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o Día Mundial do Medio Ambiente 1996 

As alteracións provocadas no medio polos incendios 
forestais, as concentracións parcelarias erróneas, as grandes 
obras de infraestructura, a explotación irracional dos 
recursos naturais e a incorrecta xestión dos resíduos seguen 

a ser os problemas medioambientais de maior importancia 
plantexados en Galicia. Lonxe de actuar sobre as raíces 
des tes problemas, a actitude máis xeneralizada dos seus 
responsables é a súa maquillaxe cunha utilización torticeira 
/ ecolóxico-fraudulenta da linguaxe. Na nova terrninoloxía 
cando unha pista estraga unha paraxe natural ehámase 
"pista ccolóxica". Cando un río vai seco pala explotación 
dun embalse ou dunha minicentral, díse que leva un 
"caudal ecolóxico". Á destrucción das marxes fluviais e da 
beiramar chámaselle "reeuperacións" e as barrancas e 
escolleiras son "obras de defensa'.' ou mesmo "paseos 
marítimos ou fluviais". Moitos incendios son "queimas 
controladas", a mi(¡do subvencionadas, e as maiores 
transfonllacións do medio natural reciben o visto bó duns 
inútiles "estudios de avaliación do impacto ambiental" que 
só sirven para cubri-Io expediente. 

O novo "becerro de ouro" é a producción e o consunlO 
de enerxía; a el sacrificanse terra, auga, aire e lume, 
xustificándose con medias verdades, é decir coas maiorcs 
mentiras, ecolóxicas. Ducias de mlnieentrais asulagan as 
cabeceiras de tódolos ríos galegos e as grandes presas fan 
o mesmo nos principais vales (Cenza, Lindoso, pronto a do 

Selas e a de Navia.de Suarna , catro proxectos franquistas-

salazaristas l. Unha morea de proxectos pretende encher de 
parques eólicos a beiramar e os cumios das serras. O lume, 
queimando lixo ou mato, é máis que nunca "purificador" e 
"limpo" cando produce enerxía. Mentras tanto esquécese 
que a enerxía máis limpa é a enerxía non producida e que 

a utilización eficiente da enerxía é a alternativa máis 
económica e ecolóxica. 

Doutra banda, especies antano comúns seguen a 
rarificarse por toda Galicia e algunhas están mesmo a 
piques de extinguirse. Valgan como exemplo a situación 
desesperada do arao dos cons, como especie da beiramar, 
e a da charrela ou perdiz gris, como especie das serras 
interiores. 

Para maior confusión a Natureza emprégase coma 
reclamo para xustificar a vanidade ou as ansias 
explotadoras. Así, o pretendido achegamento á Natureza 
faise cun turismo seudo ecolóxico-rural ou a traverso de 
"deportes" agresivos a mi(¡do, como non, motorizados: o 4 
x 4, o motocrós, a motonaútica, o alpinismo abusivo en 
zonas sensibles ou a caza. 

A Sociedade Galcga de Historia Natural, formada en 1973, é "unha asocIación 
independente e científica, dedicada ó estudio, divulgación, conservación e defensa do 
medio natural, que non tén na súa actuación fins lucrativos" (Art. 50. dos Estatutos). 

A S.G.H.N. é unha:, asociación legalmente recoñecida có Protocolo nO. 18.487 no 
Rexistro Nacional de Asociacións, inscrita no Folio 11 do Rexistro de Asociacións 
Protectoras do Medio Ambiente (Xuuta de Galicia), e có número AOIC-000/382 no 
Rexistro de Asociacións Culturais Galegas. 

A S.G.H.N., federada na Coordinadorada de Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA), desenrola unha intensa actividade en temas mcdioambientais: 

Tén un representante no "Consello Galego do Medio Ambiente". 
Elaborou o Atlas de Vertebrados de GaHcia. 
Realiza. dende 1973. os Censos Invemales de Aves Acuática. 
Coordinou o "Programa de Conservación do Arao ibérico" da Unión Europea. 
Organiza Xomadas e Congresos sobre temas medioambiclltais. 
Participa no programa anual Coasr Walch. avaliando o estado da beiramar. 
Publica revistas. monografias e boletíns de divulgación do medio ambiente. 
Organiza charlas e conferencias de educación ambiental. 
Persónase nos trámites de infonnación pública e de Avaliación de Impacto Ambiental dos proyectos, 
públicos ou privados. con incidencia medioambiental. 

Santiago: Rúa da Oliveira, 4_20. Apdo 330. Teléf. 584426. A Coruña: Apdo. 825. 

Ferro!: Méndez Núñez, 11. Apdo. 356. Teléf. 352820. Ourense: Rúa Jesús Soria, 23-

20., Apdo. 212. Vilagarcía: Apdo. 303. 
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Na lingua galega chárnase pasamento ó tránsito da 
vida, ó falecemento dunha persoa. Probablemente o 
termo recolla moi fondas raigames que se perdan na 
memoria dos tempos nos que se participaba no 
convencemento de que os humáns, como- o resto dos 
seres v.ivos, formaban parte dos ciclos da natureza. Así a 
morte tiña un significado tan natural - aínda coa súa 
carga de tristura pola perda " como o nacemento da 
persoa. 

Xabier Sóñora Gómez, biólogo, Doutor in pectore de 
Bioloxía, Delegado en Ferrol da Sociedade Galega de 
Historia Natural, acaba de pasar, acaba de deixarnos ós 

. seus 39 curtos anos nunha rápida e inapelable doencia. 

Pero Xabier pasou entre nós, e paso u ben, deixando 
moitos motivos para admira-la súa traxectoria. Fillo do 
barrio do Canido, empezou a (Taballar moi novo en varios 

campos, o último deles no obradoiro de pastelería do seu 

irrnán. Desde esa cotidianeidade laboral, Xabier non 
esqueceu os seus anceios de coñecementos e foi facendo 
o bacharelato, o COU e o Acceso á Universidade para 
maiores de vintecinco anos. Unha vez universitario, fixo 
a carreira de Bioloxía, sacando tempo dos esforzós no 
obradoiro de pastelería e do descanso persoal. Pola 
Facultade non pasou indiferentemente e escomenzou a 
colaborar co Departamento de Botánica onde realizou a 
súa Tesiña de Licenciatura e co que estaba xaredactando 
a súa Tese de Doutoramento. Non foi Xabier home de 
torre de marfil, como o atestigua o seu paso pola 
Sociedade Galega de Historia Natural, da que era 
Delegado Local en F errol e un excelente amigo de 
tódolos que a1í nos reunimos para compartir a afición 
polo coñecemento e a defensa da natureza. Na súa curta 
carreira como naturalista ten feito aportacións 
sobranceiras non só no campo da botánica: hai poucos 
días comentábame que ato para catro especies de 
cangrexo novas para Galicia. 

Xabier foi unha honra para os seus amigos e para a 
súa cidade natal. Debe ser un espello no que mirarse para 

ato par estímulos de superación que fagan a este país 
mellor. 
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A raíz da presentación do Plano Eólico Estratéxico de 
Galicia no Consello Galego do Medio Ambiente, e 
acolléndose ó dispoto na Directiva Europea 90/313 sobre 
liberdade de acceso á información en materia de Medio 
Ambiente, e nas súas respectivas transposicións á 
normativa estatal e autonómica, a S.G.H.N. vén de dirixirse 
ó Conselleiro de Industria . e Comercio solicitándolle 
infonnación sobre: 

l. Os criterios da Consellería de Industria para encargar . 
á empresa privada APASA-GAMESA (coa súa sé 
social na rúa Portal de Gamarra nO 40, Vitoria) a 
realización do proxecto de Ordenamento Eólico da 
Comunidade Autónoma de Galicia, tamén denominado 
Plano Eólico Estratéxico de Galicia, que conleva 
implicacións económlcas, ecolóxicas, SOCla1S e 
empresariais moi importantes, en lugar de realizalo a 
Consellería cos seus proplOs medios ou en 
colaboración coas Universidades e Centros de 
Investigación galegos. 

2. As medidas adoptadas pala Cbnsellería de Industria, se 
as houbera, para salvagardar o interese público galego 
e para garantir que a empresa GAMESA non se 
convirta en xuíz e parte Ó ser redactora do Plano 
Eólico Estratéxico da Xunta de Galicia e ter fortes 
intereses privados no desenrolo do sector eólico 
galego GAMESA ten aprobado (DOG nO 51, de 12-
03-'96) o maior Plano Eólico Estratéxico empresarial 
de Galicia para u11ha potencia instalable de 600 Mw (o 
22% da aprobada ata agora). 

3. Os criterios obxectivos de calidade seguidos pala 
Consellería de Industria para aceptar o Plano Eólico 
Estratéxico de Galicia elaborado por GAMESA pois, 
a todas luces, o seu enorme volumen (11 tomos) non 
se corresponde có parco, mediocre e defraudante 
contido. Como exemplo podemos poñer o tomo de 
conclusións; así, das súas 146 páxinas: 

• 13 (8,9%) están en branco, 
• 20 (13,7%) son páxinas de títulos cnn promedio de 

2,3 >,Ierbas/páxina, 
• 94 (64,4%) son páxinas de texto cun promedio de 87 

verbas/páx. (o eqnivalente a 7-8 liñas de texto cuns 
márxenes e un tipo de letra normais), e 8 delas repiten 
sensiblemente o listado de espacios naturais das 
Normas Complementarias e Subsidiarias do 
Planeamento Urbanístico da Xnnta de Galicia. 

• 19 (13,0%) conteñen táboas de datos, pero 8 destas 
táboas conteñen información repetida ou rednndante 
(por exemplo a superficie de tódalas áreas expresadas 
en m" km' e hectáreas). 

4. O custo económico do contrato con GAMESA para a 
realización do Plano Eólico Estratéxico da Xnnta de 
Galicia. 
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Durante o pasado mes de maio a Confederación 
Hidrográfica do Norte (CH.N.) dictou as Resolucións 
sobre tres proxectos, con afectación do Dominio Público 
Hidráulico dos rios Millo e Faramontaos (Lünia), ós que a 
delegación oures~na da S.G.H.N. presentara as oportnnas 
alegacións nos éorrespondentes períodos de información 
pública. 

No primeiro caso trátase dnnha edificación ilegal (Lei de 
Augas e Lei de Estradas) na beira esquerda do río Miño no 
encoro de Velle e ó carón.da nova N-l20. O seu propietario 
solicitou autorización para construÍ! nn "refuxio" cando xa 
rematara de construir esta vivenda unifamiliar. O trámite de 
información pública celebrouse en xullo de 1989, e agora 
casi 7 anos despois, a CH.N. acordou "arquivar o 
expediente de solicitude de autorízación" e "advertir ó 
solicitante que debe absterse de facer obras no terreo de 
Dominio Público Hidráulico qu en zona de policía de 
cauces sin ter obtido previamente a preceptiva 
autorización". Posto que a edificación xa está feita, a 
S.G.H.N. vaise a diríxir á CH.N. solicitando información 
sobre as medidas que pensa tomar para restituir a 
legalidade vixente. 

No segundo caso a Consellería de Agricultura, Gandería 
e Montes solicitaba autorización para canalizar os ríos 
Faramontaos e Trasmiras e ttsaneartt a zona de 
concentración parcelaria de Zós (Concello de Trasmiras). 
Nas alegacións a este proxecto, que se someteu a 
información pública en marzo de 1994,' a S.G.H.N. 
preconizaba "nn ca1ilbio total das actuacións que, sin 
rechazar a concentración parcelaria, ordenase 
racionalmente os cultivos e mantivese o estado natural dos 
ríos e das súas beiras tal como establece a Ley 2911985, de 
Augas"- As obras, parcialmente executadas antes de ter o 
permiso, xa recibiran o infomle favorable da Secretaría 
Xeral para a Protección Civil 'c o Medio Ambiente da 
Xunta de Galicia e agora reciben a autorización da CH.N. 
"tendo en canta o interese público e os críteríos' dos seus 
servicios", porque nelas "conCWTen os presupostos e 
requisitios contidos nos preceptos regulamentarios 
aplicables". 

No terceiro caso, sometido a información pública en 
agosto de 1994, o Concello de Amoia solicitaba 
autorización para a construcción dun paseo fluvial de 640 
m de lonxitude e 6 m de ancho, dnn peirao flotante e dunha 
rampa para acceso de embarcacións na beira esquerda do 
Millo. As alegación da S.G.H.N. a esta petición, emnarcada 
na epidemia de proxectos de parques náuticos e navegación 
a motor dos ríos e encoros galegos, salientaban que se 
trataba da ocupación de parte do Dominio Público 
Hidráulico para nn uso prívativo sin ningunha explicación 
da necesidade e das características do proxecto. A CH.N., 
"tendo en eonta o interese público e os criterios dos seus 



servicios", resolveu denegar as obras solicitadas porque 
nelas "non concurren os presupostos e requisitios contidos 
nos preceptos regulamentarios aplicables". 

Destas resolucións pódense extraer varias conclusións: 
. o procedemento administrativo é moi lento e a CH.N. 
móvese únicamente por criterios burocráticos e 
regulamentarios sin ter en conta o medio ambiente. 
Ademais, alomenos nestes casos, a C.H.N. non aplicou 
ningunha sanción por facer obras sin solicitar o penniso e 
non escomenzou "de oficio" ningmilia actuación para 
obrigar ós infractores a restituÍr a zona afectada ó seu 
estado anterior. 

Encoro de Caldas de Reís 
Preténdese por banda da CPTOPV constrnír UIl encoro 

augas arriba de Caldas de Reis, nUIlha paraxe de interese 
paisaxístico e tamén botánico, xeolóxico e zoolóxico. Entre 
oulras xestións como varios escritos de apoio ós concellos 
de Caldas, CUIltiS e Moraña que tamén se opoñen ó 
proxccto (cunha segunda fase de canlenización do río Umia 
ó paso por Caldas), solicitude de informes, aportacións de 
alternativas ós contellos do Salnés,. etc., presentáronsc 
alegacións a este proxecto, en base ó seguinte: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

Destrucción da ripisilva dun tramo de río 
aceptablemente conservado. 

O fin aducido para a construcción do encoro (dotar de 
auga á bisbarra do Salnés) é innecesario por ser un 
problema solucionable mediante a mellora da rede de 
distribucióu, obsoleta e con perdas, e a constrncción 
de depósitos de auga para os pequenos períodos 
conflictivos no vrao, e que 'uon sempre se producen. 

O estudio de Impacto Ambiental é falso, copiado 
(algunhas partes nen sequera omitiron nomes como 
"Puebla de Guzmán", "Ribera del Guadalquivir" ou 
"Presa de San Lúcar"). 

O propio proxecto recoñece que nou vai solucionar as 
riadas. 

O plano de actuación comenta a posibilidade de 
aproveitameI1to hidroeléctrico, cicais a verdadeira 
razón deste encoro que custará máis de 1.000 millóns 
ós galegos. . 

Istmo da Lanzada 

Sobre este tema existe UIl proxecto de "recuperación" 
por banda da Xefatura de Costas do MOPTMA, durante o 
período de alegacións ésta aceptou algunhas das propostas 
da SGHN, polo que se melloraron algúns aspectos 
negativos. 

O proxecto non é plenamente do agrado da SGHN, pois 
sería conviente suprimir a antigua pista de aviación. O 

principal aspecto é a eliminación da actual estrada costeira, 
algo que conta co noso total apoio. Este pUIltO, 
incomprensiblemente, levantou airadas protestas 
dalgunhas persoas e grupos de opinión de O Grove, que se 
opoñen radicalmente sen explicar por que (a estrada 
suprimida será compensada por outra). Dentro destas 
oposicións publicáronse declaracións incendiarias e 
violentas dUIl concelleiro de EU, polo que se diríxiu UIl 
discreto (sen publicidade) escrito á dirección deste partido 
en Madrid, ó obxecto de inforrnarlles desta actitude que a 
SGHN considera irresponsable. 

No mes de maio deste ano, presentarnos alegacións para 
propor que UIlha nova estrada (Vía de Alta Capacidade) que 
pretende UIlir Sanxenxo co istmo, non pase por UIlha zona 
lacustre e de marismas, desviándose;·tamén se propuseron 
medidas de mellora do trazado para minimizar a morte de 
anfibios e reptís, os primeiros representados con 13 das 15 
especies que hai en Galicia, e outros pequenos vertebrados. 

Outra liña de actuación nesta zona é o seguimento dUIlha 
denuncia di ante do Defensor del Pueblo, sobre a 
constrncción dUIl hotel ilegal. Tamén se presentaron 
alegacións sobre UIl novo intento (o 5°) de "legalizar" esta 
obra e denUIlcias por extracción de áridos e uso da pista por 
avionetas e ultralixeiros. 

lIla de Cortegada 

Encetáronse novas actuacións, pnmelfo diante do 
leONA e lego coa Consellería de Agricultura, para que 
Cortegada sexa incluída na Rede 2000 da Unión Emopea. 
O ICONA comprometeuse a ter en conta a uosa proposta, 
pero a inclusión de Cortegada nas listas previas deste 
proxecto correspoude á XUIlta, a cal, despois de varios 
meses aínda non contestou á solicitude feita. 

Sobre Cortegada tamén realizáronse varias xestións para 
evitar a colocación de alumeado na súa costa, por entendelo 
innecesario. Ten orixe nUIl proxecto da Confraría de Carril 
para iluminar a zona co irreal obxectivo de incrementar a 
producción de fitoplancto (nUIlha zona de correntes 
mariñas) e así mellorar a producción de ameixa. Aparte da 
agresión paisaxística, este proxecto é subvencionado pola 
Xefatura de Costas e CPTOPV. 

Varío s 

Presentouse UIl escrito para tratar de evitar ou minimizar 
a perda do último reducto de marisma que queda en 
Vilagarcía, ofrecendo asesoramento para tratar de conciliar " 
os intereses en xogo, non recibindo contestación algup.ha . ; 
despois de varios meses. ' 

Faise o seguimento do grave problema de contaminación 
das augas do monte Xiabre polo vertedoiro municipal de 
Vilagarcía, continuando as xestións e' controlando a 
analítica de augas. 
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Os días 13-05-96 (Delegación de Ourense) e 30-05-96 
(Secretaría Xeral en Santiago), a Sociedade Galega de 

Historia Natural recibiu a "Memoria. Resumen Estudio 
de Impacto Ambiental" do "Proxecto de Aproveitamento 
Hidroeléctrico de Sela no río Míño" presentado por Unión 
Eléctrica Fenosa S.A. e Electricidade de Portugal S.A. para 
"recabar os informes e rccomendacións oportunas para 
levar a cabo un Estudio de Impacto Ambiental do mesmo" 
e presentou as seguintes alegacións ó Ministerio de Medio 
Ambiente: 

l. As expcctativas de explotación sostible dos recursos 
naturais e de protección do medio ambiente creadas coa 
implantación obligatoria dos Estudios de Avaliación de 
Impacto Ambiental cn España foron completamente 
defraudadas na realidade. A expericncia da S.G.H.N. ó 
respecto non pode ser máis d~lentadora: trátese de 
autovías, cxplotacións mmeiras, aproveitamentos 
encrxéticos ou repoboacións con eucaliptos, calesqueira 
alegacións e recomendacións senas, ngurosas, 
documentadas e constructivas presentadas pola 
S.G.B.N. di ante da Xunta de Galicia ou o Govemo 
Central foron desoídas. A experiencia revela asÍnlcsmo 
que os grandes proxectos negativos para o medio 
ambiente só se paralizan ou modifican por unha decidida 
intervención de responsablcs políticos sensibles (antovía 
dc Levante polas Hoces del Cabriel, polígono de tiro de 
Cabaüeros), ou pola razón da forza (autovía de Leizarán, 
pantano de Itoiz). En Galicia carecem?s, 
lamentablemente dc politicos sensibilizados pola 
problemática medioambiental mais alá das celebracións 
protocolarias do 5 de Xunio, e, afortunadamente, 
tampouco temos grupos violentos. SÓ nos resta, pois, a 
forza da razón e sabemos que con ela nada Ínlos a 
conquerir. Nestas circunstancias unícamente a cortesía 
de respostar á correspondencia recibida nos moveu a 
remitirlle o presente escrito. 

2. O Aproveitamento Hidroeléctrico do Salto do Sela non 
é de interese público galego sen6n de exclusivo interese 
dunha empresa privada. Galicia exporta xa 1/3 da 
electricidade qne produce qne pronto serán 2/3 ó 
gasificarse a planta de alúmina-aluminio de S. Cibrao 
(Lugo); esta proporción incrementarase máis 
próximanlente Ó disminuÍr o consumo elétrico por outras 
industrias e polos usuarios domésticos cando se 
distribúia o gas natural. Ademais, en Galicia só quedan 
os perxuicios derivados da producción masiva de 
electricidade pois os beneficios económicos son tan1én 
"exportados": Unión Eléctrica Fenosa, S.A. é unha 
empresa coa sé social en Madrid, comunidade qne se 
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beneficia a costa de Galicia, cea cesión do 30% dalgúns 
tributos sobre ganancias obtidas en boa medida en 
Galicia. A conclusión é clara: ó non ser de interese 
público galego, a esta obra non deberían concedérselle 
os beneficios da expropiación forzosa; así alomenos os 
lexítimos propietarios das terras poderian negociar 
libremente, se quixeran, ceas empresas promotoras. 

3. O Aproveitamento Hidroeléctrico do Salto do Sela é 
innecesario e perpetúa unha política enerxética errónea. 
Permítasenos recordarlle que tanto a Declaración 
Ministerial de Bergen sobre o desenrolo sostible en 
Europa (Bergen, Noruega, 14-16 de Maio de 1990) com 
a declaración de Madrid "Un plan de acción para as 
fontes de enerxía renovables en Eui'opa" (Madrid, 16-18 
de Marzo de 1994) suliñan a necesidade dun uso sostible 
da enerxía fomentando a eficiencia enerxética, a 
conservación da enerxía e a utilización de fontes de 
enerxía renovables e ambientalmente inócuas, e a de 
inici¡¡r unha campaña denominada "Eficiencia enerxética 
2000" para potenciar o intercambio e a cooperación coas 
técnicas e métodos de xestión ambientalmente inocuos 
e de maior rendemento en términos euerxéticos para así. 
acortar as distancias existentes entre as mellores 
tecnolooxías existentes e as utilizadas na actualidade. 
Adxuntamoslle, asimesmo, unha copia do artigo 
"Utilización eficiente de la electricidad" realizado por 
Fickett, Gellings e Lovins (Investigación y Ciencia nO 
170, Novembro 1990), máxinl0s responsables do 
Instituto de Investigación da Enerxía Eléctrica de 
EE.UU. 

4. De acordo có anteríor, considérase unha perda de tempo 
calqneira suxerencia sobre aspectos medioambientais do 
proxecto cando realmente o que se cuestiona é a 
necesidade desta últÍnla (polo momento) gran presa 
hidroeléctrica. Nembargantes, e a título de curiosidade 
indícansc algúns dos erras e contradiccións observados 
na mcmoria presentada por Unión Fenosa: 

Páx. 2: " As previsións de consumo eléctrico indican 
en ámbolos países un aumento da demanda eléctrica". 
Esta afirmación ignora, interesadamente, tódalas 
posibilidades de aforro e utilización eficiente da 
enerxía ás que se fai refereneia no punto anterior. 

Páx. 2: " A capacidade de regulación instantánea fai 
referencia á imposibilidade de almacenar a 
electricidade como tal enerxía ... As únicas centrais 
qne sí son capaces de seguir estas fluctuacións son as 
hidrocléctricas". Esto conqnerirase, evidentemcnte, 



do mesmo xeito que nos demais encoros galegos: 
deixando o río virtualmente seco (oficialmente có 
"caudal ecolóxico") nos días e as horas que lle 
interese a empresa explotadora. 

Páx. 2: " Si a central de Sela traballa, deixaran de 
traballar en igual medida centrais térmicas e evitarase 
o envio á atmósfera de dióxido de xofre, óxidos de 
nitróxeno e anhídrido carbónico". A afirmacian é moi 
fermosa pero falsa: coa política enerxética errónea 
deste país, auspiciada polos sucesivos govemos e as 
empresas eléctricas, teremos central de Sela sin que 
deixe de funcionar ningnnha central térmica, eso sí 
todo disfrazado con "demagoxia verde" como a 
anterior. 

Páx. 2: " A capacidade do encoro permite nnha 
regulación snplementaria do caudal en situacións de 
avenidas ou secas á que xa ofrecen os encoros 
situados augas enriba do emprazamento previsto". 
Esta afirnlación, repetida na páx. 15, é un exemplo de 
dcmagoxia sobor do "interese social" do proxecto 
pois contrádicese abertamente có sinalado na páx. 9: 
"Tendo en conta a reducida capacidade de 
regularización do Encoro do Sela (volumen inferior 
Ó 0,5% das aportacións medias anuais) e 
representando a conca intennedia entre os 
emprazamentos de Sela e F rieira unha extensión moi 
reducida da cunca total (menos do 2%), cabe esperar, 
en réximen, unha explotación en escala do Sela con 

I 

réximen idéntico ó de Frieira, con un mantemento de 
nivel no novo encoro prácticamente constante e no 
seu pleno almacenamento." 

Páx. 14: " Creación dun novo hábitat. A presencia do 
novo encoro suporá un novo hábitat para certas 
especies, especialmente aves acuáticas, ás qne a nova 
zona húmida poderá servir de asentamento e descanso 
nas súas migracións". De novo "demagoxía verde", a 
realidade é que Unión Fenosa S.A. contribuíu 
decisivamente, con subvencións multimillonarias .. 
encubertas· a nnha explotación naútica irracional, ó 
declive actual do encoro de Castrelo de Miño como 
zona de nidificación e zona húmida de inlportancia 
nacional para a invernada de aves acuáticas. 

\. 
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o representante da S,G,B.N, presentou na última 
xuntanza (12-04-96) do Consello Galego do Medio 
Ambiente (CG,MA) mma proposta de protección da 
charrela que será debatida na próxima reunión do 
CG,M,A, e que transcribimos a continuación: 

EXPÓN: 

1, Que, en claro reflexo da situación da fauna en xeral, os 
efectivos poboacionais das especies cinexéticas de caza 
menor veñen disminuindo paulatinamente en Galicia 
dende fai anos por mor de diversas causas: presión 
cinexétíca, incendios forestais, abandono de terras de 
labranza, proliferación de pistas en áreas antes non 
accesibles, etc, 

2, Que no caso da charrela, Perdix perdix hispaniensis 
Reichenow 1892, este declive poblacional é 
particularmente grave e vai múdo a unha situación de 
fragmentación e illamento das súas poboacións 
(considerada habitualmente como a antesá da extinción), 
Así o recoñecen dous informes oficiais e ClllCO 

publicacións científicas aparecidas dende 1991: 

8 

"Especie en pcrigo de extinción en Galicia, a súa 
supervivencia é pouco probable si os factores causais 
da súa situación actual (alteración do hábitat, caza
furtivismo e incendiQs) seguen a actuar. A poboación 
reproductora galega estímase nunhas 100 parellas", 
/\., Fernández-Cordeiro e 1. Domínguez, compiladores (1991). Catálogo 
provisional de aves nidificantes. amenazadas en Galieia. Actas do 
Pl'IIne¡ro Congreso Calego de Orm/oloxia (Santiago, 1~89). páx. 269-
271. Servicio qe Publicacións e Intercambio Cientifico. Universidade de 
Santiago de Compostela. 

• "Está experimentando unha reducción continuada da 
súa área de distribución, xunto cunha paralela 
diminución da densidade dos seus poboarnentos", 
"Non parece aventurado supoñer que a caza ten sido 
un dos factores decisivos na regresión que ten 
experimentado a especIe en Galicia", "A 
supervivencia da especie en Galicia non está 
garantizada", "De acordo cós resultados deste 
traballo, e en concordancia coa Directiva da CEE , 
sobre Conservación de Aves Silvestres, debería 
excluirse a Perdix perdix hispaniensis da lista de 
especies cinexétlcas de Galicia, prohibíndose a súa 
caza en toda a Comunidade Autónoma". 
1. Muni!la Rumbao. R. Romero Suances e J. Giménez de Azcarate 
(1991), La perdii pardilla (Perdlx perdlx hlspaniensls) en GaUeia. 
DJStribllClón. tendenc/Q poblaclOnal y estado de conservación. Estudio 
inédito realizado para a Xunta de Galieia. 

• Galicia figura entre "as zonas que experimentan un 
maior grado de disminución de densidade e/ou de 
retracción areal a escala estatal", "As charrelas 
supervivintes do Macizo CentralOurensán" leñen 
"alto risco de extinción" e están "totalmente' 
ailladas", As charrelas "das serras periféricas de 

Lugo ~ Ourense" teñen "poboamentos na antesá da 
extinción, con núcleos concentrados, pouco densos 
e con procesos de retracción areal recentes" polo que 
se atopan na situación de máximo risco ("Categoría 
6, en perigo", a categoría 7 xa é "extinta"), 
A.J. Lucio, F.J. Purroy, e M. Saenz de Buruaga (1992). La perdiz 
pardilla (perdix perdix) en España. Monografías de la Colección 
Técnica. Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Instituto para 
la Conservación de la Naturaleza. 

• "A situación desta especie, con poboacións ailladas 
nas serras orientais de Galicia, fai convinte a 
adopción de medidas para a súa recuperación", 
Debate sobre o estado da Autonomía. Tomo 111. MedioAmbiente. Unha 
estratexia medioambiental para GaUcia. Xunta de Galicia, 10 de 
Outubro de 1995. 

• "Podemos saca-la conclusión de que a poboación 
non só se atopa nunha regresión numérica se non 
tamén nunha regresión espacial", "Este feitó, xunto 
cós datos poboacionais que temos, amosa o, alto 
grado' de vulnerabilidade na que se atopa esta 
poboación ll

• 

A Rúa Rúa e MA Alvarez González (1995). Informe Tempada de Caza 
94-95. Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Gandcria e Montes. 
Delegación Provincial de Qurense. 



• "Na provincia ourensá desde 1980 a 1988 
desapareceu a especie nos concellos da Gudiña e San 
Xoán de Río. No da Veiga a poboación diminuíu de 
600 individuos a 50; no de Vi ana do Bolo, de 200 
sobreviven 17". "O desinterese das Administracións, 
o incivismo dos cazadores e a destrucción dos seus 
hábitats con repoboacións . forestais, pistas e 
incendios, encamiñan á especie cara a súa 
desaparición!!, 
E. Dapía Sallchez e X.ivi. Penas Patill0 (1995) en Allas de Vertebrados 
de Gahela. Tomo n. Aves. Sociedade Galega de Historia Natural e 
COllsel!o da Cultura Galega. 

. • "En canto as tendencias poboacionais, tódolos 
núcleos experimentaron uriba forte reducción da 
superficie da área de distribución e da densidade de 
aves cando menos dende finais dos anos 40, 
producíncjose fenómenos de extincións locais". "A 
particular estructura e organización da área de 
distribución, a posición bioxeográfica das charrelas 
galegas, e o grao de incidencia dos fenómenos de 
degradación e transfonnación do seu hábitat, 
parccen abondar para considerará especie como 
amcazada en Galicia, existindo dúbidas máis que 
razoables de quc estas poboacións estean en 
condicións de aturar cal quera xeito de explotación 
cinexética sen compromete-la súa viabilidade". "Non 
se entende como a charrela segue a ser considerada 
como especie cazable en Galicia". 
L ¡vlunilla. R. Romero e J. Oilllénez de Azcarate (1995). A charrela 
(Perdlx perdlx hlspamensis) en Galicia. Distribución, tendencias 
poboacionais e estado de conservación. Libro de Resumes das Ponencias 
do Jll Congreso Calego de OrmlOloxia. 

3. Que a sitnación da charrela é particulannente 
preocupante ó tratarse duriba especie: 
• Có seu límite de distribución suroccidental en 

Galicia, polo que as poboacións galegas son, 
ademais de especialmente vulnerables, de grande 
interese bioxeográfico. 

• Que debe ser obxecto de medidas de conservación 
de hábitats e disfrutar dun réxime de protección 
segundo as Directivas europeas de conservación de 
aves silvestres (79/409/CE e 9 J/204/CE). 

• "Vulnerable a nivel español". 
J.C. Blanco.e J.L González (1992). Libro ROjo de los Vertebrados de 
España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Instituto para 

'la Conservación de la Naturaleza. 

• "De conservación importante dentro de España". 
E. de Juana (1992). Algunas prioridades en la conservación de aves en 
Espaüa.Ardeola 39, 73-83. Sociedad Española de Ornitología (SEO). 

"Con estado de conservación desfavorable en 
Europa". 
O.M. Tuckere M.F. Heath (1994). Blrds In Europe. TheJl' ConservatlOn 
Status. BirdLife Conservatíon Series No. 3. BirdLifc lntcmational. 

4. Que a grave situación da charrela en Galieia xa motivou 
no ano 1989 unha iniciativa do Comité Provincial de 
Caza de Ourense, aprobada por unanimidade según 
consta na acta da reunión do 4-11-89, para crear un 

terreo vedado de caza no macizo central ourensáu (a 
partires da cota dos 1400 m s.n.m.) por un período de 
10 anos. Esta iniciativa contaba ademais có apoio dos 
propietarios e das sociedades de cazadores de 
Chandrexa de Queixa, Manzaneda, Povoa de Trives e 
Vilariño de Conso que incluso estaban dispostas a ceder 
os servicIOs de guardería. Desgraciadamente, a 
Administración non aceptou a proposta aínda que tan só 
lle custaria 200.000 pts. 

5. Que a extinción da charrela en Galicia, nuriba rexión da 
Unión Europea e nos albores do terceiro milenio, 
suporía un imperdonable erro de xestión 
medioambiental da Administración Autonómica 
Galega. 

CONSIDERANDO: 

1. Que o Artigo 2.2 do Decreto 155/]995, do 3 de xnño, 
polo que se regula o Consello Galego de Medio 
Ambiente, contempla entre as funcións deste "Fonnular 
propostas e emitir infonnes sobre cuestións ambientais, 
por iniciativa do propio consello, da Administración 
autonómica ou da Administración local, no ámbito das 
súas competencias". 

2. Que a sentencia do Tribunal Constitncional 102/1995 
(BOE nO ¡81, suplemento, do 31 de xullo) establece que 
a xestÍón da caza é materia exclusiva das Comunidades 
Autónomas. 

3. Que a fauna galega, incluindo as especies cinexéticas, 
é parte do Patrimonio Natural de tódolos galegos. Como 
sinalan Lucio el col. (op. cit.): "Parece indiscutible que 
no caso de especies como a charrela a obriga de 
conservar e asegurar o futuro do noso patrimonio 
natural debe impoñerse a cal quera outra consideración". 
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o pasado dia 12-04-96 celebrouse a primeira reunión 
ordinaria do Consello Galego do Medio Ambiente 
(CGMA), que aprobou o acta da reunión constitutiva e 
tratou o.s scguintes temas: 

1. Regulamento de funcionamento do CGMA. 
Aprobouse o proxecto de regulamento que fora xa 

cousensuado por unha comisión de traballo constituida 
polos membros do CGMA que quiseron participar. 

De acordo có rcgulamento, as comisións de traballo qne 
se constitúan estarán compostas por: 2 representantes das 
ONG de defensa do medioambiente, I dos sindicatos, Idas 
organizaeións empresariais, Idas asociacións de 
consumidores, 2 dos municipios, l das Universidades, e 3 
expertos de medioambiente. Esta representación é 
proporcional á destes grupos no pleno do CGMA, polo que 
a Adrnmistración ten maioría. 

2. Plano Eólico Estratéxico de Galicia (PEEG). 
A súa presentación ante o CGMA, obrigatoria segundo 

o Decreto 155/95 qne regula o CGMA, fixoa un experto da 
Conselleria de Industria invitado Ó Consello con este fin. O 
tema será estudiado por unha comisión de traballo que 
presentará un infoI111e ante o pleno do CGMA para o seu 
debate e aprobación. Por acordo dos representantes das 
ONG de defensa do medio ambiente, nesta comisión de 
traballo estarán os representa¡;¡tes da SGHN e de Arco Iris. 

A Xunta de Galicia elaborou o PEEG para ordenar, 
dende o principio, este sector ante a avalancha de proxectos 
(33 para instalar milla potencia total de 900 Mw). 

O PEEG é un estudio técnico da potencialide eólica de 
Galicia, ainda incompleto nalgunhas zonas. Establece as 
zonas prioritarias I (costa), 2 (serras do N de Lugo e 
Ourense) e 3 (senas orientais de Galicia), e tamén unhas 
zonas singularcs (serra da Coba da Serpe, Manzaneda 
Testeiro). Estiman unha potencia instalable dunhos 5500 
Mw, cunha inversión de 300.000 millóns. Avaliaron o 
interés ambiental de 52 zonas (aprox. 600.000 Ha, das que 
o~ parques ocuparían o 5-10%). Os promotores de parques 
eolIcos (10, de eles 4 nacionais) xa presentaron proxeetos 
para 4500 Mw (a Xunta pensa aprobar unhos 2700 Mw). 

3. Plano de Xestión dos Resíduos Perigosos e Solos 
Contaminados de Galicia (PXRPG). 
A súa presentación ante o CGMA, tamén obrigatoria, foi 

feita por D. Santiago Meizoso PeI111Uy (laboratorio do 
Medio Ambiente Industrial de Galicia). O tema será 
estudiado en profundidade por unha comisión de traballo 
na que estarán os representantes de ADEGA e" Ridimoas .. 

O estudio do Plano de xestión dos resíduos perigosos 
(PXRPG) iniciouse en 1986 coa avaliación dos residuos 
perigosos producidos en Galicia (59 tipos, 550.000 
Tm/ano). O PXRPG pretende a minimización, reutilización 
e reciclaxe dos residuos, e quc no ano 2000 exista 
infraestructura para· tratar os residuos producidos cn 
Galicia. 
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4. Solicitude de informe sobre desenvolvemento da Lei 
1/93 de Protección de animais domésticos e de 
creadón de comisión de traballo permanente. 
Este punto foi incluido na orde do día a petición da 

Sociedade Protectora de Animais e Plantas (SP AP) que 
remltlU un mforme sobre o incumprin1ento xeneralizado da 
Lei 1/93 e do Convenio CITES por parte das 
Adrninistracións. Como exemplos póñense o abandono de 
animais, as pelexas de cans a morte (apostas millonarias 
clandestinas), o zoo de Vigo, a venda de especies 
protexIdas en tendas de anin1ais e as festas populares nas 
que se maltratan anin1ais ("Festa do boi" en Allariz a 
"Collida do poreo" en Vilamartín de Valdeorras). ' 

O Pleno do CGMA aeordou solicitar un informe á 
Consellería de Agricultura sobre o desemolo normativo da 
Lei 1/93, que se estudiará no próximo consello. 

5. Designación de tres persoas de recoñecido prestixio 
no campo ambiental como membros do CGMA. 
De acordo coas súas prerogativas de nOmear os expertos 

tras escoitar a opinión non vinculante do CGMA o 
Presidente propón a D. Felipe Macias V ázquez 
(Catedrático de Edafoloxía e Química Agricola, Univ. de 
Santiago), D. Darío Prada Rodríguez (Catedrático de 
Química Analítica, Univ. da Coruña) e D. Manuel Bao 
Iglesias (Catedrático de lnxeniería Química, Univ. de 
Santiago). 

O representante· da SGHN sume ó Presidente que 
presente un abanico mais amplo de expertos e que logo él 
ehxa tras escoitar a opinión do CGMA; a proposta non é 
aceptada a pesares do apoio doutros membros do CGMA 
O representante de ADEGA critica os vínculos do~ 
candidatos coa Administración Autonómica e có proxecto 
da incineradora de Cereeda; a crítica non é aceptada. 
Sometida a votación a tema proposta polo Presidente recibe 
16 votos a favor, 5 en contra e 4 absteneións. 

6. Rogos e preguntas. 
• O representante da SGHN presenta un informe sobre a 

situación crítica da charrela en Galicia (ver páxinas 8-9) 
e sohcIta que o CGMA propoña á Xunta de Galieia a 
exclusión da charrela do listado de especies cazables e 
o inicio inmediato de aeeións para a conservación do seu 
hábitat. O CGMA acorda solicitar á Consellería de 
Agricultura un informe sobre o tema e que este sexa 
incluido como punto na orde do día do próximo 
consello. 

• O representante de Arco Iris solicita que a Xunta se 
persoe no caso xudicial polo accidente do Casón, para 
qne este sexa reaberto. Solicita tamén información sobre 
a praga de Armiliaria nos piñeiros. 

• O representante de ADEGA solicita que a Xunta faga illl 

Plano de enerxía minihidráulica. O Presidente 
respostalle que está en redacción o Plano hidrolóxico de 
Galicia que será sometido ó dictamen do CGMA. 



Trátase de dous insectos de vida maiormente acuática, 

ainda que se poden desprazar polo chan e voan bastante 

ben. 

Son Heterópteros (chinches), tendo polo tanto un 

desemolo con metamorfose incompleta. Antigamente 

estaban incluídas no Orde Hemiptera (agora case todo o 

mundo acepta unba división dos Hemípteros en 

Heterópteros - chinches - e Homópteros - cigarras -, 

anteriormente con categoría de suborde). 

A familia Nepidae, que comprende unbas 150 

especies a nivel mundial, caracterizase polo tubo 

respiratorio no extremo do abdome, sendo éstes os 

únicos representantes en Iberia. 

o tamaño do adulto en Rana/ra lineari.' varía entre os 

30 e 35 milímetros, máis un tubo ou sifón respiratorio no 

extremo do abdome dun 20 mms. Os adultos chegan a 

vivir dous anos, alimentándose nese tempo de pequenos 

animais acuáticos ós que He succiona os líquidos 

corporais como o resto das chinches. 

Nepa cinerea ten un tamaño menor (18-22 mms.); 

. chruuado escorpión acuático pola súa forma, tamén ten 

o típico tubo respiratorio na parte posterior do abdome, 

que lembra vagamente o aparato inoculador dos 

escorpións. Os hábitos de alimentación son moi simílares 

ós de Rana/ra, depredando larvas de mosquitos e peixes 

moi cativos, incluso algún cuHerete. 

A distribución comprende a maior parte do Paleártico, 

dende Europa ata China, ocupando toda a Península 

Ibérica. Actualmente estanse a rarificar pola destrucción 

do seu hábitat, as masas de augas tranquilas e con 

vexetación, na cal depositan os seus ovos e pasan a 

meirande parte do seu ciclo vital, Nepa coloca os ovos 

en cadea, adheridos por filamentos. 

En Galicia só a ternos a Rana/ra localizada nunba 

zona (29TNHII), desecada por certo, pero a escasa 

distribución coñecida ven .dada pola carencia dunba 

axeitada prospección, tendo que ser moito máis 

abondosa, ampliando a distribución segundo se 

prospecte (se irnos máis rápidos cas desecacións). Nepa 

cinerea tampouco é mellor coñecida precisando dun 

millor esforzo de prospección. Podemos ve-la 

distribución no mapa adxunto. 
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o Paiño Gallado é, unha especie holártica coas súas 
principais poboacións establecidas nas costas de América 
do Norte e de Asia septentrional. En Europa, este paíño, 
o maior do Paleártico occidental, ten un estatus de 
conservación desfavorable pola distribución mm 
localizada da súa poboación reproductora nalgúns puntos 
do. noroeste de Europa: a meirande parte dos seus 
efectivos crían en Islandia e o Reino Unido, pero tamén 
hai algwlhas colonias en Noruega, Irlanda e Dinamarca. 

Oceanodroma leucorhoa é unha especie solitaria e 
csencialmentc oceánica, aínda que é menos peláxica que 
os outros paíños pois prefíre as zonas de emerxencia de 
augas profwldas frecuentes no borde da plataforma 
continentaL As veces atópase tamén perta das costas ou 
mesmo no interior (ténse visto incluso en Suiza) por mor 
dos fortes temporais. O seu hábitat son as rexións 
sub árticas de augas frías, tendo os cuarteis de invernada 
nas rexións tropicais, en zonas de converxencia de 
correntes mariñas, aínda que algúns individnos chegan 
ata os mares subantárticos. 

o paíño gallada voa a pouca altura sobre a auga, 
alimentándose de crustáceos planctónicos, moluscos, 
pequenos peixes· e tamén de sustancias aceitosas ou 
grasas que flotan na ·superfície. En ocasións segue ás 
baleas mentras éstas se alimentan, para aproveitar os seus 
refugallos. 

Esta especie é un migrador frecuente, pero irregular ó 
langa das costas galegas, ande só pode verse desde terra 
con ocasión de grandes temporais. Vese sobre todo en 
outono, de Setembro a Decembro. 

O pasado mes de xaneiro, como consecuencia dos 
fortes temporais rexistrados a fínais de Decembro, 
poideron observarse nas Rías Baixas galegas (sobre todo 
na ría de Arousa) un gran número de exemplares vivos 
de esta especie, atopándose asimesmo alguns éxemplares 
martas que presentaban unha extrema delgadez ó non 

poder alimentarse durante un langa periodo de tempo a 
causa das condicións c1imatolóxicas tan adversas. 
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~¿do" ........... ............ .............. ................. Ca/og"'ia d"ocic 

11ome: ............ "....... ........................ (itut:ca cwJza. Cl'la) 
2J.11..J.,.... HH'HHHHH' O .J"Anli! (ala 12 ano,) 

')jala. d(J nacemm¡{o:.. ......................... .................. O Xu.ve~l (ala 18 ano!) 
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o Jamillar 
O P,'Olcclot. 

Cuota anua! 

7501'1, 

1,500 pi!> 

2.250 pI::, 

3.0001'1, 

4.5001'1, 

150.000 rLJ 
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" 
Alerdanumle, 

Jjai Cf¡ue JuAña-& importancia da participación dunha Jociedade ben 

in/ormada e c~éta, para permitir ají Cf¡ue Jexa a meJma Jociedade Cf¡uen óe 

tnOl/iAze para efectuar u~ cambio po!ttico conóecuente có deóenrog óoóteñib!e », 

::Declaración de Berffén (16- 05- 90) . 

1!Jllniótroó de 34 paíMó europeoó, o Comióario de medioAmbienle da Unión 

¿~ropea e a Comióión Gconómica para Guropa k naciónó U2ik. 


