o da 
Madroa con a súa especial orografía e a grande cantidade 
de mananciais foi un grave erro con graves consecuencias. 
Estes corrementos provocaron que finalmente a autoestrada 
ocupara moita mais superficie que a prevista inicialmente, 
os xigantescos muros de contención a base de penedos 
utilizados como “solución” aínda son o día de hoxe 
testemuñas de esta vergoña despois de máis de vinte anos.
 Estes corrementos de terra foran para algúns de 
nós un laio dun monte que agonizaba e pedía auxilio, e 
nos abalou até tal punto de 
pasar a un outro plano nas 
nosas vidas, principiando por 
informarnos de porque e cal 
tiñan sido a razón pola cal todo 
aquilo acontecera. A primeira 
desagradábel realidade con a que 
nos encontramos foi observar 
como o vinculante estudo 
de impacto medioambiental 
relataba un tras outro todos os 
fundamentos que facían da obra 
un imposíbel, iso si no último paragrafo do “documento” 

Comunidade de  Montes Teis
A historia dun sono feito bosque

O nacemento desta comunidae foi un exercicio para transformar tanta 
frustración e impotencia en acción directa, e soñar con os pés no monte 

que outro relacionamento é posíbel co medio que nos rodea. 

O modelo polo 
que apostamos 

foi por un bosque 
polo cal en todo 

momento tentamos 
reproducir 

ecosistemas 
naturais existentes 

nunha natureza

Os inicios: eucaliptus e acacias. Foto Océane Biabiany

Bosque atlántico restaurado en Teis. Foto Océane Biabiany
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decide autoriza-la... foi un golpe duro para quen comprobou 
o fraude dunha forma concreta, desde aquel momento 
situamos en termos de realidade a eficacia real da lei de 
impacto medioambiental, esta foi a triste lectura que aínda 
se confirma no día de hoxe o comprobar como “sobrevive” 
esta lei torcida, deturpada e prostituída o servizo de 
intereses económicos, estratéxicos e de poder.

 O facto de que no monte da Madroa for 
organizado nesa altura tamén o Campionato de España 
de Trial conseguiu, provocou que entre a mocidade con 
morada máis próxima o monte cristalizara un “ Xa esta 
ben”. Comprobamos nos termos que estaba a reclamación 
legal do monte veciñal de Teis, e o esperpento de ver a 
administración municipal a autorizar, ou permitir a que 
outros autorizaran eventos sen as garantías necesarias para 
que este tipo de activades non sexan nocivos para o medio 
ambiente (se é que isto é posíbel).
 Hai que dicir que o evento finalmente celebrou-se 
en condicións de chuvia que aínda mais agravou os efectos 
que algúns prognosticamos. Finalmente todo isto provocou 
que este grupo mozos e mozas de entre vinte e vintecinco 
anos comenzaran a soñar cun monte que non for apenas 
considerado como unha gabeta desastre onde colocar: 
instalacións de todo tipo, tendidos 
eléctricos, autoestradas, lixo, especies 
exóticas, etc, etc, en definitiva onde 
situar todo o que ninguén quere para 
el propio, neste sentido hai que dicir 
que non apenas por particulares, se 
non sobre todo pola administración.
 A partir de este momento 
continuaron meses de intensidade 
frenética para moitos de nós onde 
hoube que lidar coa presenza policial 
amparando os mandatos do Ministerio 
de Fomento que non os do Ministerio 
de Medio Ambiente, xa que por parte 
dos veciños con a grande axuda dun 
grande colaborador e aínda mellor 
persoa Anxo Culebras, conseguimos 

que o Ministerio Medio Ambiente enviara una técnico 
e inspeccionara a obra. Como resultado, un informe 
demoledor no cal se nós daba a razón aos veciños e 
establecía que a lonxitude de falso túnel tiña que ser maior, 
ate que os taludes non superaran os 25 metros.
 Finalmente o que aconteceu foi que o ministerio 
de fomento non asumiu os criterios establecidos polo 

Ministerio de Medio Medio Ambiente, quen é por lei a quen 
lle corresponde establecer o que hai que facer en termos 
de reposición ambiental, en todo caso Fomento tería que 
articular como face-lo, a circunstancia moi esclarecedora da 
realidade foi que Fomento colocou o Ministerio de Medio 
Ambiente no lugar que lle corresponden os floreiros, ben 
afastado do poder e ben perto das figuras decorativas.
 Ás bravas o Ministerio de Fomento fixo o que 
quixo a respecto da lonxitude do falso túnel levando apenas 
até o punto Pk-800, que aínda non sendo o que reclamaban 
os veciños e o ministerio de Medio ambiente tería sido unha 
mellora a respecto dos planos iniciais, mais para dar-lle 
aínda máis unha diabólica reviravolta a todo isto decidiran 
con o mais absoluto dos descaros deslizar os puntos PK no 
plano e facer o falso túnel aínda máis curto, isto provocou 
a revolta dos veciños-as e a presenza policial durante meses 

Panorámica actual da autoestrada AP9 ó seu paso por Teis. Foto Océane Biabiany

Inicio das plantacións. Foto Margarita González
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até a mesma inauguración da autoestrada AP 9.
 No día de hoxe o falso túnel da Madroa finalmente 
construído, ás claras non amorteceu os efecto da agresión 
medioambiental da obra como se pretendía no informe do 
Ministerio de Medio ambiente.
 Este breve resumo do acontecido da para 
entender cal foi o caldo de cultivo ou matriz é preciso 
para entendermos o roteiro e o albo do que viría a ter 
a Comunidade. No fondo este nacemento viu a ser un 
exercicio de transformar tanta frustración e impotencia 
en acción directa, e soñar con os pés no monte que outro 
relacionamento é posíbel co medio que nos rodea.
 Desde principios do ano 1998 formase un núcleo 
de veciños con vontade real de constituír formalmente a 
Comunidade de Montes de Teis e impulsar unha candidatura 
para a primeira xunta reitora. Para iso foi preciso establecer 
unha xunta xestora en forma de asociación, foi este un 
período interesante de aprendizado de como funciona a 
maquinaria administrativa, e a importancia e natureza da 
propiedade colectiva xermánica que sen dúbida e por sorte 
para nós forma parte da nosa identidade como pobo.
 O seguinte desafío foi promover uns estatutos que 
virían a ser o marco encadramento ou guión dos pasos a dar 
pola Comunidade de Montes de Teis, nese momento con 
todo que tiña acontecido os estatutos foron unha resposta 

ou estratexia para tentarmos remediar tanta desfeita. 
 Entre os veciños se chega a conclusión que o 
monte da Madroa deber de ser un monte cun proxecto 
xenuíno e distintivo que protexera o monte de futuras 
agresión e que restaure o bosque autóctono Atlántico ó 
mesmo lugar e vigor onde estaba séculos antes. Se aposta 
inequivocamente polas especies autóctonas, dedícase un 
mínimo do 75% dos fondos económicos o investimento 
no monte (a lei nese momento establecía 15%), prohíbese 
a caza e calquera evento deportivo que non respecte o 
medio, limita os usos tradicionais do monte dentro do 
máximo respecto o ecosistema, mais sobre todo existe de 
forma concreta nos estatutos unha clara determinación 
de restaurar da mellor forma posíbel a realidade naquel 
momento dun monte periurbano despois da nada civilizada 
construción da AP 9.
 No mes de setembro do ano 1998 constitúe-se 
oficialmente a primeira xunta reitora da Comunidade de 
Montes, esta posta en andamento foi o resultado de superar 
innúmeros trabas e dificultades debido a que estabamos 
lidando aínda con toda a problemática da AP 9, por outro 
lado a necesaria procura de conseguir fondos para botar o 
proxecto á camiñar.
 Nese momento principia unha autentica aventura 
que para algúns de nós aínda dura até o día de hoxe, 

Campaña de plantación con nenos. Foto Océane Biabiany
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aínda que xa nese momento a realidade tiña aberto 
relativamente os ollos no que toca a real protección do 
medioambiente.  
 A xunta reitora continuou con tanta boa vontade 
como inocencia, dando os pasos para crear un monte 
diferente lonxe do guión clásico dunha política forestal 
coa súas bases establecidas durante a ditadura franquista: 
monocultivos de especies de crecemento rápido, alóctonas 
e pirófitas, con todo que iso significa.
 Un asunto de vital importancia foi a batalla 
que nos esperaba contra unha especie introducida pola 
administración na famosa repoboación Forestal dos anos 
50, nos estamos a referir a Acacia Moura (Acacia melanoxylon) 
batalla que continua á ser o principal impedimento para 
podermos restaurar un modelo de bosque autóctono. A 
extensión deste artigo non da nin de lonxe para podermos 
expresar todas as dificultades, estratexias, técnicas, derrotas 
e triunfos para tentarmos eliminar esta especie do monte, 
aínda que é preciso dicir que os bos resultados consecuencia 
dunha grande teimosía están a vista e falan por eles propios. 
 Nesta breve historia da Comunidade de Montes de 
Teis é preciso un pouco de paraxe para explicarmos unha 
cuestión que de forma afouta e instintiva foi resolvida desde 
os nosos primordios referindo-me a distinción entre o que 
viría a ser os esforzos en crear un bosque autóctono en vez 
de plantacións con arbores autóctonos. 
 Aínda que a nosa postura é de respecto e aprecio 
polos esforzos dados por outras comunidades e particulares 

incluso as veces administración... para mudar de especies 
alóctonas empregados no mundo forestal, os dous modelos 
están moi distanciados. O modelo polo que nos apostamos 
e continuamos a apostar, foi por un bosque polo cal en 
todo momento tentamos reproducir ecosistemas naturais 
existentes nunha natureza polo menos non directamente 
intervida, non utilizando cadros de plantación xeométricos, 
a nosa escolla encarece muito o mantemento dos diferentes 
proxectos xa que non poden ser mecanizados, evitando 
podas e entresacas sempre que for posíbel, permitindo que 
o bosque se autoregule e flúa da maneira máis libre. Unha 
plantación produtivista no sentido mercantil da palabra 
aínda que for de carballos é ben outra cousa, e iso é preciso 
te-lo claro.
 Iniciamos neste longa camiñada actividades cos 
centros escolares para facermos as primeiras plantacións 
con crianzas dos centros públicos de Teis, en coordinación 
co Plan Comunitario de Teis e  centros escolares públicos, 
as activades relativas o coñecemento en respecto o monte 
e dunha forma máis abranxente a natureza, especialmente 
conmovedor foi observar e vivir a primeira plantación con 
crianzas, procedentes dos centros educativos públicos de 
Teis: Frian, San Salvador e Paraixal, onde a volta de 100 
nenos e nenas plantaron centos de árbores. En palabras 
dunha comuneira que naquela altura viviu intensamente 
aquela plantación de árbores “foi mesmo ver o monte 
sementado de nenos”, no fondo con estas actividades se 
trata diso de sementar consciencia.

Avance da fraga autóctona sobre o disclimax Eucaliptus/Acacia. Foto Océane Biabiany
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 O día de hoxe os proxectos no eido educativo 
continua á correr con suceso nas nosas actividades de forma 
regular, e son en grande medida a nosa razón de ser.
 20 anos máis tarde o resultado desta plantación 
é un bosque autóctono que provoca admiración dos 
visitantes, frondoso e cheo de vida, apenas un exemplo dos 
múltiples que existen en Teis para derrubar o denso muro 
de mentiras que martela unha e outra vez a cada un de nós, 
con mensaxes como: “Non vale a pena iniciar procesos de 
este tipo xa que que non o conseguiremos ver nas nosas 
vidas...”. Está claro que o pesimismo leva a inacción, neste 
asunto os facedores deste discurso teñen insistido muito 
para que a sociedade en boa parte terminara engulindoo.
 Outra estratexia que comenzou a rolar nestes 
primeiros pasos da vida da comunidade de Montes de 
Teis foi a de procurar alianzas no mundo ecoloxista, após 
de petar en varias portas, Greenpeace decidiu colaborar 
connosco e apostar por unha plantación de dez mil metros 
cadrados. Esta consistiu nun souto de castiñeiros con 
diferentes especies asociadas como nogueiras, acivros, 
carballos, estripeiros, cerdeiras, pradairos, sanguiños, 
sabugueiros, etc etc, desde hai xa moitos anos grupos locais 
como Fontaiña e o grupo de voluntarios de Greenpeace, 
Asociación Alborada, e centos de persoas a nivel individual 
de todas as idades teñen colaborado durante todos estes 
anos intensamente de forma voluntaria e altruísta en 
diferentes actividades, a todos eles nunca lle poderemos 
estar suficientemente agradecidos. 
 

Nestes primeiros anos tentamos aprobar tamén o noso 
primeiro plano técnico de ordenamento, o cal foi rexeitado 
x a  q u e  n o n 
contemplabamos 
unha outra cousa 
que plantar especies 
c o n s i d e r a d a s 
a u t ó c t o n a s ,  e n 
boca do enxeñeiro 
representade da 
Xunta da Galicia 
que rexeitou este 
p l a n o  t é c n i c o 
o problema era 
que coas especies 
a u t ó c t o n a s 
maioritariamente 
f r o n d o s a s  “ E n 
inverno el monte 
q u e d a r í a  m u y 
desangelado” polo 
cal denegou a súa 
aprobación e nos recomendou plantar piñeiros.
 Anos máis tarde nunha outra tentativa de 
aprobarmos un novo plano de ordenamento, está vez con 
final feliz, tivemos que lidar outra vez durante un período 
de dous anos coa Xunta de Galicia e os seus enxeñeiros que 
novamente non comprendían o noso modelo de bosque. 

Bosque de caducifolias. Foto Océane Biabiany

A filosofía da Comunidade 
de Montes de Teis é destinar 

todos os seus recursos a 
reparar o grande dano feito o 
monte da Madroa, lonxe de 
obras faraónicas que pouco 

teñen que ver con a saúde do 
monte. Valorarmos o bosque 
como un valor ecosistémico 

na mesma sen que sexa 
preciso taxar, medir ou pesar. 
No fundo se trata de espallar 
a comprensión de que canto 

mellor lle vaia o monte-
bosque autóctono mellor 

nos irá a cada un de nós e a 
sociedade no seu conxunto
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Nesta ocasión os problemas foron a nosa proposta de 
sustentabilidade económica alén de encontrar problemático 
que para as árbores que plantamos non fora contemplado 
a súa curta após unha serie de anos, a súa argumentación 
foi que os bosques que non eran derrubados, de vez en 
cando eran bosques destinados a desaparecer. “Interesante 
idea a respecto do evoluir deste precioso lugar chamado 
terra antes da existencia da especie humana e nin falar da 
chegada da enxeñería forestal”, pensamos nós.
 Durante todos estes anos temos procurado 
apoios por institucións e fundacións que valoraran o noso 
proxecto como algunha cousa máis que unha simple e 
mecánica plantación forestal, entendendo a nosa proposta 
como un esquema no medio natural que valorara o monte-
bosque como realmente o que é un lugar de complexidade 

orgánica, cheo de vida, foi por iso 
que levamos adiante diferentes 
experiencias de recuperación 
como a vacaloura (Lucanus cervus) 
e a píntega rabilonga (Chioglossa 
lusitanica).
 Asunto de grande importancia 
fo i  que no ano 2009 unha 
sentenza xudicial firme recoñecía 
a nosa propiedade nas diferentes 
instalacións deportivas e o Zoo de 
Vigo. Tristemente por unha falta de 
altura política de parte dos nosos 
gobernantes municipais este asunto 
aínda esta sen resolver, xa que que 
por diferentes canles temos dado 
pasos para que o concello evite 
ter que expropiar e nós sermos 
expropiados, a estratexia aquí é 
negar irresponsabelmente por parte 
do Concello.
 No día de hoxe a comunidade 
de montes de Teis continua 
humildemente nesta aventura 
contra corrente que é facer que o 
bosque autóctono-nativo Galego 
non chegue a ser considerado 
exótico nun lugar onde foi paisaxe 
común e vexetación climática, 
e que as especies que chegaron 
de lugares tan lonxicuos teñan 
o seu lugar dentro do mundo 
forestal mais ben lonxe de estar en 
todo lado. Tristemente cada verán 
observamos que estas últimas arden 
sistematicamente facendo dos 
fogos forestais unha devastadora 
realidade, amargamente xa nada 
exótica para nós.

 A filosofía da Comunidade de 
Montes de Teis é destinar todos os seus recursos a reparar 
o grande dano feito o monte da Madroa, lonxe de obras 
faraónicas que pouco teñen que ver con a saúde do monte. 
Valorarmos o bosque como un valor ecosistémico na 
mesma sen que sexa preciso taxar, medir ou pesar. No 
fundo se trata de espallar a comprensión de que canto 
mellor lle vaia o monte-bosque autóctono mellor nos irá a 
cada un de nós e a sociedade no seu conxunto.
 Aínda que nesta egótica e axitada vida que nos 
tocou vivir sexa difícil de ver así, o futuro do monte e o 
noso van da man, ou por outras aínda mais provocadoras 
palabras o bosque e nós somos apenas un.

Manuel López Rodríguez 
Secretario da Comunidade de Montes de Teis

Naturalización das prantacións. Foto Océane Biabiany
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 As  prade i ras  mar iñas  son ecos is temas 
constituídos por fanerógamas mariñas. Estas son plantas 
monocotiledóneas que posúen pequenas flores, froitos, 
sementes e sistemas de polinización hidrofílica (axudada 
pola auga). A maioría destas plantas  producen 
grans de pole alongados que facilitan moito a súa 
dispersión, sendo algúns deles os máis longos 
do planeta. Non son da mesma familia que as 
herbáceas terrestres, pero son evolutivamente moi 
próximas, xa que evolucionaron hai uns 100 millóns 
de anos dende o ecosistema terrestre, adquirindo as 
modificacións necesarias para sobrevivir no medio 
mariño. Este tipo de ecosistemas atópanse en declive 
na actualidade practicamente en todo o mundo, 
debido en gran parte a problemas de sedimentación 
causados pola escorrentía e a deforestación e, nas 
zonas máis desenvolvidas economicamente, debido 
á sobrecarga de nutrientes e/ou contaminantes que 
se verten ao mar procedentes de augas residuais e 
de orixe agrícola ou industrial.
 Existe unha rede de investigación a nivel 
mundial na que se monitorizaron as diferentes 
especies que constitúen as pradeiras mariñas (www.

seagrassnet.org), onde, entre outra información, pódese 
atopar un mapa das rexións bioxeográficas mariñas e as 
diferentes especies que medran en cada unha delas. Na nosa 
rexión, a correspondente ao Atlántico Norte temperado, 

A IMPORTANCIA DE PRESERVAR AS PRADEIRAS 
MARIÑAS: O CASO DA PRAIA DE SADA (A CORUÑA)

 Na SGHN entendemos que a medio e longo prazo é moito máis 
beneficioso para todos ter unha pradeira mariña en expansión que unha praia 
de area que posiblemente só sexa “cómoda” para bañarse durante dous ou 
tres veráns e cunha calidade da auga deficiente
          

Baixamar na praia de Sada coas zonas de Z.noltii máis próximas á beira.

Detalle dunha planta de Zostera marina arrodeada de plantas de Z. noltii 
(máis pequenas)
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aparecen cinco especies de plantas mariñas, das cales existen 
dúas na praia de Sada: Zostera noltii (exclusiva europea) e 
Zostera marina.
 A primeira delas é de máis baixo porte e sitúase 
na beira da praia de Sada ocupando a zona de menor 
profundidade da auga; a Z. marina, dun maior tamaño, 
sitúase a carón de Z. noltii en zonas máis fondas. Na 
baixamar tamén se observan áreas ocupadas pola mestura 
das dúas especies1.

 Existen poucos estudos sobre os zosterais en 
Galicia, pero a recompilación da información existente 
sobre estas zonas aparece recollida no “Atlas de praderas 
marinas de España” publicado polo Instituto Español de 
Oceanografía no ano 20152, onde se analizan o estado actual 
e as ameazas e se dan recomendacións de conservación e 
xestión. Tamén se realiza unha cartografía nas distintas 
zonas de Galicia, aínda recoñecendo que habería que 
detallar máis estes mapas. Dentro do Golfo Ártabro teñen 
especial relevancia os traballos realizados polo Grupo de 
Investigación BioCost da Universidade da Coruña, nos que 
se caracterizaron as pradeiras de Zostera marina desta zona3. 
 As pradeiras de Zostera son ecosistemas altamente 
ricos en biodiversidade e con beneficios económicos, xa 
que serven de fonte de alimento e refuxio a múltiples 
especies, moitas delas de valor comercial para a pesca. 
No caso da praia de Sada obsérvanse moitas postas de 
Xiba (Sepia officinalis). Ademais de albergar gran cantidade 

e variedade de fauna e flora, as mesmas plántulas fan a 
función estabilizadora do solo reducindo a súa erosión e 
contribuíndo á compactación do substrato e mellorando 
a calidade da auga. Tamén posúen relevancia a nivel 
de produtores primarios e fonte de materia orgánica, 
desenvolvendo un papel moi importante no ciclo de 
carbono e contribuíndo de forma fundamental á captación 
de CO2 4.
 Respecto ás ameazas que afectan aos pastos 

mar iños,  destacan 
as de tipo antrópico. 
Cada hora pérdense 
o equivalente a dous 
campos de fútbol de 
pradeiras mariñas no 
planeta e estímase 
q u e  o  2 9 %  d o s 
pastos mariños foron 
destruídos no último 
século. As accións 
humanas que destrúen 
estes hábitats son o  
o arrastre producido 
p o l a s  á n c o r a s , 
a s  e m b a r c a c i ó n s 
atravesando estas zonas 
a altas velocidades, a 
pesca ou o trampeo, 
c a m i ñ a r  s o b r e  a 
zona ,  a c t iv idades 
d e  a c u i c u l t u r a 
e  m a r i s q u e o ,  o s 
dragados, as verteduras 

e a polución, que pode 
afectar ao estado de saúde 
das plantas e, en moitos 

casos, traducirse na diminución do seu crecemento. 
Dentro das causas naturais que afectan á deterioración 
deste tipo de ecosistemas atópase o feito de servir de 
alimento a numerosas especies mariñas (por cada especie 
de fanerógama mariña hai máis dunha especie mariña 
que depende desta para alimentarse, como por exemplo 
o cabaliño de mar). Tamén as accións físicas, coma vento, 
ondas e tormentas e as enfermidades,  como a causada polo 
protozoo Labyrinthula zosterae, que provocou importantes 
perdas en Europa no caso da Zostera. O incremento de 
temperaturas tamén pode ocasionar danos, xa que afecta ao 
metabolismo das enzimas, obrigándolles a ter unha taxa de 
consumo de osíxeno maior que a de produción do mesmo, o 
que termina por ocasionar unha diminución no crecemento 
e unha maior susceptibilidade ás enfermidades. Así mesmo, 
estes ecosistemas vense afectados pola aparición de algas 
epífitas (que crecen na súa superficie), sendo en ocasións 
especies invasoras.

Distribución aproximada das pradeiras de Zostera noltii (verde claro) e Z. marina (azul claro), segundo 
prospeccións da Delegación das Mariñas da SGHN e informacións da investigadora Verónica 
García-Redondo. Foto aérea: SIGPAC
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 Non existe unha lexislación internacional para 
regular as pradeiras mariñas polo que a súa protección 
depende de axencias rexionais ou locais e por iso é 
especialmente necesario sumar esforzos en temas de 
conservación. A súa importancia aparece recollida a nivel 
internacional no Convenio OSPAR sobre a protección do 
medio ambiente mariño do Atlántico Nordeste, que ten 
unha recomendación específica sobre a protección das 
pradeiras de Zostera: “OSPAR Recommendation 2012/4 
on furthering the protection and conservation of  Zostera 
beds”.

 
  Existen numerosas zonas do mundo nas 
que se repoboan estes ecosistemas, pero trátase de algo que 
dá moito traballo e resulta moi custoso,  xa que se trata dun 
sistema de plantación manual e o éxito de supervivencia das 
plántulas é relativamente baixo, co que semella que estes 
métodos se inclúen nos Estudos de Impacto Ambiental 
dos proxectos só para que sexan aprobados.
 Conclúese, pois, que a destrución dos zosterais 
pode ocasionar importantes perdas de biodiversidade e 
económicas por alteracións nas cadeas tróficas mariñas, así 
como un efecto sumatorio no cambio climático. Por estas 
razóns non se entende que no caso da praia de Sada non 
sexan as administracións públicas as que defendan a súa 
pradeira mariña.

 O CASO DE SADA: REXENERACIÓN DA PRAIA
 A Demarcación de Costas de Galicia dentro do 
que agora é a Dirección General de la Sostenibilidad de 
la Costa y del Mar do Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, redactou un proxecto no 
lonxano 2005  denominado  “Actuación medioambiental 
en la ría del Pedrido, fase I, Playa de Sada (A Coruña)", no 
que entre outras cousas se contemplaba a rexeneración da 
praia de Sada.
 O Estudo de Impacto Ambiental (EsIA) do 
proxecto da ría elaborouse inicialmente no ano 2006. 

Posteriormente, tras abrir dous períodos de consulta, un 
no 2007 e outro no 2009, publicouse a Declaración de 
Impacto Ambiental (BOE do 16 de abril de 2010).  
 Como sucede con outros proxectos, na listaxe de 
entidades ás que se lles enviou información non estaba a 
SGHN. Nesta declaración de impacto ambiental contéstanse 
as alegacións de distintas entidades e organismos públicos, 
pero as medidas correctoras son mínimas e pouco 
concretas. O cambio máis importante nese documento 
foi deixar de extraer area para os recheos na zona do 
Pedrido (interior da ría) e eliminar a actuación na praia do 
Regueiro (zona LIC). O proxecto segue tendo graves eivas 
en todo o planeado na ría, xa que se parte da idea errónea 
de considerar que as praias só teñen un uso recreativo 

Cullereiro (Platalea leucorodia) alimentándose na praia de Sada en zonas de Z. noltii e Z. marina
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para a poboación, cando son medios vivos que achegan 
múltiples beneficios ao medio ambiente. A Delegación 
das Mariñas da SGHN  manifestou o seu rexeitamento a 
este proxecto xunto con outros grupos (ADEGA-Coruña, 
Grupo Naturalista Hábitat, Plataforma pola Defensa da 
Ría de Sada e Betanzos, Asociación Ecologista Arco Iris,  
Asociación O Rabo do Galo), tanto na primeira licitación 
das obras de rexeneración da praia de maio de 2015 coma 
na segunda de agosto de 2017, presentando sendos escritos 
diante da Demarcación de Costas de Galicia. Pola súa parte 
a SGHN decidiu enviar  instancias á ministra do MAPAMA, 
á Comisión OSPAR e á oficina española da UICN entre 
outubro e novembro de 2017 co fin de non se levase a cabo 
a obra.
 Foron diversos os nosos argumentos en contra da 
obra. En primeiro lugar o feito de que na Declaración de 
Impacto Ambiental non se contemplaba a existencia dun 
zosteral na praia de Sada. Tampouco nos gustaba a zona de 
extracción da area a aportar á praia sendo dunha zona da 
ría non caracterizada físico-quimicamente e indicada como 
zona de cría de especies comerciais polos pescadores de 
Lorbé (Oleiros). Ademais, a Zostera noltii aparece catalogada 
como en Réxime de Protección Especial no anexo do RD 
139/2011, de 4 de febreiro (BOE 23/02/2011) para o 
“desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas”, sendo a Lei 42/2007 do “Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad” a que impide a destrución destas 
especies. Está claro que aportar 235000 m³ de area en máis 
de cen metros de fronte de praia ía matar e destruír a maior 
parte das 14 hectáreas de pradeiras da zona.
 As administracións públicas son as que deberían 
velar pola protección destas pradeiras mariñas, segundo 
establece a lexislación. Resulta curioso que no ano 2009 a 
Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Xunta de 
Galicia alegase  ante a Demarcación de Costas de Galicia 
a existencia de áreas de Z. marina na praia de Gandarío 
(Bergondo) e non indicase nada do zosteral de Sada xa 
existente no 2007.
 Finalmente, a Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente do MAPAMA publica un anuncio de desestimento 
do proceso de adxudicación da obra de rexeneración da 
praia de Sada o 23 de febreiro de 2018, onde recoñece, entre 

Para saber máis
1 Sociedade Galega de Historia Natural - Delegación de As Mariñas. "A man que nos alimenta: as praderías mariñas". En: 
'Areal: revista cultural de Sada'. Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo, 14 de outubro de 2014, nº 9, pp. 34-35. ISBN 
2254-8688
2 Ruiz, J.M., E. Guillén, A. Ramos Segura & M. Otero. 2015. Atlas de las praderas marinas de España. IEO/IEL/UICN, 
Murcia-Alicante-Málaga, 681 pp.
3 García-Redondo, Verónica & Díaz-Tapia, P & Criado, Ignacio. (2016). Characterization of  Zostera marina meadows in the 
Artabro Gulf  (NW Iberian Peninsula). Frontiers in Marine Science. 3. 10.3389/conf.FMARS.2016.05.00173.
4 http://www.ukmarinesac.org.uk/communities/zostera/z1_1.htm

outras cousas, que a Declaración de Impacto Ambiental do 
2010 non ten en conta as circunstancias ambientais actuais 
e deberanse analizar en detalle as novas afectacións da obra. 
Por primeira vez recoñecen a existencia de pradeiras de 
Zostera noltii e Zostera marina.
 Segundo os que defenden o aporte de area á praia de 
Sada, esta obra garante que sexa apta para o baño, alegando 
que os limos acumulados na intermareal fan que os bañistas 
se enterren ao acceder á auga. Tamén falan de recuperar a 
actividade marisqueira que necesita dun substrato areoso. 
É certo que existen algunhas zonas onde é fácil afundirse 
ao andar na intermareal, pero son zonas moi localizadas e 
que cambian co paso do tempo. Ademais, todo indica que 
as pradeiras van acabar compactando o sedimento se as 
deixamos actuar. A propia Demarcación de Costas nunha 
contestación ao concello de Sada (no ano 2009) recoñece 
que esta achega posiblemente acabará enchéndose de limos 
e polo tanto resultaría menos agradable para o baño. En 
canto á extracción 
de marisco, sería 
mellor preocuparse 
pola calidade das 
a u g a s  d a  r í a  e 
en  concre to  na 
propia praia, que 
case sempre está 
declarada zona C 
para o marisqueo.
 A  p e s a r 
da anulación da 
licitación da obra, 
deberemos estar 
a t en tos  ao  que 
suceda no futuro. 
Na SGHN entendemos que a medio e longo prazo é moito 
máis beneficioso para todos ter unha pradeira mariña en 
expansión que unha praia de area que posiblemente só 
sexa “cómoda” para bañarse durante dous ou tres veráns 
e cunha calidade da auga deficiente. Esperamos que o que 
sucedeu faga reflexionar á poboación e aos políticos para 
evitar que os intereses do sector turístico poidan destruír 
unha fonte perdurable de riqueza para todos os cidadáns. 
   

Texto e fotografias Delegación das Mariñas

Conclúese, pois, que a 
destrución dos zosterais 

pode ocasionar importantes 
perdas de biodiversidade e 

económicas por alteracións 
nas cadeas tróficas mariñas, 

así como un efecto sumatorio 
no cambio climático. Por 

estas razóns non se entende 
que no caso da praia de Sada 
non sexan as administracións 

públicas as que defendan a 
súa pradeira mariña.
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estendéndose ao resto do continente europeo cara 1990. 
Polo que atinxe á península ibérica, os principios do 
programa datan do ano 1994, cando se funda en Cataluña 
o Catalan Butterfly Monitoring Scheme, unha iniciativa 
que aos poucos se foi estendendo polo resto da xeografía 
peninsular (País Vasco 2008) ata chegar a Galicia no ano 
2014.
 O programa BMS arrinca en España sen 
financiamento a nivel global, mais existen varias iniciativas 
rexionais, como pode ser o caso de País Vasco, Cataluña,  
Andalucía ou Aragón que si contan con pequenos aportes 
económicos de financiamento por parte das administracións 
autonómicas.
 No caso español, que conta xa con máis de 200 
transectos (máis da metade en Cataluña, Navarra e o País 
Vasco) son varias as ONG que colaboran co proxecto 
facéndoo levadeiro a nivel local. 

 A operativa básica do BMS consiste en repetir 
un percorrido fixo ou transecto un determinado número 
de veces ao longo de cada tempada anual, contando as 
bolboretas que a persoa que fai o censo se vai atopando no 
seu camiño ao longo de todo o percorrido. A  repetición 
deste proceso ao longo dos anos en diferentes lugares 
xeográficos aporta unha información moi importante 
para entender a tendencia seguida polas poboacións 
de bolboretas no tempo, aportando deste xeito unha 
información moi valiosa, xa que que como ben é sabido, 
as bolboretas son estupendos indicadores de cambios 
ambientais a diversa escala. A día de hoxe son xa máis de 
6000 os transectos existentes  no vello continente, tendo 
aportado entre todos eles máis de 4 millóns de datos ao 
programa.
 As raíces do BMS temos que procuralas no 
Reino Unido a mediados dos anos 70 do pasado século, 

Phengaris alcon, unha das protagonistas do transecto de A Pastoriza, en Marín

BMS Galicia
 O Butterfly Monitoring Scheme (BMS) é  un programa de seguimento 
de bolboretas diúrnas baseado no monitoreo a longo prazo de diversas 
poboacións como ferramenta para a súa conservación
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 Galicia conta na actualidade con 10 percorridos en 
activo, 9 na provincia de Pontevedra: 3 no Parque Nacional 
Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia ( Cíes, Ons 
e Cortegada) e os seis restantes en Caldas de Reis, Marín (A 
Pastoriza), Gondomar (A Pedreira), Porriño (Gándaras de 
Budiño), Vigo (monte Vixiador) e Pontevedra (Xunqueira 
de Alba). O décimo dos transectos galegos a día de hoxe 
atopámolo na provincia de A Coruña, en concreto no 
Parque Natural das Dunas de Corrubedo no concello de 
Ribeira.
 Neste intre non hai transectos en activo nas 
provincias de Lugo e Ourense, polo que tratar de solucionar 
este baleiro é un dos obxectivos principais do BMS Galicia 
cara os vindeiros anos, así como incrementar o número na 
provincia de A Coruña e tratar de sumar algún outro no 
interior de Pontevedra. Todo elo sen esquecer o comezo de 
traballos científicos cos datos xa dispoñibles e a realización 
de xornadas de divulgación.
 Neste senso, a recente incorporación ao proxecto 
da SGHN como socio colaborador do BMS en Galicia, de 
seguro que significará un importante 
pulo para o programa de seguimento 
de bolboretas diúrnas dentro da nosa 
comunidade, contribuíndo de xeito 
notable ao asentamento local do 
proxecto en Galicia.

Metodoloxía dos transeptos
 A metodoloxía é bastante 
sinxela: en primeiro lugar debemos elixir 
un percorrido preto do noso domicilio 
ou lugar de traballo, de 1-2 km de 
lonxitude como máximo, sendo sempre 
preferibles os percorridos circulares pola súa comodidade 
así como que transcorran por zonas públicas (senón haberá 
que pedir permiso). Este percorrido debe pasar por varios 
hábitats ben diferenciados (3 como mínimo). Calquera 
medio, até os humanizados e degradados, son interesantes 
para o seu estudo, posto que o conxunto dos transectos do 
país debe ser un reflexo de tódolos medios presentes e dos 
seus cambios futuros. A duración media da realización dun 
percorrido é duns 60 minutos, se ben esta duración pode 
variar en función da abundancia de bolboretas.
 Unha vez definido o percorrido, dividirémolo en 
tramos por hábitats e, de seguido, tras obter o track do 
transecto, darémolo de alta nunha aplicación informática 
que permitirá poder subir os datos dos censos.
 Os censos deben realizarse un mínimo de 10 veces 
entre os meses de marzo e setembro de cada tempada, 
separados por un intervalo de tempo  comprendido entre 
os 5 e os 20 días cada un.
 A medida que se percorre o transecto, a persoa 
que fai o censo debe anotar anotar todos os exemplares 
das distintas especies que se vaia atopando no seu camiño 

dentro dun cubo imaxinario arredor de si de 5x5 m cara 
arriba e adiante e 2,5 m cara ambos lados, asociando as 
observacións realizadas a cada tramo do transecto. 
 Cara unha maior rigorosidade na toma de datos 
é recomendable o emprego dunha manga entomolóxica 
(para o que é preciso solicitar os permisos pertinentes á 
administración autonómica). Tamén pode ser de utilidade 
o emprego de outros aparellos como cámaras fotográficas 
ou prismáticos.
 O protocolo do BMS recolle as condicións nas que 
se deben facer os censos (tempada de voo, temperatura, 
estado do ceo, velocidade do vento, etc.) e toda a 
información relativa á realización dos mesmos.
 Aínda que os transectos pódense realizar de xeito 
individual, o número óptimo de persoas para facelos son 
dúas (tres como máximo).

¿Quen pode colaborar nun transecto?
 Calquera persoa pode colaborar coa realización 
dun transecto, e neste intre están a colaborar tanto persoas 
expertas coma voluntarios que se inician no apaixonante 
mundo das bolboretas. Dependendo da ubicación do 
transecto, o número de especies existente será diferente, 
polo que non é necesario coñecer todas as especies 
existentes na comunidade autónoma ou provincia. Para 
axudar no coñecemento das especies máis cotiás sempre 
hai persoas dentro do programa dispostas a botar unha 
man, como os expertos ou os coordinadores de zona. 
 Se estiveras interesado en colaborar no BMS en 
Galicia non dubides en contactar connosco no enderezo 
electrónico galiciabms@gmail.com

José Rodrigo Dapena (SGHN)
Saba González Lorenzo(Coordinadora BMS Galicia)

O Butterfly 
Conservation 
Europe é a 

organización 
que 

cobertura 
a todo o 
proxecto 
a nivel 

europeo.
Papilio machaon. Xunqueira de Alba (Pontevedra)
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AS CONTAS DA SGHN
 SGHN funciona a partires das cotas dos seus socios e outros ingresos. A 

parte económica dunha ONG é un apoio fundamental das súas actividades. 
Se ben o traballo voluntario é impagable e imprescindible, contar cun 

mínimo de cartos é vital
Que foi peculiar no ano 2017?
 2017 foi un ano cuns ingresos excepcionalmente 
altos respecto a outros anos, aínda que menos do que parece 
e por varias razóns:
 Recibimos unha doazón de 15.000 € a través dun 
grupo de persoas que solicitaron o seu anonimato, con 
carácter finalista para axudas destinadas a damnificados 
polos lumes forestais e canlenizadas a través da SGHN. 
Estanse destinando a persoas con altas perdas durante os 
incendios, escasa capacidade para resistir os problemas 
posteriores e con garantías que non están involucrados 
na roda do lume (queima de pasteiros, neglixencias...) a 
meirande parte dos casos é entrega de comida para o gando, 
reparación de peches, restauración de arborado.
 5.000 € foron os cartos prestados temporalmente 
por tres directivos para cubrir ata final de ano os gastos do 
Museo en Ferrol, debido ó retraso en ingresar o importe do 
convenio de xestión do Museo. Estes cartos foron devoltos 
en xaneiro de 2018.
 3.350 € foron os préstamos persoais nas seccións 
de Antela e Astronomía por parte de socios e directivos 
para pagos de material e actuacións condicionados por 
subvencións. Aínda están pendentes de devolver 8.500 
€ prestados á sección de Antela o ano 2016. Compre 
suliñar que estes préstamos, coma os anteriores, son sen 
compensación ou intereses de calquera tipo.

Como nos gustaría que fosen os ingresos
 Na actual idade non podemos funcionar 
exclusivamente cos cartos das cotas sociais e doazóns. Sen 
os ingresos de subvencións e convenios non poderíamos 
contar co museo e Ferrol ou facer custodia de terras, 
por citar uns exemplos. Mentras non sexa 
posible chegar á autosuficiencia, recurrimos 
a estes cartos coa premisa de que primeiro é 
definir obxectivos de traballo e logo ver que 
aportacións financieiras son posibles, non 
buscar recursos financieiros e logo buscar 
xeitos de captalos facendo o que sexa.

Criterios de traballo
 Excepcionalmente téñense solicitados 
créditos (pignorados e nalgún caso con aval 
persoal dun directivo) para manter a actividade 
do museo, pero como acto excepcional, xa que 
o criterio é funcionar sen endebedamentos 
e cos cartos dispoñibles ata onde cheguen, 
como en 2017, no que tivemos que suspender 
as publicacións como o Paspallás ou a parte 
impresa do BRAÑA.

Os ingresos
 Os ingresos máis importantes son os producidos 
polas cotas sociais, convenios e subvencións e doazóns.
 As cotas sociais representan o 12,8% dos ingresos, 
unha cifra moi baixa e que queremos subir ó 50% como 
mínimo. Por iso asociarse é tan importante, a parte do 
respaldo social, leva consigo o compromiso económico e 
axúdanos na independencia da SGHN. Moita xente pensa 
que SGHN ten unha potencia económica importante. Xa 
nos gustaría, a realidade é que optimizamos todo o posible 
a xestión e miramos escrupulosamente como gastamos 
os cartos. Pouca marxe queda de mellora, este ano 2018 
cancelamos o nº de teléfono en Santiago e moitos gastos 
pequenos (ou medianos) son doados por socios e directivos.

O reparto das cotas sociais entre delegacións e 
seccións
 Cada Sección e Museo recibe 120 € anuais, pero 
algunhas optaron por potenciar a xestión e buscar os cartos 
fóra das cotas sociais e renunciaron a esta cantidade. As 
delegacións reciben o 33,3% das cotas dos socios que 
pertencen á Delegación. Pode semellar pouco, pero a 
Tesourería Xeral asume os custes e xestión dos recibos 
sociais, pago da xestoría, publicacións e envios ós socios, 
seguro de responsabilidade civil. Tamén actúa como 
peto de seguridade por se algunha delegación ou sección 
ten problemas puntuais de liquidez, como ocurriu en 
2017. Durante o ano 2017 decidiuse crear un fondo de 
continxencias e dotalo de 1.500 € anualmente, para casos 
moi concretos como indemnizacións legais a empregados 
e obrigas fiscais non previstas.
 Tamén asume a publicación do PASPALLÁS, 

Nos estatutos da SGHN, nas competencias da Asemblea e 

dos dereitos dos socios, están

Artigo 11. 6. Nomear anualmente dous censores de contas, e

Artigo 28. Dereitos dos socios. j. Revisar, en presencia dal-

gún membro da Xunta Directiva e do Tesoureiro correspon-

dente e sempre que conte co apoio por escrito do 5% dos 

socios, Balances, Presupostos, Estados de contas, etc., da 

S.G.H.N. ou dalgunha das súas Delegacións ou Seccións.

 A parte disto e da información na asemblea anual de 

socios, compre reflectir e explicar como xestionan as directi-

vas da SGHN os cartos e os criterios de gasto e ingresos
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BRAÑA e outras publicacións cando estas se producen. 
Cada Delegación recibe sobor do 50 % das cotas dos socios 
adscritos a ela, cunha mínima variación en función dos 
gastos anuais.

Aforro
 Trátase de optimizar os gastos, así ós socios cos que 
se ten máis contacto, entregánse as circulares e Paspallás en 
man, búscase a fotocopia máis barata e empregar o correo 
electrónico en vez do papel sempre que é posible, por iso 
insistimos en toda ocasión que os socios nos dean o correo 
electrónico e o teñan actualizado.
 Salvo temas puntuais, estamos nun nivel de 
optimización do gasto bastante estrito: isto permite á 
SGHN soportar a crise mellor ca outras entidades, xa que 
seguimos esta filosofía dende hai moitos anos e a estrutura 
da SGHN permite parar algunhas actividades, que xunto 
co voluntariado, podemos manter co mínimo gasto.

Gastos
 2017 foi tamén especial en gastos. 
O 32% do orzamento foi para pagar o 
crédito solicitado en 2016 para manter en 
funcionamento o museo polo retraso no 
cobro do convenio. O 29% son os salarios 
das empregadas para dar servizo ó museo. O 
resto de conceptos son de menor entidade. 
Explicar que o concepto restaurantes 
corresponde ó pago de diversas actividades 
que convelaban aparellada un servizo de 
restauración dos participantes.
 As Delegacións de Ourense, 
Pontevedra, a Xeral e varias Seccións 
funcionan exclusivamente cos cartos das 
cotas, donativos ou a venda puntual dalgún 
material.

¿Como se presentan as contas?
 Hai dous xeitos, a normal na asemblea é presentar 
as contas agrupadas en conceptos de doada 
comprensión (fotocopias, correos, publicacións, 
servizos (xestoría, internet…) e outra o informe de 
perdas e ganancias. Este último é o que ten valor 
legal e faise a través dunha xestoría que nos guíe e 
axude, pois implica uns conceptos máis técnicos e 
menos entendibles para a meirande parte de nós, 
presentando a declaración de perdas e ganancias, 
inventariable e patrimonio, declacións de IRPF, 
IVE, etc. Son o mesmo pero en distinto formato.
 Compre destacar, ó sair na asemblea de socios 
a pregunta que é o concepto OUTROS. Aquí 
incluímos aqueles conceptos que non entran 

no listado de gastos habituais, para non crear unha lista 
interminable de conceptos que dificultan a comprensión 
de como se gastan os cartos.

¿Chegan os cartos?
 A máis cartos, máis se pode facer. En 2018, despois 
de varios anos sen facelo, non tivemos máis remedio que 
propor á asemblea de socios incrementar a cota social anual. 
Pode que non sexa moito subir cinco euros ó ano na cota 
de numerario e o resto proporcionalmente, pero axudará 
a reducir parte dos problemas de gastos improrrogables 
que temos a afrontar,  así como o bloqueo de actuacións, 
como xa ocorreu no ano 2017.
 O ideal, máis socios para ter máis apoio e máis 
recursos para facer máis cousas.

Un museo con dúas persoas contratadas, custodia de terras 
na antiga lagoa de Antela, BRAÑA, Paspallás, custodia con 
Terras do Mandeo, cursiños, alegacións, conservación en 
Gándaras de Budiño, Censos de Aves... 

¿con 75.000 € 
ó ano?

¿hai quen dea máis por menos 
ou o xestione mellor? 

Unha reflexión a todos os que colaborades coa vosa cota e doazóns
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cotas 12,8%

Doazóns 21,6%

Outros 0,3%

Subvencións administración+Outros
10,9%

Venda material 0,6%

Actividades2,2%

Convenios 33,9%
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29%

0%

32%

Distribución gastos 2017 Equipos procesos información 0,3%

Biblioteca+suscripcións 0,9%

Inventariable varios 6,6%

Utillaxes+material oficiña 1,9%

gastos bancarios 0,5%

Alugueres 4,0%

Xestoría+Servizos+Profesionais+Web 11,8%

Desprazamentos 0,8%

Seguros 2,1%

Restaurantes 1,2 %

Correos+Fotocopias 1,1%

Tfno/fax 1,8%

Suministros varios (auga, electricidade...) 2,0%

Impostos 3,8%

Soldos e salarios 29%

Outros 0,4%

Crédito bancario 31,9%



Morfoloxía
 Case invariablemente presentan un habitus castaño, 
cunha pubescencia (similar ós pelos) variable nos élitros. O 
tamaño pode acadar os 35 mm doadamente. As anteas son 
pectiformes, típicas da familia e especialmente grandes en 
Melolontha. O número de lamelas das anteas permítenos 
determinar taxonomicamente os dous xéneros e distinguir 
machos e femias. Melolontha presenta diferentes formas 
de pixidio que son empregados para unha identificación 
visual.

Historia Natural
 Presentan un ciclo bianual, con aparicións masivas 
cada dous ou tres anos intercalados con anos nos que a 
súa presenza é máis discreta. Hai referencias, na década 
dos sesenta do século pasado, de nubes de escaravellos no 
istmo da Lanzada (O Grove) que obrigaban á xente a fuxir 
deles por bater cotra a xente, inofensiva pero molestamente 
(Rey Porto, com. pers.)
 VERDUGO (2011) estudou o ciclo de Anoxia 
scutellaris, que grosso modo é aplicable ó resto das especies 
aquí tratadas. O desenvolvemento larvario dura dous anos 
e ó final deste ciclo, nos meses de abril-maio entran en 
estado prepupal, conformando a pupa ó final deste período. 
Despois da cópula, a femia ovoposita en terreos baixos, ó 
pé das plantas das que se vai alimentar o verme (“vermes 
brancas”), das raizames de gramíneas e outros vexetais 
durante dous anos. A eclosión está bastante sincronizada e 
coincide case exactamente no mes de san xoán, o que lle da 
a súa denominación común. Son atraídos polas luces, onde 
morren cantidades importantes esmagados pola acción do 
home.
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As abellas de San Pedro (Coleoptera, Melolonthidae)
Distribución e ecoloxía en Galicia

Introdución
 Coa denominación de escaravellos de san xoán, 
coñécense varias especies de escaravellos, similares de 
aspecto e costumes, que na fase adulta adoitan ser vistos 
sobre todo no mes de xuño (san xoán), mes no que fan 
unha presenza masiva, formando enormes nubeiros en 
tempos non moi lonxanos. Outras denominacións son 
a de cascudos, empregada globalmente para coleópteros 
de grande tamaño e a de abella de san Pedro, empregada 
alomenos na illa de Arousa (Pontevedra).
 En Galicia identifícanse tres taxa con este nome: 
Anoxia (Anoxia) villosa (Fabricius, 1781), Anoxia (Mesanoxia) 
australis (Gyllenhal, 1817) e Melolontha papposa Illiger, 1803. 
Na Península Ibérica engádense Anoxia scutellaris (Mulsan, 
1842), Melolontha hippocastani, Fabricius, 1801 e Melolontha 
melolontha (Linnaeus, 1758).

Situación Taxonómica
 As tres especies encádranse na familia Melolonthidae 
(Coleoptera, Scarabaeoidea). Dentro da superfamilia 
Scarabaeoidea caracterízanse por unha maza antenar móbil 
(Lamellicornia) que permite identificar doadamente ós 
membros deste grupo.
 Ambolosdous xéneros presentan numerosas 
especies en Europa, con seis-nove taxa en Melolontha e oito-
dezasete en Anoxia, segundo criterios de consideración de 
“Europa” ou categoría taxonómica.

Distribución
 Polas referencias bibliográficas, a distribución en 
Galicia foi máis extensa ca actual. Polos seus requerimentos 
biolóxicos, son moito máis abondosos na costa ca no 
interior.
 Melolontha papposa está presente en toda a Península 
Ibérica. En Galicia temos datos propios da provincia de 
Pontevedra e BAGUENA (1967) a cita da Coruña e Lugo.
 Anoxia australis distribúese pola zona costeira da 
Península Ibérica, así como na zona central da mesma. En 
Galicia os datos son costeiros ó longo das provincias da 
Coruña e Pontevedra.
 Anoxia villosa está presente en toda a Península 
Ibérica. BAGUENA (1967) a cita da Coruña e Pontevedra 
e dispomos datos actuais pola costa das provincias de 
Pontevedra, A Coruña e Lugo.
 Na figura nº 1 represéntase a distribución coñecida 
das tres especies identificadas en Galicia. Na táboa nº 1 
indícanse as citas empregadas para confeccionar  o mapa.

Foto: Carlos Rey Rañó. Anoxia villosa.Vilagarcía de Arousa
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 O s  a d u l t o s 
aliméntanse de vexetais, 
sobre todo froiteiras e 
diversas frondosas ás que 
provocaban diversos danos, 
tendo consideración de praga 
nalgunhas zonas, sobor de 
todo Melolontha melolontha. 
O emprego de pesticidas, 
a partires da década dos 
cincuenta, erradicounos de 
moitas zonas ou provocou 
unha  d im inuc ión  mo i 
severa dos seus efectivos. 
Actualmente obsérvase unha 
lixeira recuperación.
 P re sen t an  unha 
marcada preferencia por 
háb i ta t s  a reosos,  e  en 
Galicia están presentes en 
moitas dunas costeiras. 
Despois de moitos anos 
con presenzas testimoniais, 
en 2017 volveron aparecer 
cantidades importantes de 
Anoxia villosa no que foron 
os areais costeiros das praias 
de Concha e Compostela en 
Carril e Vilagarcía de Arousa 
(Pontevedra).

Ameazas
 Dentro dó ámbito rexional, establecemos para as 
tres especies presentes en Galicia a categoría UICN de NT 
(case ameazado).
 Na segunda metade do século pasado tiveron unha 
regresión fortísima, que levaban a estas especies a cumprir 
varios parámetros (A.1.c, A.4.c, B.1.b.ii, B.1.b.iii) de En 
Perigo (EN), igualmente o seu hábitat preferente, as dunas 

Bibliografía
BAGUENA CORELLA, L. 1967. Scarabaoidea de la Fauna Ibero-Balear y Pirenaica. CSIC. 576 pp.
CHAPMAN, T. A.& CHAMPION,G. C. 1907. Entomology in N.W. Spain (Galicia and Leon).Trans. ent. Soc. Lond., 
1907: 147-171, pls. 5-11.
EIROA, E.; NOVOA, F. & GONZÁLEZ, J. 1988. La entomofauna de las dunas de la Playa de Barra (Cangas-Pontevedra). 
III: Coleoptera. Boln. Asoc. Esp. Entom., 12: 301-317.
IGLESIAS IGLESIAS, L. 1928. Notas entomolóxicas. Insectos de Galiza. I: Coleópteros. Nós, 53: 89-94. 
LÓPEZ SEOANE, V. 1866 Reseña de la Historia Natural de Galicia. Impr. Soto Freire, Lugo. 66 pp. 
NOVOA, F., BASELGA, A., GAÑÁN, I., GONZÁLEZ, X.M. & EIROA, E. 2009. Guía dos Coleopteros do PN de 
Corrubedo. Xunta de Galicia. 95 pp
UICN. (2001). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN Versión 3.1. Comisión de Supervivencia de Especies de 
la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido. ii + 33 pp.
VERDUGO, A. 2011. Sobre la ontogenia de Anoxia scutellaris scutellaris Mulsant, 1842. (Coleoptera, Scarabaeoidea, 
Melolonthidae). R.A.R.E., T. XX (1), 2: 25 - 33.

Xose Lois Rey Muñiz

Representación da 
distribución coñecida en 
UTM 10x10 km

costeiras, están en continua regresión.
 Actualmente semellan ter unha tímida recuperación, 
o que nos leva a considerar a estas tres especies como Case 
Amezadas (NT) e sempre a expensas da evolución das 
poboacións nas vindeira década.
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 Xeralmente dita actividade incendiaria non 
desencadea unha vaga de lumes, pois as condicións 
meteorolóxicas, a humidade da vexetación e os 
servicios de extinción o impiden. Pero a situación 
é distinta con seca, calor e vento que facilitan a 
propagación dos lumes e dificultan o seu control, 
desbordando unha e outra vez os dispositivos de 
extinción. De pouco ten servido que desde comezos 
dos anos 90 os gastos anuais en extinción crezan sen 
pausa desde 60 ata máis de 170 millóns de euros, pois 
non se impediu que continúe a perda de vidas e bens 
humanos, de infinidade de animais queimados vivos, 
a destrución da vexetación e a paisaxe, a erosión dos 
nosos montes e a contaminación de ríos, encoros e 
rías.
 Que haxa en Galicia unha alta actividade 
incendiaria quere dicir que nos enfrontamos a un 
"terrorismo incendiario"? Non, pero malia todos os 
datos na súa contra, as teorías conspiranoicas xorden 
recurrentemente entre os gobernantes de turno en 
Galicia dende moito antes que Trump puxese de moda 
os “feitos alternativos”. Non hai evidencia algunha 
da “actuación criminal de bandas organizadas, 
que, reiteradamente y por lo común de modo 
indiscriminado, pretende crear alarma social con fines 
políticos” (Diccionario da RAE). Nunca se atoparon 
probas de coordinación, infraestrutura, financiación, 
motivacións e axentes da “organización”, os incendios 
nunca son reivindicados, nas zonas máis castigadas 
(a Galicia interior) os lumes raramente causan alarma 
social, e ten habido vagas de lumes con gobernos de 
todas as cores políticas.
 Daquela, quere isto dicir que “loitamos contra 
o imposible”? De novo, esa é outra verdade alternativa 
para tratar de eludir responsabilidades profesionais e/
ou políticas. NON é aceptable que os responsables da 
loita contra os incendios forestais, que dispoñen dun 
orzamento de máis de 170 millóns de euros anuais 
con ese fin, digan que é imposible, pois noutras 
rexións españolas e europeas sí é posible e con moitos 
menos cartos. NON é aceptable que os responsables 
da xestión do medio rural, cunha cantidade moi 

semellante no Plan de Desenvolvemento Rural de 
Galicia (1186 millóns para o periodo 2014-20), non 
invistan estes fondos (aportados nun 75% pola 
UE) para actuar sobre as causas socio-económicas 
estruturais que están detras da elevada actividade 
incendiaria, así como dos gravísimos problemas 
demográficos do medio rural galego.

Proteción da fauna terrestre e acuática 
despois da vaga de lumes
 Tendo en conta as importantes consecuencias 
que sobre as poboacións silvestres de fauna (e flora) 
tiveron a forte seca e os incendios forestais de 2017, 
SGHN solicitou á Dirección Xeral de Patrimonio 
Natural a prohibición da caza polo menos nun radio 
de 1000 m arredor das zonas queimadas neste e nos 
dous anos anteriores e onde a seca teña agravado a 
situación da fauna, así como a prohibición da pesca 
nos acoutados cunha baixada significativa do nivel da 
auga e nos tramos adxacentes polo menos nunha lonxitude 
de 1000 m, ademais daqueloutras actuacións que poidan 
mitigar os danos sobre a fauna afectada.

Saúde e seguridade das persoas
É potable a auga das zonas queimadas?
 Os hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) 
son contaminantes orgánicos tóxicos, persistentes e 
bioacumulables, que en maior ou menor medida teñen 
(ou se sospeita) efectos carcinoxénicos ou mutaxénicos e 
que tamen se orixinan en grandes cantidades durante os 
incendios forestales e logo son arrastrados polas choivas 
cara aos cursos e masas de auga.

 En 2014 SGHN xa 
solicitara aos organismos de 
bacía que na revisión dos Plans 
Hidrolóxicos dos ríos galegos se 
incluira expresamente a análise 
sistemática das concentracións 
de HAPs nos sedimentos de 
todas as masas de auga naturais 
ou artificiais para avaliar se 
existe ou non contaminación e 

AUTORÍA: INCENDIOS E "FEITOS ALTERNATIVOS"
 Desde fai 35-40 anos o número, a extensión, a severidade e a recurren-

cia dos incendios en Galicia NON se corresponden coas súas condicións 
climáticas e os seus ecosistemas, senón que se deben a unha actividade 

incendiaria moi intensa e case permanente

Como en anos anteriores, resumimos algúns dos comunicados e xestións 
realizados por SGHN diante desta lacra

Que haxa en 
Galicia unha 

alta actividade 
incendiaria quere 

dicir que nos 
enfrontamos a 
un "terrorismo 
incendiario"? 
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risco para a calidade das augas, os organismos acuáticos e 
a saúde humana.
 A vaga de lumes que asolou boa parte de 
Galicia en outono de 2017, incluindo zonas densamente 
habitadas, calcinou extensas superficies nas cabeceiras 
ou na contorna de mananciais, captacións de auga, ríos e 
encoros tanto hidroeléctricos como de abastecemento de 
auga ás poboacións, polo que existe o risco de que as cinzas, 
carbóns e sedimentos arrastrados polas choivas ocasionen 
a contaminación dos cursos e masas de auga, incluidas as 
empregadas para abastecemento humano e animal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Por estes motivos, e en aplicación do principio 
de precaución, SGHN solicitou as administracións 
competentes que se analizasen os niveis de HAPs e 
elementos traza nas augas e nos sedimentos dos encoros 
nas zonas afectadas pola vaga de lumes forestais.
Por qué son agora máis mortíferos os lumes en 
Pontevedra?
 O número de vítimas mortais en terra por mor dos 
incendios forestais en Galicia multiplicouse por catro entre 
o periodo 1984-2000 (4 falecidos) e 2001-17 (16 falecidos) 
pero o incremento da mortalidade polos lumes forestais en 
Galicia concéntrase, case exclusivamente, na provincia de 
Pontevedra onde se sextuplicou mentres na Coruña, Lugo 
e Ourense apenas variou.
 Corrixida en función da poboación de cada 
provincia (expresada en vítimas por cen mil habitantes), a 
mortalidade provocada polos lumes forestais dende 2001 é 
de 0,09 en A Coruña, 0,30 en Lugo, 0,64 en Ourense e 1,27 
en Pontevedra. A maior mortalidade en Pontevedra non se 
debe só ao número de lumes e á superficie queimada, que 
son semellantes aos da Coruña e pouco máis da metade 
dos que se producen en Ourense.
 Entón, por que son agora máis mortíferos os lumes 
forestais na provincia de Pontevedra? Sen perxuizo dunha 
análise máis pormenorizada antes de tirar conclusións 
definitivas e deseñar medidas para reducir a mortalidade, 
na provincia de Pontevedra a distribución das zonas con 
maiores densidades de "frondosas perennifolias" (case 
exclusivamente eucaliptos e acacias) coincide sensiblemente 
coas maiores densidades de poboación. Ao anterior 

podemos unir a crónica DES-ordenación do territorio, 
agravada pola crecente eucaliptización e o periodo de 
burbulla inmobiliaria, mesturándose propietarios plantando 
eucaliptos a carón dos núcleos de poboación e veciños 
construindo vivendas entre eucaliptais. Asi mesmo, sen 
dúbida inflúe o feito comprobado de que, con condicións 
de manexo semellantes, nos eucaliptais a velocidade de 
propagación dos lumes é o doble que nas carballeiras e, 
ao contrario que nestas hai risco de aparición de lumes 
secundarios (ata 3 km de distancia). Considerando todos 
estes aspectos quizais podamos achegarnos á explicación 
da maior perigosidade dos lumes en Pontevedra.
“Limpezas”, queimas prescritas e “eliminacións 
de combustibles” no monte. Franxas de seguridade
 Despois da enorme traxedia humana e ambiental 
do lume de Gois e Pedrogão Grande (Portugal), houbo 
unha avalancha de declaracións pedindo que se desbrocen 
a matarrasa as marxes das estradas e as contornas das 
casas e o Director Xeral de Ordenación Forestal declarou  
que “Si se cumple la ley, sería difícil ver en Galicia un caso 
como el de Portugal”. A afirmación sería tranquilizadora se 
non fose porque en Galicia as leis relacionadas co monte, 
o medio ambiente e a ordenación do territorio raramente 
se cumplen e porque no caso concreto da lei de incendios 
as esixencias que establece (franxas de protección de 10 m 
a cada lado das estradas e de 50 m ao redor de vivendas) 
son simplemente de imposible cumprimento por cuestións 
loxísticas e económicas.
 Comecemos polas estradas. Segundo o Instituto 
Galego de Estatística (IGE), en 2013 había en Galicia 
49.411 kilómetros de estradas (2.967 estatais, 5.453 
autonómicas, 9.607 das deputacións, 31.384 municipais), 
polo que para cumprir a lei de incendios habería que 
desbrozar anualmente unhas 98.800 ha só nas súas marxes, 
cifra que quizais se reduciría a unhas 67.000 contando 
unicamente as que atravesan os dous terzos de Galicia 
considerados “monte”.
 Falemos agora das vivendas. En Galicia hai 986.091 
parcelas edificadas nos 30.244 núcleos de poboación (IGE, 
2016), é dicir unhas 33 parcelas edificadas por núcleo, polo 
que o perímetro medio destes sería duns 400-600 m. Pois 
ben, cunha franxa de protección de 50 m de largura, habería 
que desbrozar anualmente unha superficie entre 60.000 e 
90.000 ha, e iso sen contar as innumerables edificacións 
diseminadas (en Galicia están máis da metade das que 
existen en España).
 “Legalmente” habería, pois, que desbrozar cada 
ano entre 130.000 e 160.000 ha de franxas de protección, 
é dicir, ao redor do 5% da superficie de Galicia. A 
imposibilidade real de desbrozar tan inmensa superficie 
provocou nos últimos anos un incremento moi preocupante 
no uso de potentes herbicidas ao longo das estradas... 
xerando masas continuas de vexetación seca ideais para 
que comece un lume ou se propague rápidamente.

Incendio 2016. Concellos de Irixo, Boborás, Avión...
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 Mesmo se fose posible desbrozar cada ano ese 5% 
de Galicia probablemente non impediría unha desgraza 
como a de Portugal. Contando a propia estrada e as franxas 
de protección, na meirande parte dos casos habería unha 
banda duns 30 m de largura sen vexetación, pero dentro 
dos turnos normais de corta, en Galicia os piñeiros acadan 
os 20-30 m e os eucaliptos uns 30-40 m. Un lume de copas, 
con lapas de 40-50 m de altura, como o de Gois e Pedrogão 
atravesaría fácilmente esa franxa e podería atrapar aos 
vehículos que circulasen 
por alí. Mesmo no caso 
de que non morresen 
polo lume, os ocupantes 
p o d e r í a n  p e r e c e r 
asfixiados polo fume, 
ao que non deteñen as 
franxas desbrozadas.
Queimas prescritas e “pastorear os lumes”
 Algunhas persoas consideran que “as queimas 
prescritas e o 'pastoreo' dos incendios son unha ferramenta 
sensata e eficiente” para loitar contra os grandes incendios 
forestais. Pero convén ter presente que tanto as queimas 
prescritas como os incendios teñen efectos sobre a saúde 
humana, a economía, a atmosfera, as augas, os solos, a 
vexetación e a fauna; efectos que poucas veces, ou nunca, 
son tidos en conta axeitadamente e no seu conxunto.
 A execución de queimas prescritas cunhas 
mínimas garantías é laboriosa e custosa, polo que con 
relativa frecuencia fanse mal e afectan a máis superficie da 
prevista, chegando ata a converterse en grandes incendios 
forestais. Sen ir máis lonxe, en 2017 a Xunta de Galicia foi 
condenada a indemnizar con 160.000 euros aos propietarios 
dun piñeiral madeirable arrasado por unha queima prevista 
para 2 ha de mato pero que consumiu 475 ha, moitas delas 
arboredos.
 Pero aínda que sexan técnicamente ben realizadas, 
mesmo en queimas prescritas de baixa severidade, nas que 
a erosión foi relativamente escasa, a choiva pode provocar 
perdas moi elevadas de nutrientes, pois arrastra as capas 
máis superficiais e fértiles do solo, empobrecéndoo. Co 
lume e a erosión posterior redúcese tamén a capacidade 
dos solos para actuar como xigantesca 'esponxa' que se 
empapa cando chove, reducindo así as enchentes, e libera 
lentamente a auga despois, reducindo as secas.
 O mato non é o inimigo. En ocasións constitúe 
hábitats de conservación prioritaria na Unión Europea e é 
refuxio de especies moi ameazadas. Noutros casos é unha 
importante etapa da sucesión secundaria que conducirá á 
recuperación do bosque. Pero si, unha superficie continua 
de mato (ou de herbas secas, de eucaliptos, piñeiros ou 
acacias) pode facilitar moito a propagación dun incendio. 
Ademais de actuar sobre a orixe do lume (recordemos: 
90% causados polo home), para reducir a súa propagación 
debemos xerar discontinuidades e crear un mosaico de 
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hábitats diferentes, por outra banda moi beneficioso para 
a biodiversidade. Para iso dispoñemos basicamente de tres 
ferramentas: dente, ferro e lume, é dicir, pastorear, rozar 
ou queimar. Máis aló duns postos de traballo coxunturais, 
as queimas prescritas e o 'pastoreo' dos incendios non 
producen bens ou riqueza e teñen en contra os maiores 
efectos ambientais. En circunstancias parecidas atópanse 
as rozas, pero con menor impacto ambiental. E logo temos 
o 'pastoreo de verdade', con gando en réxime extensivo 
ou semi-extensivo que, ao suplir aos grandes herbívoros 
salvaxes que temos decimado ou extinguido, controla o 
crecemento da biomasa vexetal (mal chamada combustible) 
e contribúe a conservar un mosaico de hábitats, á vez 
que xera postos de traballo estruturais, axuda a manter a 
poboación rural e produce alimentos. 
Qué podemos/debemos facer entón?

 Concienciar á poboación para erradicar os lumes 
de orixe humana, o cal por si só permitiría reducir máis dun 
90% os lumes en Galicia. Informar aos cidadáns sobre cómo 
actuar diante dun incendio forestal. Fomentar unha paisaxe 
forestal diversa en mosaico, con moitos menos piñeiros e 
eucaliptos e máis frondosas autóctonas. Promocionar un 
pastoreo (semi)-extensivo sostible e ben xestionado. Investir 
de verdade no desenvolvemento social e ambientalmente 
sostible, para reverter o avellentamento e despoboamento 
do rural galego (un dos máis altos de Europa), garantindo 
calidade de vida para as persoas e un equilibrio entre 
explotación e conservación do medio natural. Investir máis 
en prevención, sen esquecer as necesidades de extinción e 
de restauración das zonas queimadas. E, por suposto, nunca 
resignarnos: hai que acabar coa lacra dos lumes en Galicia.
 En 1985, SGHN sinalaba que “A sorprendente 
pasividade coa que a sociedade galega contempla este 
fenómeno, tan só pode deberse a ignorancia do que 
realmente está a suceder e das súas consecuencias 
previsibles”. A enorme preocupación social despois 
dos lumes de outono de 2017, á que SGHN respostou 
rápidamente cunha guía de recomendacións sobre como 
actuar nas zonas queimadas, suxire que algo podería estar 
a cambiar. Oxalá sexa así.



Delegación das Mariñas     Apdo. de correos nº 81  asmarinhas@sghn.org 
       15160 Sada

Delegación de Ferrol Praza de Canido, s/n   Apdo. de correos nº 356  
   15401 Ferrol   15480 Ferrol   ferrol@sghn.org
   Tfno/Fax. 881 931 315    
      
Delegación de Ourense Rúa Jesús Soria, 23-2º    Apdo. de correos nº 212  ourense@sghn.org
   32002 Ourense   32080 Ourense
    
Delegación de Pontevedra     Apdo. de correos nº 303  pontevedra@sghn.org
       36600 Vilagarcía de Arousa                     
    
Santiago   Avenida de Vilagarcía, 2, entreplanta C 
   (Praza de Vigo)   Apdo. de correos nº 330  
   15706 Santiago de Compostela  15780 Santiago de Compostela  sghn@sghn.org
   Tfno./Fax 981 52 58 53   
       
Sección Antela  Rúa Jesús Soria, 23-2º    Apdo. de correos nº 212  antela@sghn.org
   32002 Ourense   32080 Ourense
    

Sección Astronomía e Praza de Canido, s/n   Apdo. de correos nº 356  astronomia@sghn.org
Contaminación Lumínica   15401 Ferrol   15480 Ferrol

Sección de Botániaca     Apdo. de correos nº 303  botanica@sghn.org
       36600 Vilagarcía de Arousa

Sección de Entomoloxía     Apdo. de correos nº 303  entomoloxia@sghn.org
       36600 Vilagarcía de Arousa
 
Sección de Herpetoloxía     Apdo. de correos nº 303  herpetoloxia@sghn.org
Atlas de Hérpetos (AVG-II)     36600 Vilagarcía de Arousa

Sección de Ornitoloxía     Apdo. de correos nº 330  ornitoloxia@sghn.org
       15780 Santiago de Compostela

Sección Vertebrados  Praza de Canido, s/n   Apdo. de correos nº 356  
Mariños     15401 Ferrol   15480 Ferrol   mamiferosmarinos@sghn.org

¿Onde estamos? 

Servizos e actividades
Servizo de Biblioteca 
Ferrol: De luns a venres de 9:30 a 13:30 horas e de 
16:30 a 20:30 horas. Perto de 2.000 volumes e incluída 
no circuíto de bibliotecas especializadas de Galicia. 
Servicio de préstamo.
Santiago: De luns a venres de 19:30 a 21:30. Máis de 
2.000 volumes especializados sobre natureza galega.
Defensa e Conservación
Participamos en diversas campañas como Clean the 
World, realizamos alegacións a proxectos que poidan 
afectar negativamente ó medio ambiente e colaboramos 
con outras entidades a favor da mellora da xestión dos 
recursos naturais.
Tamén participamos na Custodia do Territorio a través 
da Fundación Terras do Mandeo (A Coruña) e diversos 
terreos na bisbarra da Limia (Ourense).

Museo de Historia Natural
 Situado en Ferrol e 
aberto os festivos.
 P a r a  c o n c e r t a r 
visitas con grupos ou fora deste 
horario (só grupos), pódese 
xestionar nesta Delegación.
Censos de Aves Invernantes
Durante o mes de xaneiro de 
cada ano. Para participar ou 
iniciarte, ponte en contacto coa 
túa delegación.
Atlas de Hérpetos
Ponte en contacto coa Sección de Herpetoloxía.
Atlas de Insectos
Ponte en contacto coa Sección de Entomoloxía.
Atlas de especies exóticas invasoras
Ponte en contacto coa sección de Botánica.
Publicacións
Visita a nosa web www.sghn.org, onde se relacionan as mesmas

Calamar xigante (Architeuthix dux) no Museo

¡COLABORA CONNOSCO! 
 O labor da SGHN precisa da colaboración dos seus socios e simpatizantes, tanto nos labores 
administrativos, coma nas actividades. Suxire, propón, aporta as túas inquedanzas na túa Delegación, na 
túa vila ou en calquera das Seccións existentes. Calquera aportación é benvida e necesaria.

A SGHN é unha asociación legalmente inscrita 
no Rexistro Nacional de Asociacións co nº 
584.918, inscrita no rexistro de Entidades 
de carácter ambiental da Comunidade 
Autónoma de Galicia co nº 2009/0110 e 
co número AO/C-000/382 no Rexistro de 

Asociacións Culturais Galegas.

 A Sociedade Galega de Historia 
Natural (S.G.H.N.). Fundada en 1973, 
é «unha asociación independente e 
científica, dedicada ó estudo, divulgación, 
conservación e defensa da natureza e 
do medio ambiente, que non tén na súa 
actuación fins lucrativos» (Art. 5º dos 
Estatutos).

PASPALLÁS 54:27



Ti debes ser o cambio que desexas ver no mundo.
Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948)

¡FAITE SOCIO! ¡Apoia a labor da SGHN en defensa da Natureza Galega!
Cubre e envía unha fotocopia desta ficha ó apdo. nº 330, C.P. 15780 de Santiago de Compostela. Se sinas 
electronicamente enviaa a sghn@sghn.org
Se domicilias o pago dos recibos, entrega unha copia no teu Banco / Caixa de Aforros.

Apelidos: _____________________________________ Nome: _____________________________________________
DNI:_________________________________________  Data de nacemento*: _________________________________
Correo electrónico: _____________________________  Teléfono: ___________________________________________
Enderezo: _______________________________________________________________________________________
Localidade: ___________________________________  Código Postal: _____________ Provincia: ________________
Sinatura (física ou dixital con DNI)   Data:______________________________________________

No caso de socios familiares indicar o nome da segunda persoa
Apelidos: _____________________________________ Nome: _____________________________________________
DNI:_________________________________________  Data de nacemento*: _________________________________
Correo electrónico: _____________________________  Teléfono: ___________________________________________
Sinatura (física ou dixital con DNI)   

Área/s de interese:  Astronomía e Contaminación Lumínica Botánica
Entomoloxía Herpetoloxía      Ornitoloxía 
Vertebrados Mariños  Outras: __________________________
Categoría de Socio (riscar no )
 Xuvenil (ata 18 anos) 20,00 EURO/ano   Estudiante (ata 25 anos)        30,00 EURO/ano
 Numerario  40,00 EURO/ano   Familiar** (dúas persoas no mesmo domicilio)      60,00 EURO/ano
 Protector (aboar dunha soa vez o equivalente a un mínimo de 50 cotas de numerario) 2.000,00 EURO/ano

PAGO DAS COTAS:
- A mellor opción é que indiques ó teu Banco/Caixa que realice un ingreso automático na nosa conta, na data que queiras do 1º 
trimestre anual (solicítanos o nº de conta), xa que así aforramos os custes de emisión de recibo, que pode chegar a ser o 5% 
da cota. (lémbrate de informarnos desta opción e a data elixida).
- A segunda opción é a domiciliación bancaria, para elo cumprimenta os datos que se piden a continuación.

Sr. Director do Banco/Caixa: __________________________________________________________________________
Sucursal nº _________________________ en (localidade) __________________________________________________
Prégolle que admita os recibos que no sucesivo lle remita ó meu nome a Sociedade Galega de Historia Natural e os cargue 
a miña conta nº (IBAN) __ __ __ __  __ __ __ __   __ __ __ __    __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __***
Sinatura (física ou dixital con DNI)     Data:

A S.G.H.N. usará estes datos exclusivamente para os propios fins organizativos e cumprindo a Lei Orgánica 15/1999 de 
13 de nadal, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do 
Consello do 27 de abril de 2016. Estes datos non son cedidos a terceiros salvo nos casos de obriga legal ou emisión de 
recibos. Coa sinatura de solicitude para asociarse, consíntese en que SGHN comunique ó socio as actividades, novas e 
comunicacións relacionadas coa actividade da asociación.
Dacordo coa Lei, poderá exercer dos dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, mediante escrito á 
SGHN, apartado de correos nº 330, 15780 Santiago de compostela (A Coruña).
* Imprescindible indicar a data de nacemento ó estar limitadas algunhas categorías de socios pola idade. 
** Indicar o nome, idade e DNI das dúas persoas
*** Por favor, indicar o IBAN completo da conta (20 díxitos) 

Apelidos: _____________________________________ Nome: _____________________________________________
DNI:_________________________________________  Data de nacemento*: _________________________________
Correo electrónico: _____________________________  Teléfono: ___________________________________________


