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EDITORIAL 

A Asamblea Xeral Extraordinaria celebrada 
o pasado 20 de maio elixiu unha nova Xunta 
Directiva Xeral (XDX) da S.G.H.N. composta 
por Serafín González Prieto (presidencia), 
Antonio Villarino Gómez (Vicepresidencia la), 
Xusto Calvo Peña (Vicepresidencia 2a), Xosé 

Agustín Alcalde Lorenzo (Secretaría) e Manuel 
Rico Suárez (Tesorería). 

o silencio cara ós socios, ata agora, da XDX 
debeuse ós traballos de reorganización interna 
da nosa Sociedade acometidos pola XDX pra 
acadar os fins do punto primeiro do seu 
programa de actuación: «Consolidar e mellora
las actuais señas de identidade da S.G.H.N.» que 
debe ser «independente, sena, ngurosa, 
constructiva, organizada, influinte, avanzada e 

respetuosa». 

Os traballos de reorgamzación conlevan 
repercusións directas para os socios. A primeira 
delas é que este ano puxéronse ó cobro duas 
cuotas anuais: a do 94 no mes de Xaneiro 
(retrasada polo proceso de centralización do 
cobro) e a do 95 no mes de Agosto; lamentamos 
os trastornos que esta actualización, necesaria e 
inevitable, provocase nos socios. Pra evitar que 
volva a repetirse esta situación, na reunión da 
XDX celebrada o pasado 21 de outubro 
acordouse establecer un período de cobro fixo 
entre o primeiro de xaneiro e o primeiro de 
marzo de cada ano; nese pedodo poranse ó 

cobro as cuotas domiciliadas e os socios que non 
teñan domiciliado o pago deberán realizalo en 
mán na súa delegación, por xiro postal á Sede 
central en Santiago ou por transferencia bancaria 
á conta 00460001 20 0067511043 do Banco 
Gallego. 

A partires do primeiro trimestre do 96, os 
socios recibirán uns novos carnés de validez 
anual que acreditarán o pago da correspondente 
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cuota e os dereitos como socio que establecen os 
Estatutos. Estos carnés terán unha nova 
numeración coa que desaparecerán os números 
non utilizados ata agora dos bloques asignadas 
a cada delegación no vello sistema. Por suposto, 
a nova numeración respetará escrupulosamente 

a orde de socios establecida na anterior. 

E pra rematar cos temas burocráticos, velaquí 
un compromiso desta XDX: có próximo 
Paspallás tódolos socios -recibirán unha copia 
actualizada dos Estatutos da S.G.H.N. 

Doutra banda, en cumplimento do punto 2° do 
programa da XDX, xa se comenzou a defini-Ias 
liñas mestras de opinión e de actuación da 
S.G.H.N. sobre os principais aspectos da 
temática medioambiental de Galicia. Noutras 
seccións deste Paspallás atoparedes as referentes 
á incineración de resíduos urbáns e ás 
minicentrais hidroeléctricas. 

Non esquecemos tampouco os dous últimos 
puntos do noso plano de actuación. A S.G.H.N. 
participou como invitada na mesa redonda 
«Problemática ambiental das minicentrais 
hidroeléctricas» dentro do curso da Universidade 
Internacional Menéndez Pelayo (A Coruña) 
sobre «Enerxías renovables e medio ambiente» e 
conseguíu un representante no Consello Galego 
do Medio Ambiente (mais detalles na páxina 
lO). Avanzamos, polo tanto, cara a «incrementa
la proxección e a influencia da S.G.H.N. en 
temas medioambientais sobre a sociedade en 
xeral e sobre as administracións públicas». Por 
último, confiamos que os cambios introducidos 
dende este número no Paspallás contribuan a 
«consolida-las publicacións periódicas da 
S.G.H.N., coordinadas coa potenciación das 

facetas divulgadora e científica». Esperamos as 
túas opinións, críticas e suxerencias. 



Delegacións S.G.H.N. 

o fin dIO semana do 7 ó 8 de Outubro, e co 
gallo do Día Internacional das Aves, a 
delegación da S.G.H.N.-Santiago, en 
colaboración co Concello, levou a cabo .unha 
serie de actividades para celebrar esta data. 

Na primeira xornada organizouse unha saída 
con un grupo dunhas 40 persoas ó Observatorio 
Ornitolóxico de Estaca de. Bares, para poder 
contempla-lo o Paso de aves acuáticas, como son 
os Mascatos, Pardelas e Carráns, cara os seus 
cuarteis de inverno. Na xornada do día seguinte, 
instalouse na Praza do Obradoiro unha mesa e 
paneis informativos neles mostrabase o material 
relacionado coas aves e a súa protección; ademais 
colocouse un telescopio para observa-las aves 
que merodean a CatedraLTamén se organizaron 
visitas con grupos de xente para amosarlle-las 
distintas aves que podemos atopar nos parques da 
cidade. 

Un ano máis a Delegación da S.G.H.N.
Santiago, organizou a primeiros de verán, o 
Censo de Andoriñas do CÚ Branco Delichon 
urbica, para poder valora-las evolucións das 
colonias existentes na cidade de Santiago, destas 
aves estivais de costumes urbanas. Con este 
seguemento poderanse tomar, en caso de 
agravarse os factores, as medidas aportunas para 

a súa protección, debido ós)nnumerables factores 
de risco que conleva a nidificación nunha cidade 
en continuo crecemento. Os datos obtidos este 
ano móstranno-la presencia de 61 parellas 
nidificantes, o que nos indica que o seu número 
permanece estable en relación cos anos 
anteriores. Se vos interesa participar no censo do 
vindeiro ano poñédevos en contacto coa 
Delegación de Santiago.Tlf. (981) 584426. 

Outros grupos 
A asociación ecoloxista pontevedresa Defensa 

da Ría, denunciou a proliferación de vertedoiros 
incontrolados no Municipio de Pontevedra, 
facendo fincapé nos existentes nas beiras do Río 
Alba en Campañó, que ameazan a desaparición 
de dito regato. 

Tras non encontrar res posta por parte do 
Concello ós seus chamamentos, púxose a 
denuncia xudicial correspondente nun xulgado de 
Pontevedra, e mentres, o colectivo pide ó 
Concello Pontevedrés que erradique estas 
actuacións incontroladas, aplicando as leis ós 
responsables da súa existencia. 

A Asamblea d.e Grupos Ecoloxistas e 
Naturalistas de Galicia (AGENG), reclamou ó 
Goberno galego que non suprima a Planta de 
Fabricación de Compost ubicada en Mouga, - que 
é a única que funciona en C-alicia, e será 
suprimida segundo establece o Plan de Residuos 
Sólidos Urbanos da Xunta - xa que é a mellor 
alternativa'para eliminar residuos. 

O colectivo sinalou que subsanadas algunhas 
deficiencias na planta de compostaxe, esta 
poderla competir cunha incineradora que queime 
400.000 Tn. de Iixo anualmente, coa diferencia 
que a fabricación de compost é unha "alternativa 
viable" para eliminar residuos, e ademais de ser 
un proceso natural é limpo. O compost pode ser 
utilizado como abono natural para aterra. 
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, 
MINICENTRAIS HIDROELECTRICAS , 

A OPINION DA S.G.H.N. 

A explotación racional de calqueira recurso 
require, necesariamente, unha análise rigurosa de 
todolos factores implicados, que no caso das 
minicentrais son de tipo ecolóxico, económico, 
enerxético e soeial. 

Tras a crisis do petróleo de 1973, e diante dos 
graves problemas ecolóxicos derivados do crecente 
consumo de combustibles fósiles, aumentou o 
atractivo da enerxia hidroeléctrica e para a 
producción desta cun menor custo ambiental 
considerouse ás mIrUcentrais coma unha 
interesante alternativa ás grandes presas. 
Nembargantes, plantexar en Galicia a disxuntiva 
entre construir un ou otro tipo de encoro non se 
axustaría á verdade, pois xa hai construidas perto 
de medio cento de grandes presas que destruiron 
os príncipais vales fluviais e empuxaron cara a 
emigración a moitos galegos. Ademais, os plans 
xestados durante o franquismo seguen a 
exeeutarse: nos últimos 5 anos os encoros do 
Cenza e do Alto Lindoso ásulagaron dous vales 
ourensáns de interese natural, así como 4 pobos. 
Na actualidade o monocultivo hidroeléctrico de 
moitos dos nosos vales contribúe o superávit 
eléctrico de Galicia, que exporta a terceira parte da 
electricidade que produce, proporción que pronto 
poderá duplicarse si a planta de alúmina-aluminio 
de S. Ciprián (Lugo), que actualmente consume o 
redor do 35% da electricidade producida en 
Galicia, comenza a consumir gas natural. Non se 
pode, pois, xustiflcar a instalación de novas 
centrais eléctricas por necesidades de 
abastecemento do consumo galego; e ó non ser de 
interese público galego, habería que reconsiderar 
o otorgamento dos beneficios da expropiación 
forzosa. Doutra banda, as posibilidades fisicas de 
construir novos encoros rendables en Galicia están 
virtualmente esgotadas; de feito o do Cenza non é 
rendable, pero Iberdrola tiña que construilo (por 
unha obrigación imposta no ano 1955) ou perdería 
a concesión para o aproveitamento hidroeléctrico 
de toda a cunca do Sil. 

Nestas circunstancias plantéxase a construcción 
de ata 300 minicentrais nos rios galegos; a miudo 
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nas cabeceiras fluviais ben conservadas, en áreas 
de elevado interese natural e, mesmo, en espacios 
protexidos. Estas centrrus terían, por definición, 
pouca potencia instalada~ e en moitos casos non 
poderían funcionar varios meses o ano polo 
insuficiente caudal de agua; a facturación por 
electricidade producida (4500 Mwh anuais de 
media) sería, polo tanto, pequena. Ainda que os 
custos de mantemento son reducidos pola súa 
automatización, os de construcción son elevados 
(de 100 a 1. 000 millóns; custo medio estimado en 
1991: 360 ¡nillóns). A rendabilidade económica é, 
pois, dubidosa e para incentivar a súa construcción 
as administraciones subvencionanas ó menos nun 
20-25%. De todolos . xeitos, ainda así os 
promotores de minicentrrus aseguran que solo 
poderían ser rendables un cento das 300 
minicentrrus que a Xunta de Galicia considera que 
se poden construir. Semella que a Conselleria de 
Industria quere repetir o erro da súa política de 
solo industríal que está a levar a unha proliferación 
en Galicia de mais parques empresariais dos 
necesarios, e sen ningunha rendabilidade 
socioeconómica. 

Chegados a este punto convén reflexionar si o 
plan de construcción de minicentrais 
hidroeléctricas en Galicia cumpre os requisitos de 
rendabilidade económica, enerxética e social (e os 
de custo ecolóxico tolerable) que deberan 
esixírselle ó recibir acudas públicas. 

Ainda que se construiran todalas minicentrrus 
previstas en España aportarían apenas o 1% da 
electricidade producida no noso país. Esta cifra é 
irrisoria comparada có 30% da electricidade que, 
como minimo, se podería aforrar hoxendia, sin 
disminuir a ~alidade de vida, empregando as 
medidas de utilización eficiente da e1ectricidade xa 
dispoñibles comercialmente. 

o aforro de enerxía é moito mais ecolóxico e . 
económico que a producción da mais limpa das 
enerxías renovables. Vexamos un exemplo dos 
moitos que se poderían poñer: 



l. Instalar unha capacidade productiva de 1 
Mwh anual nunha minicentral media 
custa aproximadamente 63.000 ptas. Si 
se consideran as perdas por 
transformación e transporte, cada Mwh 
anual "a pé de contador do usuario" 
sobrepasaría as 90.000 ptas. 

2. Instalar unha capacidade de aforro de 
lMwh anual con lámparas fluorescentes 
de baixo consumo custa (a precios de 
minorista) 34.000 ptas. Esta cifra 
poderiase reducir coa xeneralización 
destas lámparas. 

Nos USA, meca do capitalismo e do consumo 
de eneDda, son as propias empresas eléctricas as 
que promoven o uso de equipos que usan 
eficientemente a electricidade. Así, no ano 1990 
mais de 60 compañías, que abastecen de 
electricidade a caslque a metade dos 
estadounidenses, ofrecían programas de incentivos 
económicos para promover a compra ou a venda 
de dispositivos eficientes. Por exemplo, a Southern 
California Edíson Company regalou mais de 
800.000 lámparas fluorescentes compactas de 
baixo consumo ós seus abonados e a Taunton 
Municipal Lighting Plant en Massachussets 
alugalles estas lámparas por 20 centavos de dólar 
(25-30 ptas) ó mes, e cambiallas gratuitamente 
cando se estropean. Evidentemente, as empresas 
eléctncas non fan ésto por ecoloxía, sinon por 
economía. Diante do incremento da demanda de 
electricidade tiñan duas alternativas: 

a) construir novas centrais 
(política de megavatios 
producción), 

eléctricas 
ou de 

b) promover o aforro entre os seus 
abonados (política de "negavatios" ou de 
aforro). 

E chegaron á conclusión de que ganaban mais 
cartos vendendo menos electricidade, pero 
producida nas plantas que xa tiñan amortizadas, 
que vendendo mais pero construindo novas 
centrais que terian que financiar e amortizar: a 
Southern California Edison Company conseguíu 
uu aforro anual q!le representaba o 8,6% da 
demanda máxima da compañía naquela época cun 
custo de tan sólo o 1 % do que He suporia a 
construcción e funcionamento dunha nova central 
eléctrica. 

Polo contrario en Galicia, en lugar de promover 
ó aforro que beneficiaria directamente á economía 
dos cidadáns galegos (reducindoHes a factura da 
luz) e a competitividade das empresas galegas 
(reducindoHes os custos de producción), as 
administracións promoven (beneficios da 
expropiación forzosa, exencións e subvencións 
nalgúns casos) que empresas privadas, a miudo 
forasteiras, instalen mais capacidade de 
producción e sigan vendéndonos mais e mais 
electricidade, cada día mais cara. 
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o PROBLEMA DA INCINERACIÓN DO LIXO 

Como ben sabedes, estase a falar estes días da 
problemática referente á eliminación dos resíduos 
sólidos urbáns en Galicia, A Xunta por medio de 
SOGAMA (Sociedade Galega de Medio Ambiente) 
participada por FENOSA nun 49% do capital, 
aborda o tema dende unha perspectiva claramente 
"antiecolóxica": a incineración, 

A grandes rasgos o seu plan prevé implantar catro 
estacións de trasferencia (unha por provincia) e 
unha macro incineradora en Cerdeda onde se 
queimarían os resíduos xerados na totalidae do 
territorio galego, En principio isto suporía unha 
reducción do peso do lixo do orden do 70 %, e nun 
intento de darlle un tinte mais ecolóxico a cuestión, 
a enerxía calorífica utilizaríase para a producción de 
electricidade, Este argumento esquece que aínda 
incinerando todo o lixo, a enerxía obtida non sería 
mais do 1 % do total producida en Galicia, 

Se ben a reducción do volumen 
sólido conquerido coa incineración é innegable, 
cabe preguntarse por ese 30% de cinzas e refugallos 
sen posibilidade de eliminación e nos que atopamos 
concentrados diversos compostos tóxicos tales como 
metais pesados e PCBs, ¿que facemos con eles?, 

Amáis disto, a incineración de productos tales 
coma os plásticos, disolventes clorados e compostos 
de xofre, emite á atmósfera gases tóxicos e/ou 
corrosivos (ClH, Dioxinas",) que contribúen á 
formación de chuvia ácida e o efecto invemadoiro, 
contaminando a cadea trófica ata chegar ó home, 
Precedentes xa os ternos en paises coma Holanda no 
que houbo que requisa-la producción de leite das 
granxas próximas a unha incineradora pola gran 
cantidade de dioxinas e furanos que contiña, 
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••• ¿qué facemos? 
Consecuentemente, e como res posta ó plan da 

Xunta, diversas asociacións entre as que se atopa a 
Sociedade Galega de Historia Natural, constituiron 
unha Comisión Promotora dende a que se redactou 
un proxecto de lei para o tratamento adecuado do 
lixo basado na filosofia dos 3 R exposta 
anteriormente, Esta lei propón a recollida selectiva 
en orixe e a instalación de industrias de reciclaxe, 
promovendo a reducción na xeneración do lixo e a 
reutilización, Asemade quedaría proibida no ámbito 
da Comunidade Autónoma Galega calqueira forma 
de incineración de resíduos sólidos urbáns e tóxicos 
e perigosos, 

Para que se chegue a debatir esta lei no 
Parlamento, convócase unha Iniciativa Lexislativa 
Popular (I.L.P,), Así, serán un mínimo de 15,000 
asinantes galegos os que, co seu apoio, permitirán a 
defensa desta lei por medio dun representante 
elexido pola Comisión Promotora, Posteriormente 
será sometida ó voto das distintas agrupacións 
políticas que, en última instancia, rexeitarán ou 
aprobarán a súa aplicación, 



En definitiva ... 
A nasa proposta supón unha visión radicalmente 

contraria á de SOGA.MA. Non se trata de desfacerse 
sin máis do que xa non nos vale, queimalo, e de 
novo voltar a producilo. Esta cuÍtura do despilfarro 
seguramente lles conveña a quenes teñan parte no 
negocio, pero non parece amáis axeitada xa non 
dende un punto de vista ecolóxico senón dende o 
mínimamente razoable. 

E posible que esta altemativ¡¡ supoña algo máis 
de trabaBa para o cidadán que terá dúas ou tres 
bolsas do Iixo no canto de unha, e, evidentemente, 

RECICLAXE SÍ, INCINERACIÓN NON 

BASURA ORGANICA 
El reciclaje de la basura 
orgánica es el más sencillo 
de los procesos de 
reciclado, y el único que 
puede llevarse totalmente 
a cabo en caS<'!o El ciclo 
completo de alimentos
descomposición-nuevos 
alimentoS puede durar tan 
sólo un par de años. 

Las latas de me~al pueden 
contener acero, aluminio. 
estaño. plomo o una serie 
de estos metales. Puede 
recuperarse el estaño que 
recubre las la!as de acero 
para protegerlas de la 
descompoSición; el 
aluminio y el acerO 
desestai'lado pueden ser 
fundidos para su 
reutilízaciÓn. 

haberá que investir na tecnoloxía da reciclaxe. Pero, 
si pensamos no beneficio destas medidas sobre o 
volumen de desperdicios, na cantidade de materias 
primas e enerxía aforradas e, sobre todo, o papel 
participativo que pasaría a xogar a poboación frente 
a pasividade actual, semella que merece a pena 
Íntentalo. 

80tellas 
recolectadas 

CRISTAL 
Cuando se añade al cristal 
nuevo. el cristal 
recuperado reduce la 
necesidad de una elevada 
temperatura en los hornos 
y, por consiguiente, ahorra 
energía. Se puede añad¡r 
hasta un 30 por 100 de 
cristal reciclado a la 
mezcla del horno. 

RESIDUOS DE PAPEL 
En el papel reCiclado se 
elímina la tinta. y después 
se le sumerge en un baño 
químiCO para separar sus 
fibras. Las diferentes 
categorías de papel tienen 
diferente valor de reciclaje: 
el papel de las papeleras 
de las oficinas resulta 
eS?eclalmeme ut\!. 

Papel nuevo 

Ilustración reproducida de: Seymour, 1. e Girardet, H. (J 987) Proyecto para un Planeta Verde. Ed. Blume. 
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o CONSELLO GALEGO DO MEDIO AMBIENTE 

Coincidindo có día mundíal do medío ambiente, 
no pasado mes de xuño a Xunta de Galicia dispuso 
a creación do Consello Galego do Medio Ambiente 
(Decreto 155/1995 do 3 de xuño, DOG nO 106) 
como órgano consultivo da administración 
ambiental aberto á participación pública e a 
colaboración da sociedade galega e da comunidade 
científica. 

As fnncións legalmente atribuidas ó Consello 
Galego de Medio Ambiente (CGMA) son as 
seguintes: 

1. Coñecer e informar sobre os proxectos e 
plans ambientaís de carácter xeral que sendo 
de ámbito autonómico teñan unba singular 
relevancia. 

2. Formular propostas e emitir informes sobre 
cuestións ambientais, por iniciativa do propio 
consello, da Administración autonómica ou 
da Administración local, no ámbito.das súas 
competencias. 

3. Propoñe-las medidas que incentiven o 
desenvolvemento sostido e a creación do 
emprego nas actividades relacionadas coa 
protección e xestión do medio ambiente. 

4. Fomenta-las iniciativas para o 
desenvolvemento da educación ambiental, a 
investigación científica e a participación 
cidadá na solución da problemática 
ambiental. 

5. Realiza-las suxerencias oportunas sobre o 
correcto cumprimento dos acordos 
internacionais, dereito comunitario e demais 
normativa en relación có medio ambiente, así 
como informar sobre as melloras que 
considere convenientes en canto á súa 
aplicación. 

6. Impulsa-la coordinación do exercicio das súas 
fnncións coas dos órganos consultivos 
existentes noutras adminjstracións públicas, 
que teñan por obxecto a protección e xestión 
medioambiental. 

o CGMA está composto por un presidente (o 
Conselleiro da Presidencia e Administración 
Pública), un vicepresidente (o Secretario Xeral para 
a Protección Civil e o Medio Ambiente), un 
secretario (o Subdirector Xeral de Protección 
Ambiental) e 32 vocais en representación das 
orgauizacións de defensa ambiental (5), dos 
sindicatos (3), dos consumidores (1), dos 
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empresarios (3), das universidades (3), dos 
concellos (4), dos órganos autonómicos con 
competencias ambientais (10) e tamén 3 
especialistas de recoñecido prestixio no campo 
ambiental. 

Acolléndose ó disposto no Decreto da súa 
creación, a S.G.H.N. solicitou e obtivo (Orde do 28 
de setembro, DOG nO 192) un representante no 
CGMA como "unba das cinco organizacións de 
defensa medioambiental que acrediten unba maior 
representatividade de entre as inscritas no Rexistro 
Autonómico de Asociacións Protectoras do Medio' 
Ambiente". 

o pasado dia 6 de outubro tivo lugar a Reunión 
Constitutiva do CGMA. Despois da constitución 
formal do CGMA, interveu o seu Presidente (Sr. 
Dositeo Rodriguez Rodriguez), quen, perante a súa 
exposición e en resposta a diversos rogos e 
preguntas, salientou o seguinte: 

a) O CGMA terá un papel importante na 
. definición da política ambiental e da 

estratexia ambiental galega; será un órgano de 
participación e de asesoramento en temas 
ambientais xerais pero non será un órgano de 
denuncia ambiental (local ou internacional) 
sobre temas puntuais. 

b) O convencemento da Xunta de Galicia de que 
pode haber desenrolo xunto cunba política 
ambiental seria. 

c) A Lei galega do Medio Ambiente define o 
marco da política ambiental, que está 
estructurada e definida con planos de 
actuación en tódalas áreas. 

d) A Xunta de Galicia aboga polo pacto 
ambiental e, polo tanto, contra as solucións 
traumáticas; na medida do posible buscarase 
a transformación progresiva das actividades 
lesivas pró Medio Ambiente ata subsanar o 
problema. 

A medida que teñan lugar as reunións do CGMA 
(o Decreto 155/1995 prevé a lo menos unba 
cuatrimestral) a S.G.H.N. irá plantexando propostas 
avanzadas de política e estratexia ambiental pró 
"estudio, divulgación, conservación e defensa do 
medio natural", en cumplimento do artigo 5° dos 
seus Estatutos. 

Manteremosvos informados. 



Varios 

COASTWATCH 95 

Por terceiro ano consecutivo vense 
realizando en Galicia a campaña do 
Coastwach para recoller datos sobre o estado 
do litoral na que participa entre outros 
colectivos a S.G.H.N. 

Como xa moitos sabedes esta é unha 
campaña que se fai nas costas europeas 
recollendo datos (basicamente de presencia 
ausencia) sobre a contaminación e o estado da 
conservación da costa.Para levar a cabo este 
muestreo divídese a costa en bloques de 5 

. quilómetros e a súa vez cada bloque 
subdivídese en 10 unidades ou puntos de 
muestreo distanciados entre sí 500 metros. En 
cada unidade distínguense a zona supralitoral 
e meso litoral e recollense datos sobre a 
cobertura vexetal, animales atopados e diversa 
información sobre contaminación tanto de 
verquidos como de "basuras" chegadas ou 
depositadas na liña de costa. 

Os resultados da campaña internacional son 
presentados a entidades internacionais como 
o Parlamento Europeo e a Dirección Xeral de 
Medio Ambiente da Comisión da C.E. 

JV~ 
, .. 
·c ,_o 

En Galicia quedan bastantes bloques sin. 
muestrear, a Provincia de Pontevedra e amáis 
cuberta pero A Coruña e Lugo ten moitos 
bloques sin realizar (Ver Mapa 1, as zonas con 
trazo groso son as mostreadas). 

Os mostreos realizanos distintos colectivos: 
sobre todo participan alumnos de EXB, BUP 
e COU cós seus profesores, alumnos da 
Universidade e Grupos Ecoloxistas. Os datos 
anal izanse por Concellos e publícanse para 
que así as persoas participantes poi dan 
utilizalos como mellor lles pareza. 

Si te animas a participar para ó próximo ano 
muestreando algunha zona que non estea 
cuberta ponte en contacto ca Delegación de 
Santiago da S.G.H.N. 

1 1 



Sección de Entomoloxía 

Os Nosos Insectos: LUCANUS CERVUS (L., 1758) 

Este coleóptero é un dos máis grandes insectos que Este coleóptero pertence á Familia Lucanidae, estando 

podemos atopar en Galicia e Europa. Presenta un acusado rexistradas outras 4 especies en Galicia, todas, a 

dimorfismo sexual, caracterizado por un hiperdesenrolo excepción de Lucanus cervus e Dorcus parallelopipedus, 

das mandíbulas nos machos. Estes "cornos" son a orixe están moi localizadas e as citas son escasas cando non 

dalgúns dos seus nomes, en galego hai recollidos o de 

vacaloura, cicais facendo referencia ós "cornos" e á cor 

loira (=Ioura) dos élitros, outra denominación é a de 

escornabois, común para outros grandes coleópteros, 

esenciahuente cerambícidos. Na ferrolterra, existe ou 

existiu o costume de levar penduradas ó pescozo as 

cabezas dos machos (Santiago Real como pers). 

É unha especie polífaga, principahuente caducifolios 

como os pertencentes ó xénero Quercus (Q. robur, Q. 
pyrenaica, Q. ilex ... ), árbores de froita como as pereiras 

(Prunus spp.), umeiros (Ulmus spp.), faias (Fagus 

sylvatica), tamén píceas. Esta ampla polifaxia permítelle 

manter unhas minguantes poboacións, caso contrario é 

probable que o seu status fora moito máis delicado, pois 

os insecticidas, a reducción das masas boscosas de' 

Quercus (principal mantemento da poboación) e a 

silvicultura que elimina as polas e árbores vellas, son os 

prmclpals lnlmlgos. 

A longa fase larvaria (entre tres e seis anos) favorece 

que calquera iuxerencia malogre o desenrolo; completa 

esta fase, na que acada uns 10 cms, entra en ninfose, 

confeccionando un beree ninfaL Os adultos emerxerán en 

outono, pero invernan e reaparecen polo mes de san 

xoan, desaparecendo os machos por santiago e as fernías 

un mes despois. Por diversas causas, como a escasez ou 

mala calidade do alimento, aparecen indíviduos 

esmirriados, cativos, de mandíbulas curtas e lanceoladas, 

a estes exemplares se lles inclúe na fOlma capreolus. 

Ten un comportamento de emparellamento que pode 

resultar espectacular, pois establécense liortas entre 

machos usando as mandíbulas ó xeito dos cervos, 

loitando coa cornamenta, desaloxando das palas ós 

outros competidores. Son máis activos entre lusco e 

fusco, producindo coas as un forte ruido ó voar, aínda 

que se poden ver polo día, especiahuente as fernías. Os 

adultos aliméntanse da salvia das árbores e outros 

fermentos destes. 
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puntuais. As citas de Lucanus son salferidas, a súa 

presencia rexistrase por toda Galicia, confmnándose en 

altitudes dende a costa ata os 1.000 metros. 
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BIBLIOTECA 

UÚimas adquisicións 

ORNITOLOXIA 

"10 Anuario das Aves de Galicia n 

• "Atlas de· Vertebrados de Galicia" Tomo Il: AVES 

Publicacións Periódicas 

• "ARDEOLA" VoL 42 O) 1995. 

"LA GARCILLA" N' 93. 

"AIRO" Ano 1994, VoL 1. 

"BIRDS"N'7,1995. 

"LE HERON" N' 182. 

• "Butllcti del Grup Catalá d'anellament" VoL 11, 1994. 

BOTANICA 

• "NATUREZA GALEGA" N' 22. 

• "CERNA" N° 15. 

• "PERIPLO" N' 120. 

• "NATUROPA" N' 76. 

• "Infonnación de Medio Ambiente" MOPlMA N° 37. 

• "OLEA EUROP AEA" N' 3. Concello de Vigo. 

MICOLOXIA 

Publicacións Periódicas 

• IIBELARRA" Boletín da Sociedad Micolóxica Barakaldo. N° 

10-11 1994. 

• "Sociedad Micologica Extremeña ll Boletín infOlmativo N°S. 

PUBLICACIONS CIENTIFICAS 

• 1I0TAKA" Boletín del Instituto Alavés de la Naturaleza. 

VoIA. 

"ORSIS" Organismes i Sistemes, Ano 1995. 

• "Arboles de Castilla-La Mancha" Junta de Castilla-La • "ALQUIBLA" Boletín informativo de la Sociedad Española 

Mancha. de Linmologia. N' 24 , 1994. 

"Catálogo Proyecto Forestal Ibérico" 

PublicaGÍóns Periódicas 

"Anales del Jardin Botánico de Madrid" VoL52 (2). 

LEXISLAé'lON E CONTAMINACION 

"Sus Derechos" Oficína Europea de Medio Ambiente. 

"Proyecto de Gestión de Residuos Solidos Urbanos" Xunta 

de Galicia./Doación: Xaquin P. Patiño. 

IIManual práctico de denuncias Medioambientales" 

Federación de AA VV, Valladolid. 

"COASTWATCH GALICIA 1993" Informe fmaL 

Publicacións Periódicas 

ECOLOXIA E MEDIO AMBIENTE 

• "Cepos y Lazos" CODA 

• uGuía de la cumbre del climau AEDENAT. 

• "Acceso a la infonnación de Medio AmbienteU 

AEDENAT. 

"O Ciclo da Auga" Materiais de apoio ó profeserado. N° 12. 

BOLETINS DE GRUPOS ECOLOXISTAS 

"CARCA V A" Boletín informativo N' 4. 

• "ROBIN WOOD" Boletín de Arco Iris, N' 11. 

• "LATRODECTOS" Sociedad Naturalista MEDOFUSA 

o uCARRIZAL II Asociación Naturalista del Baixo Millo, N°Sl. 

"SOCARRELL" Grupo Omitolóxico Balear (GOB), N° 23. 

"Boletín da Sociedad Conservación Vertebradosu N° 1. 

• "Boletín da O.C.L. 

• "ECORAMA" Boletín Coordínadora Madrileña para la 

Defensa de la Naturaleza, N' 24. 

• "ZER YNTHIA" Bolctín do Grupo "Turón" VoL 9. 

"La Hoja Verde" ADENEX, N° 2. 

• "DALMACIO" Boletín del grupo DALMA. Primavera 1995. 

"Boletin Oficína Europea de Medio Ambiente" N' 2, 

o "XARXA" Educación Medioambiental, N° 2. 

VARIOS 

"La evolución del paisaje en las montañas del entorno de 1::s 

Caminos Jacobeos" A.Pérez et al. 

"As paisaxes do Camiño Francés en Galicia" Marcos 

Valcareel et al. Xunta de Gabeia. 

"As ribeiras do Miño" Matenais de apolo Ó profesorado.N°8. o "La refonna de los fondos estructurales y su impacto en 

Publicacións periódicas 
Galicia" Fundación Galicia, Europa / Doación: X.P.Patiño. 

• "QUERCUS" N' 116. 
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o RINCÓN DO NATURALISTA 

GARZA IMPERIAL (Ardea purpurea): Un individuo' xoven en A 

Limia (Ourense) Ó 27-7-95. Alvaro Pomares) Xaquin Pomares, 

Agustín Alcalde, Francisco Carballo e Xan Santamaria. 

GARZA MEDIANA (EubuJcus ibis): Un adulto en plumaxe nupcial 

na lagoa de Vixan (A Coruña) o 27-7-95. Agustin Alcalde, 

Francisco Carballo e Jesús Mareque. 

GARZA PEQUENA (Ixobriehus minutus): Unha femia en A Limia 

(Ourense) o 27-7-95, Alvaro Pomares, Xaquin Pomares, Agustín 

Alcalde, Francisco Carballo e Xan Santamaria. 

CEGOÑA (Ciconia ciconia): 13 individuos en Roxos, (A Coruña), 

voando en dirección N o 5-3-95. X.M. Penas Patiño. 

GANSO CABECINEGRO (Eranla bemiela): Exemplar adulto na Ría 

de Ribadeo (Lugo) o 9-4-95. Agustin Alcalde, José López e José 

Manuel García. 

GANSO CABEClBERMELLO (Branla rufieollis): Un individuo na 

lagoa de Traba (A Coruña) o 22-1-95. X.M. Penas Patiño e Xan 

Santamaría. 

PATO CRIOLLO (Cairina mostaeha): Un exemplar na lagoa de 

Louro o 15-1-95, probablemente escapado de cautividade. Pili 

Femández, Xusto Calvo, Agustin Alcalde e Francisco Docampo. 

PARRlnD OLLODOURO (Bucephala e1angula): Unha femia na 

Jagoa de Sobrado dos Monxes o 25-1~95 e o 4-2-95. Agustín 

Alcalde, Xan Santamaria Cameán, Carlos Rei Gómez, X.M. 

Penas, Xusto Calvo e Antón Gcnde. 

AGlnA ALBELA (Circaetus gallicus): Parella na Serra do Barbanza 

(A Coruña) o 15-8-95. Lito Romero e Agustín Alcalde. 

Mll~ATO ABELLElRO (pemis apivorus): Unha parella en va nupcial 

o 14-4-95 en Ancares (Lugo). Xusto Calvo Peña. Outro exemplar 

en A Limia (Ourense) o 27-7-95. Alvaro Pomares, Xaquin 

Pomares, Agustín Alcalde, Francisco Carballo e Xan Santamaria. 

VOITRE BRANCO (Ncophron percnopterus): Un individuo inmaturo 

en Estaca de Bares (A Coruña) O 7-10-95. Lito Romero, Alvaro 

Pomares, Agustín Alcalde, Francisco Carballo, e Bernardo 

Carrión. 

RAPINA CINSENTA (Circus pygargus): Individuos melánicos: o 14-

4-95 un individuo nos Ancares e o - outro exemplar na mesma 

RASCON DE TERRA (Crex erex): Un exemplar novo en Narón (A 

Coruña) o 22-9-94. Ignacio Allegue. 

PATUDA (Himantopus himantopus): Catro individuos (dous machos 

e duas femias) en Sobrado dos Monxes (A Coruña) o 6-5-95. 

Xusto Calvo, Agustín Alcalde e Rodolfo Blanco. 

PILRO CINCENTO (Calidris maritima): 26 individuos no Baixo 

Miño (pontevedra) o 21-1-95. Francisco Docampo, Alvaro 

Pomares e Agustín Alcalde. 

BILURICO PINTADO (Tringa glareola): Un individuo na lagoa de 

Louro (A Coruña) o 8-5-95. Alvaro Pomares e Agustin Alcalde. 

RULA COMUN (Streptotelia turtur): Data da primeira ehegada o 17-

4-95. Un exemplar eSCOltado en Xuño (A Coruña). Autor Xan 

Santamana. 

CUCO (Cuculus canorus): individuo cantando en Roxos (A Coruña) 

o 26-3-95. Autor X. M. Penas Patiño. 

CUCO PAPUDO (Clamator glandarius): Un individuo novo 

atropelado na estrada S.Roman-Degrada, nos Ancares (Lugo) o 5-

8-95. Xusto Calvo Peña. 

COTORI<A GRJS (Myopsitta monaehus): Dous individuos en A 

Limia (Ourense) o 19·8-95. Agustín Alcalde, Xusto Calvo e 

Rodolfo Blanco. 

BUBELA (Upupa epops): Primeira observación do ano o 15-3-95. 

Dous ex~mplares en A' Cubeta, Rois (A Coruña). X.M. Penas 

Patiño e Xan Santamaría. 

ANDORIÑA COMUN (Hirundo rustica): primeira chegada, un 

macho en Bastavales o 3-2H95. Xan Santamaría e X. M. Penas 

Patiño. 

ANDORJÑA DO CU BRANCO (Deliehon urbica): Unha parella na 

cidade de Santiago o 14-3-95. X. M. Penas Patiño. 

PICANZO COMUN (Lanius senator): un exemplar o día 25-3-95 en 

Corrubedo (A Coruña). Pepe López e José Manuel García. 

PAr AMOSCAS CINCENTO (Museieapa striata): Parella con dous 

polos recentes e un ovo por eclosionar, o 6~7-95 na Rúa 

(Ourense). Alvaro Pomares e Agustín Alcalde. 

PEDRElRO CINCENTO (Oenanthe oenanthe): seis exemplares o 14-

4-95, nos Ancares. Xusto Calvo Peña. 

OURIOLO (Oriolus oriolus): un macho escoitado nos Ancares o 16-

4-95. Xusto Calvo Peña. 

localidade. Xusto Calvo. O 27-7-95, un individuo en A ¡iTllia REISEÑOR (Luscinia megarhynchos): Un individuo anelado en 

(Ourense). Agustín Alcalde, Alvaro Pomares, Xaquin Pomares, Santiago o 31-8-95. Xusto Calvo, Agustín Alcalde, Benardo 

Francisco Carballo e Xan Santamaria. Carrión. 1- ~-~---------------- --------------- -~----- --l 
A SG HN é ... unha entIdade mdependente. formada en 19n 

dedicada á invesllgaClón, divulgaCIón e protecCión do medio ambiente 
galego. Ten ó redor de 1000 socios. ¿E que facemos? I 
InvE'stigación: censos de aves invemantes, de mamiferos mariños, de vertebrados en xeral de I 
insectos, Coastwatch ... 
Divulgación: voceiros sobre itinerarios naturais etemas como o lobo e os incendios, dlarlas 1 
e cursiños e programas de educación ambiental na escota ... . 
Protección: un esforzo continuo de denuncias ecampajias en c<>ntra da destrucción vertixinosa 
que está a sufri-Io medio ambiente galcgo ... 

A SGHN fonna parte da CODA (a federación estatal de grupos de defensa da natureza). Ten 
o nO 264/0-000/382 no Rexistro de Asociacións Culturais Galegas e figura no folio nO 11 do 
Rexistro de Asociacións Protectoras do Medio Ambiente. 
Se queres saber máis, estamos na . 
Rúa da Oliveira, 4 - 2°, SANTIAGO (Apdo. 330) 
Teléfono (981) 584426. 
con delegacións en: 
Ourense - Rúa Jesús Soris n0:23wZ' eqda. (Apdo. 212) 
Ferrol- Méndez Núñez 11 (Apdo. 356)te1.352820 

¡Atopa un socio novo este mes! 

A Coruña - Apdo. 825 
Vilagarcía - Apdo. 303 

PASPALLÁS é o boletín bimensual da SGHN, pero as 
opiniéns e", .. presadas nel (á parte da editorial) non son 
necesariamente as da ",:unta directiva da asociación. 
Colaboran neste número: 
Scrafin Gonzalez Prieto, BemardoCarrión Velasco, Agustin 
Alcalde Lorenzo. Xoan SantamaIÍa Cameán, Xosé Manuel 
Penas Patiño, Xusto Calvo Pala, Pilar Antelo Docampo, 
X.Lois ReL 

Impreso en papel reciclado 
por Copynino, Santiago. 



Como tódolos anos, no próximo 
mes de xaneiro. realizaranse os 
Censos Intemacioriais de Aves 
Acuáticas Invemantes. 
Se queres colaborar ponte en 
contacto coa túa Delegación. 



¡FAITE SOCIO! 
Parafacert.e socio da Sociedade Galega de Historia 
Natural durante Wl ano. fotocopia esta ficha, 
cúbrea, recórtaa emándaa á: 
SGHN, Apd0330, Santiago, 
¡Apoia onoso labor a favorda natureza galega! 

Apelidos: 

I Nome: 

¡ Datadenacemento: 

l ___ _ 

Enderezo: 

Localidade: __________ _ 

Provincia: 

Teléfono: 

Categoría desocio(indica oon cruz): 
O Plenario cuota anual: 3.000ptas 
O lnfantil(a" 12 anos) 75Óptas 
O Xuvenil(ata 1 Sanos) 1.500ptas 
O Estuiliante 2.250ptas 
O Familiar 4.500 ptas 
O Pratector(todaa vida) 150.000ptas 

. En tódolos casos, recibirás o boletin "PaspaUás" 
cada3meses. 

-_._._---_.--_._-_._--

REMITE: SOCIEDADE GALEGA DE mSTORIA NATURAL, 
APDO 330, SANTIAGO. 

Domiciliación: 
Banco/Caixa: 
Sucursal: 
N°deconta: 

--¡ 
1 

Sr. Directordo Banco/Caixa de Morros: 
prégolle admita osrecibos queno sucesivo Ue 
remita a Sociedade Galega de Historia Natural, 
dendeadata: 

Sinatura: 

----l 

«::DelJemOJ comprender t:¡¡ue aJ deciJión:J política:J Jan, e teñen J¿ck, 

un doJ principaiJ lacloreJ t:¡¡ue afectan () medio ambientenalura!». 

¡Sir J-rank JraJer :J)arAru¡' ( 1973) . 

I 
L __ .. _________ _ . __ ... _. ___ . ______ . __ . _______ J 

.v _________ ,_. ___ •••• ____ • _______ • _____ • __ • ____ ~_._. _________ _ 

PASPALLÁS 
Boletín da SociedadeGaI~ade Historia Natural. 

REI MUÑll Xosé Lois , o 

I'tl Concepción Arenal, 10 :2 
~,e,{~nf1 \¡It Ae~t1M?t;.¡A 

PERlÓDICOS 


