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EDITORIAL 

A desfeita de Bens 

o pasado día 10 de setembro unha morea de 100.000 
toneladas de 'lixo do vertedeiro de Bens (A Coruña l 
esparramouse ladeira abaixo ata o suburbio do Portiño e o 
mar, con pérdidas humanas, 'ecolóxicas e económicas. 
Situacións semellantes pódense reproducir, nun futuro Oláis 
ou menos inmediato, noutros pimtos de Galicia e España; 
seria conveniente, pois; reflexionar desapaixonadamente 
sobre as tres altemativas para a xestión dos residuos sólidos 
urbanos (RSU): reciclaxe, vertedeiro e incineración. En 
calquera debate sobre esta problemática, a resposta dos 
nosos políticos e gobemantes é a mesma: a recollida 
selectiva dos RSU para a súa reciclaxe non é rendible, os 
vertedeiros e a incineración son máis baratos e non 
plantexan problemas. 

F agamos unha análise desta afIrmación no caso de 
Bens. Arranxar a desfeita neste vertedeiro terá un custe de 
i.500 a 2.500 millóns de pesetas, é dicir, de 70 a 115 
millóns por cada un dos 22 anos que estivo en 
funcionamento e de 1.500 a 2.500 pesetas por cada 
tonelada de RSU alí vertido; este investimento no!) garante 
a desaparición de tódolos problemas actuais e futuros do 
vertedciro. ¿Qué ocorreria se estas cifras mil millonarias 
fosen investidas na recollida selectiva e a reciclaxe dos 
RSU pola mancomunidade de concellos? Pois terian 
reciclado, e vendido, aproxirnadanlente 300.000 toneladas 
de papel e cartón, 100.000 de vidro e outras 100.000 de 
metais: adcmáis, terian compostado millas 300.000 

toneladas de residuos orgarucos (e resolto gratis, e 
radicalmente, os problemas da explosión demográfIca das 
gaivotas l. En consecuencia, terian reducida a montaña de 
lixo de Bens nun 80%, é decir, dende o millón de toneladas 
que hai hoxe ata unhas 200.000 toneladas, aínda lles 

. quedaría espacio no vertedeiro para outros 80-90 anos e 
non se teria producido a desfeita actual. 

O caso de Bens é unha catástrofe ecolóxica, económica 
e humana, pero a súa orixe non é natural, senón a 
consecuencia da neglixencia e a prepotencia do home 
diante da natureza, como en tantas outras ocasións: onte o 
camping de Biescas, hoxe o vertedeiro de Bens, mañá ... 
Mañá ¿canto costará arranxar os problemas que provoque 
a incineradora de Cerceda? En Bens acumuláronse os RSU 
de só 16 municipios, pero en Cerceda vanse acumular as 
cinsas e as escorias dos RSU de toda Galicia, que 
representarán o 10% do seu volume, o 25% do seu peso e 
a .totalidade dos metais pesados e doutras sustancias tóxicas 
incombustibles. 

A Sociedade Galega de Historia Natural, fonnada en 1973, é «WJba asociación 
illdepelldente e científica, dedicada ó estudio, divulgación, conselvación e defensa do 
medio natural, que non tén na súa actuación fms lucrativos» .CArt. 5° dos Estatutos). 

A S,G,R.N. é unha asociación legalmente recoñecida có Protocolo n° 18.487 no 
Rexistro Nacional de Asociacións. inscrita no Folio 11 do Rexistro de Asociacións 
PrQtectoras do Medio Ambiente (Xunta de Galicia), e có número AO/C-000/382 no 
Rexistro de Asociacións Culturais Oalegas. 

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

Ten un representante no "Conse~lo Galego do Medio Ambiente". 
Elaborou o Atlas de Vertebrados de Galicia. 
Realiza, dende 1973, os' Censos Invernales de Aves Acuática. 

Coordmou o "Programa de Conservación do Arao ibérico" da Unión Europea. 
Organiza Xomadas e Congresos sobre ~mas medioambientais. 
Participa no programa anual Coast Watch, avaliando o estado da beiramar. 
Publica revistas. monografias e boletins de divulgación do medio ambiente. 
Organiza charlas e conferencias de educación ambiental. 

Persónase nos trámites de infomlación públic.1. e de Avaliación de Impacto Ambiental dos proyectos. 
públicos al! privados. con incidencia medioambiental. 

Santiago: Rúa da Oliveira, 4_2°. Apdo 330. Teléf. 584426. A Coruña: Apdo. 825. 
Ferro!: Méndez Núñez, 11. Apdo. 356. Teléf. 352820. Ourense: Rúa Jesús Soria, 23-
2°, Apdo. 212. Vilagarcía: Apdo. 303. 
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PASPALLÁS é o boletín trimestral da 
S. G.H.N., pero as opinións expresadas nel 
(agás a Editorial) non son necesariamente 
as da súa Xunta Directiva Xeral. 

Colaboraron neste número: Agustín 
Alcalde Lorenzo, Xusto Calvo Peña, 
Bernardo Carrión Velasco, Serafm 
González Prieto, Xoán Santamaria Cameán 
e Xosé L. Rei Muñiz. 
Depósito Legal: C 1590/91. 

l.S.S.N.1132-0567. 

Impreso en papel reciclado. 



DELEGACIÓNS 

Un ano máis e con motivo da celebración do Dia 
Internacional das Aves, o pasado día 28 de setembro, as 
delegacións da S.G.H.N. de Ferrol e Santiago organizaron 
conxuntamente unha saida O Grove e praia da 
Lanzada.(Pontevedra) A elección deste lugar para a 
realización da visita fixose pola gran importancia 
prnitolóxica da zona, xa que é un esteiro onde recalan 
números as aves do norte de Europa para pasar a 
invernada, e tamén sirve de descanso para outras que 
estan no scu paso hacia o Sur. Xunto coa Ría de 
Ortigueira pódese considerar o estciro do Grove como o 
máis importante estacionamento de limícolas de Galicia, 
acollendo tamén importantes continxentes de anátidas, e 
zancudas, entre as quc destaca o cullereiro. A praia da 
Lanzada e unha praia de mar aberto polo cal é un lugar 
interesante para a observación de aves mariñas, coma 
poden ser as pardelas. 

DIA IN1ERNACIONAL 
das 

AVES 

SOCIEDADE 
GALEGA 
DE HISTORIA 
NATURAL 

SANTIAGO - Apdo 330 
A CORUNA - Apdo &25 

FERROL· Apdo 356 
OURENSE - Apdo_ 212 

VILAGARCIA - Apdo 303 

A pesar da data da realización da saída e do máis que 
veraniego día do que disfrutamos, a sorte non nos 
deixou dc lado c puidemos observar unlla anlplia 
variedade de aves, como un nutrido grupo do xa 
mencionado cullereiro, o cal está a incrementar a sua 
pobo ación nos últimos rulOS nesta zona. Dentro das 
anátidas non faltarón a sua cita cas nosas lcntes, os 
abundantcs alavrulcos así coma a cerccta do estio, o pato 

cullerete ou o pato asubión. Tamén os pequenos 
limícolas deixaronse ver: gavitas, pillaras, pilros, 
mazaricos e biluricos foron os máis observados. 
Pero non todo forón aves, tamén puidemos dísfrutar ca 
maravillosa paisaxe da zona, e acercarnos ó mundo da 
arqueoloíia visitando unha necrópolis (antigo cimiterio 
tardo -romano) e o que ainda é ruáis importante que foi 
gozar dunha xornada de convivencia con socios e 
persoas de outras delegacións, cos que non temos tanta 
relación por motivos como o da dístancia. 

Polo trullO esperamos poder realizar máis saidas dc 
este tipo, e dende aqui anirnarvos a todos' a que 
participedes nclas. 

A Vocalía de Omitoloxia desta dclegación comunicóu 
a preparación dun Censo anual de aves na zona de 
Lobadíz (Doniños), así coma a creación dun ficheiro dc 
citas ornitolóxicas da Delegación. 

En canto á Biblioteca se refire, temós coñecemcnto de 
que cstanse a incorporar novos volúmenes, procedentes 
dunha subvención da Deputación Provincial. así mesmo, 
proséguese coa reorganización da mcsma, e prégase a 
todas aquelas persoas que teñan libros fora de plazo pasen 
polo local para axilizar o traballo. 

Todos aqueles interesados pola Botánica, sabede quc 
a partires do 17 de setembro, xa podedes pasar os martes 
a partir das 19:00 h., polo local da delegación para 
detenninar plantas. 

As vocaIías de Bioloxia Mariña e Mamíferos mariños 
comunícannos que estase procedendo á ampliación da 
colección malacolóxica, e que todos aqueles interesados 
en deternünar cunchas, podedes pasar polo local tódolos 
xoves ás 19:00 h. apartir do 19 de setembro, e o que a 
mamíferos mariños se refire sabede que segue na 
montaxe de esqueletes de cetáceos varados na Bisbarra, 
e que neste momento estase a preparar a montaxe dunha 
Kogia breviceps , Cachalote pequeno varado na praia de 
S.Xurxo. Tamén estanse facendo vaciados en escaiola de 
golfiños mortos para ó postérior moldeado en cartón
pedra .. 

Os aficionados a Entomoloxia sabede que estase a 
crear un ficheiro de citas nesta Bisbarra, e agradecemos 
a todos os interesados nesta disciplina quc enviedes citas 
de VacalouraLucanus cervus. 

Coma tódolos anos por estas datas cscomenzaranse os 
Cursiños sobre Natureza Galega, con cursiñosnovos 
ademáis dos habituais, así que xa sabedcs onde estanlOs, 
e non dudedes en pasar polo local para calqueira 
problema que vos surxa. 
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IECO LOXÍfo. 
NOMIA 

Nonnalmente, cando planificamos a 
iluminación dunha dependencia da nosa 
vivenda estamos acostumb~ados a 
pensar que necesitaremos unha ou 
vanas lámpadas cun detenninado 
número de vatios. Esto é un erro 
arrastrado dende cando as bombillas 
incandescentes eran o único tipo de 
luminarias eléctTicas, pois, en realidade, 
os vatios son unha medida de potencia 
(e de consumo de enerxía) pero non da 
intensidade luminosa que nos 
proporcionará unha lámpada. Unha 
demostración disto son os tubos 
fluorescentes clásicos que alumean coa 
mesma intensidade que unha bombilla 
incandescente, pero cunha potencia; e 
un consumo de electricidade, 
sensiblemente máis reducidos. Este 
aforro de electricidade supón unha 
avantaxe económica para o consumidor 
e ecolóxica para o medio anlbiente: a 
enerxía máis linlpa e a non producida 
nin consumida. O problema dos tubos 
fluorescentes é estético, xa que se 
adaptan mal á decoración da meirande 
pmte das habitacións dunha vivenda. 
Esta desventaxa xa foi rcsolta fai anos 
coas lámpadas fluorescentes compactas 
de baixo consumo, que se adaptan ós 
mesmos casquillos portalámpadas que 
as bombillas incandescentes; o mesmo 
sucede coas moi recentes lámpadas de 
inducción. 
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A ILUMINACIÓN I 
Chegados a este punto, posiblemente moitos dos nosos lectores estean a 

pensar que este tipo de lámpadas de baixo consumo seránecolóxicas, pero 
que resultan moi caras e que a súa rendibilidade parécelles dubidosa. É polo 
tanto o momento de facer contas. 

Potencia (w) 100 20 20 

Precio (pts) 100 2.500 4.500 

Duración (horas) 1.000 8.000 

Número lO 1,25 

Consumo (Kwh) 1.000 200 200 

lámpada 1.000 3.125 

Coste 
Kwh 18.583 3.717 

(pts) 
3.717 

total 19.583. 6.841 8.217 

Durante as súas 10.000 h de vida útil (7 anos cunha utilización diaria de 
4 h), a lámpada de inducción terá aforrado 800 Kwh de electricidade, que si 
se producise nunha central térmica tería queimados 500 kg de carbón ouAOO 
1 de fuel-óleo; o mesmo resultado conseguiríamolo tamén con 1,25 lámpadas 
fluorescentes compactas. Deste xeito reduciríamos en 1.000 kg a producción 
de dióxido de carbono e en 12 kg a de dióxido de xofre (que na atmósfera 
reacciona co auga fonnando 19 kg de ácido sulfúrico). Esta é a nosa 
contribución na loita contra o efecto invemadeirQ e a chuvia ácida con tan 
só sustituir unha bombilla incandescente de 100 w por unha lámpada de 
baixo consumo. 

lncmldcscentc Flurorescente compacta Inducción 



SECCIÓN XURÍDICA 

Coa entrada en vigor da Lei Orgánica 10/1995, 

do 23 de novembro, que aproba o novo Código 

Penal desaparece o tan insuficiente, discutido, 

criticado e malogrado arto 347 bis do anterior 

Código Penal, coñecido correntemente coma "delito 

ecolóxico", e que ceñíase exclusivamente a 

emisións e verquidos de carácter grave. 

A regulación actual atópase no Título XVI: Dos 

delitos relativos á ordenación do territorio e da 

protección do patrimonio histórico e do Medio 

Ambiente, e no Título XVII: Dos delitos contra a 

seguridade colectiva. En canto a sua estructura, 

dicir que o primeiro divídese a sua vez en cinco 

capitulos: 

" I) Dos delitos sobre a ordenación do territorio. 

" II) Dos delitos sobre o Patrimonio Histórico. 

.. IU) Dos delitos contra os recursos naturais e o 

Medio Ambiente. 

.. IV) Dos delitos relativos da Protección da Flora , 
e Fauna. 

.. V) Disposicións comúns. 

Pola súa parte, o Título XVII atópase dividido 

en catro capítulos, ainda que tan só os dous 

primeiros refirense ós delitos ecolóxicos, estos son: 

.. I) Dos delitos do risco catastrófico. 

.. II) Dos inc.endios. 

En total, unscorenta artigos que tipifican 

diferentes conductas e accións atentatorias contra 

o Medio Ambiente. O cal, e sen entrar ahora a 

analizar cada un destes tipos penaís, hai que valorar 

coma moi positivo. 

Sen embargo, a novídade nesta materia non está : 

constituida só por esta maior exhaustividade na : 
. , 

tipificación penal, senón que resulta igual de. 

novedoso e importante a actual regulación das ; 

penas que fai o Titulo III do víxente Código Penal, , 

sobre todo o referinte ó arresto da fin de semán 

(artigo 37), os traballos en benefició da comunidade 

(artigo 49), a pena de multa e a nova sistema dos 

díás-multa (artigo 50 e seguintes.), a suspensión da 

execución das penas (artigo.80 e seguintes.) e a 

sustitución das penas privativas da liberdade (artigo 

88 e seguintes.). 

Estas normas resultan perigosas en canto á 

perseguibilidade real da delincuencia ecolóxica, e 

elo, sumado ó feito de que, en xeral, o novo Código 

Penal concede unha maIOr marxe de 

maniobrabilidade por parte dos xuices, fai que' 

debamos permancer atentos a sensibilidade da, 

xudicatura por estes temas e se non escépticos, 

polo menos bastante cautos polo momento. 
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ELEXIR PRISMÁ neos 

A elección é vasta no mercado de prismáticos e as· 
opcións de fabricación numerosas. Vela quí algúns 
puntos a ter en conta antes de tomar unha decisión. 

¿Para que serveu? 
A pregunta pode parecer superflua, non 

embargantes é importante facela diante de toda 
compra para estar seguro de escoller un material que 
corresponda ás nosas necesidades. 

Un par de prismáticos é un complemento óptico 
coa función de aumenta-las cualidades do olio 
humano e de rebaixa-Ios seus límites, reducindo 
fortemente as distancias. En efecto, aínda que se fala 
habituahnente de aumentos o tenuo a empregar, máis 
correcto é e achegamento. Un par de prismáticos que 
"aumenten" 8 veces, achegan de feito 8 veces o 
observador ó obxeto observado. Este non aparece 8 
veces máis grande, pero é como si estivera 8 veces 
mais cerca. Nunha palabra, vese o paxaro que se 
atopa a 800 m como se estivera a 100 m. 

Os prismáticos son pouco volunúnosos, doados de 
transportar e utilizables rapidamente. Pero a boa 
calidade da observación dependerá tamén do seu bo 
mantemento: os tremores, debidos á fatiga durante as 
observacións prolongadas ou a outra causa, serán 
amplificados polos aumentos e diminuirán a 
calidade da imaxe,· cansando rapidamente a vista. 
'Peso, volume e aumento dos prismáticos son, pois, 
limitados por este factor, e as súas cualidades 

; . quedan modestas comparadas cos telescopios. 

¿Como funcionan? 
Un par de prismáticos está constituído por dous 

tubos compostos cada un dun obxectivo, dun sistema 
de prismas e duil ocular. O diámetro do obxectivo, 
que condiciona a luminosidade, fonua unha imaxe 
virtual invertida a algúns centímetros do 0110 do 
observador. O sistema de prismas alonga o traxecto 
da luz permitindo obter aparatos compactos e 
endereitar a imaxe. O ocular funciona coma unha 
lupa e permite ver distintamente esta imaxe virtual 
próxima ó olio, mentres que en xeral, salvo se un é 
moi miope, o ser humano non pode ter unha visión 

: prolongada dun obxeto situado a menos de 20 cm 
dos seus ollos. O aumento está definido pola relación 
das focais do obxectivo e do ocular. O principio é 
pois simple. Non embargantes, para obter unha 
lmaxe de calidade, deben superarse moitos 
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obstáculos. A luz ó atravesa-Ias lentes e prismas é en 
parte absorvida e perdida por reflexión. Os tipos de 

. cristal utilizados, a precisión da talla e da mOl)taxe, 
as colas, os tratamentos anti-reflexos e os diafragmas 
interiores poden limitar grandemente estas perdas, 
aínda que sen eliminalas totalmente. Outra 
difícultade importante reside na necesidade de obter 
dúas imaxes o máis idénticas posibles para que a 
observación poida durar moito tempo sen trastornos 
oculares nin dor de cabeza. Por elo é necesario que 
a reglaxe do paralelismo tanto dos dous tubos coma 
dos prismas sexa o mais preciso posible para evitar 
todo defecto de paralelismo, que o cerebro humano 
chega a compensar, e o desviamento dunha imaxe en 
relación á outra, moi difícilmente compensable. 

¿Que aumentos? 
É o punto central á .hora da elección, pois hai 

pequenos plismáticos que aumentan 2 ou 3 veces, e 
prismáticos de ata 20X60 equipados cun sistema de 
corrección de vibracións. 

As cualidades ópticas teóricas dependen do 
diámetro do obxectivo' e do aumento, o que 
condiciona a súa luminosidade. O olio humano 
recibe a luminosidade exterior pola pupila, que ten 
un diámetro variable (canto máis escuridade máis 
aumenta de tamaño, e inversamente). Pero o seu 
tamaño máximo no adulto xove é arredor de 7 mm. 
O diámetro do círculo luminoso á saída do ocular 
duns prismáticos, ou meniña de saída, cálculase 
dividindo o diámetro do obxetivo polo aumento. Un 
8X40 terá pois unha pupila de saída de 5 mm, un de 
IOX40 de 4 mm. e un 7X50 de TI inm. 
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Vese en seguida que é inútil fabricar un par de 
prismáticos 7X60 posta que a luminosidade máxima 
para o ollo humano é acadada co obxectivo de 50 
mm, Esta luminosidade máxima explica relacións a 
veces curiosas como o 9X63 que corresponde 
exactamente a este valor. 

A luminosidade máxima é interesante para as 
observacións crepusculares ou en condicións de 
luminosidade dificiles, En pleno día ou para as 
persoas de idade nas que o ollo dilátase menos unha 
meniña de saída de 4 ou 5 mm é suficiente, Se 
queredes dar preferencia á lixereza e o menor volume 
podedes elexir modelos compactos descencendo a 2' 5 
ou 2 mm dos 8X20, por exemplo, pero nunca menos, 
Noutro senso a ganancia de luminosidade por aumento 
do diámetro do obxectivo choca rapidamente cos 
inconvenientes do peso e o volumen: 50 mm parece 
un límite a non rebasar en xeral. 

Para o uso ornitolóxico ou naturalista, un par de 
prismáticos de aumentos medios cun ocular e pupila 
de saída tan grande como sexa posible, tendo en conta 
as dimensións e peso, é de todo satisfactorio. As 
relacións 8X40 e IOX40 (5 e 4 mm) son as mellores. 
Estas representan o compromiso ideal pesol volume 
Icualidades Iluminosidade, Un aumento superior a 
miucio é superfluo: se o paxaro aparece mais 
aumentado, os detalles son menos precisos e 
globalmente o confort da visión diminúe, Un aumento 
inferior a 8 é insuficiente en xeral, salvo usos 
especiais: por exemplo os de 7X50 con luminosidade 
máxima pode concebirse para a observación en 
condicións dificiles, ou en vehículos en movemento 
(barco sobre todo), posto que os inconvintes do 
movemento da imaxe son atenuados. 

¿l'rismas Porro ou en teito? 
Os prismáticos tradicionais van equipados con 

prismas Porro: o ocular está desprazado en relación ó 
obxectivo. Este sistema antigo está amplamente 
probado e é menos caro pero ten varios inconvintes: 
os aparatos son voluminosos e o enfoque realízase 
por desprazamento dos oculares, sistema fráxil que se 
pode descompensar bastante doadamente, 

Os prismas en teito son dunha tecnoloxía moito 
máis reciente. Os obxectivos están aliñados cos 
oculares. Estes prismáticos son moito máis compactos 
e o seu enfoque é interno: a única peza en movemento 
no exterior é a roda de regraxe, Os prismáticos están 
tamén mellor protexidos. Este sistema demanda unha 
alta tecnoloxia, Certos angulos dos prismas dos 
prismáticos "Leica" por exemplo, non poden ter unha 

desviación superior a 1 segundo de ángulo, é dicir, 
unha diferencia de 1mm en 100 m. Pero os 
prismáticos equipados con estes prismas son mais 
caros e a miúdo máis pesados. 
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PROXECTO DE LEI DE CAZA DE GALICIA. 
A OPINIÓN DA S.G.H.N. 

Consideracións xerais territorio polos cazadores durante detenninados días o ano, 
A promulgación dunha Lei de' Caza para Galicia é pois a xente teme ser ferida nun accidente de caza, 

, necesaria debido ós cambios acaecidos na realidade legal, Obxecto da caza. 
social, ambiental e cinexética dende a promulgación da O exercicio da caza debera regulars~ de xeito que 
vixente Lei de Caza de 1970: quede garantida non só a conservación das especies 
• A Lei de Caza de 1970 está parcialmente desfasada cinexéticas, senón tamén a das especies protexidas que 

como consecuencia da aparición de numerosas normas dependan daquelas e a dos ecosistemas, 
legais, europeas, españolas e galegas, sobre a Terreos de réximen cinexéticos común. 
conservación do Medio Ambiente en xeral, e da fauna 
en particular, durante os últimos 25 anos, A súa superficie mínima contínua debera ser de 2000 

ha, de igual xeito que nos terreos cine~éticamente 
• A inadaptación da Lei de 1970 á realidade galega, ordenados, e non 500 ha como se contempla nO proxecto 

xunto coa inoperancia ,das sucesivas administracións, ,_4..: Le,i", No cómputo desta superficie mínima deberan 
provocou 'a, atomízación da superficie ci.nexétic:a-::en'exchúrsé'~asczOllaS'{¡e,segurid~de e os terreos de carácter 
incontable~;,~o¡¡tús,,de-<;a.za'minuscUl6S,' v~rdadeiros ,'non ,cméxetico, Osplans de' ' cinexética tamén 
"coutos de Ta¡tas"nos,que,a,prinoiPalperxudípada éa deberanser a cargo da 
fauna, cinexética ou non,' Conselleria de AgriClllWlf3 

• A sentencia 102/1995 'do Wibunal 
(BOE do 31-07-95) atribú,e ás autcmonií, 
competencia exclusiva en matetla de xesti,:,nda:i, 

Nembargante, o proxecto de;J.!rei 
executivo aulonóllÚCO - tan inspiraqd na,Leí, 
1970 e no seu regulamento de 1971 que o 
son similares ou idénticos - non é!: a Lei 
demanda a realidade socioecolóxica ~e Galicia 
do século XXI, a pesares de que supon un "V"n,op 

que establece unha superficie mín'Í¡Ua para 
a caza e unhas probas de apti4Ídi" e coí'íecémentos para os 
cazadores, ','"'' 

,o' 

o máis grave erro do p~6~kffo de Lei é de índole 
ecolóxico e social: no seu esj¡iTI(i') todo o medío naUilfal 
xira en torno á caza, candol~::eXplotación dos recursos 
cinexéticos ten que estar" <llari¡mente supeditada e 
subordinada a un ben supedqr::~ ~~!JServación do medío 
ambiente como patrimonio natlltal '#1iilienable de tódolos 
cidadáns, En lil1a co anterior, o prinielí-ó obxectivo desta 
Lei non debera ser o fomento da caza, como se sinala na 
exposición de motivos, senón o de garantir que a 
explotación cinexética realizada por unha minoría, os 
cazadores, non hipoteque a conservación da fauna e o 
funcionamento naUilfal dos ecosistemas, que, non o 
esquezamos, son patrimonio natural de todo-los galegos, 

É asimesmo un erro considerar a caza como "un recurso 
natural renovable", que "proporciona utilidades de índole 
ambiental", ou lUma "actividade recreativa con carácter 
similar a cal quera outra das que satisfai o ocio nas 
sociedades avanzadas", como se pretende xustificar na 
exposición de motivos da Lei, A caza é unha explotación 
violenta e destructiva dun recurso natural que está moi 
lonxe, no espirito e na práctica, doutras actividades no 
medio natural (sendeirismo, observación e fotografia da 
natureza), A caza, ademais, entra en conflicto con estas 
actividades xa que supón a ocupación casi exclusiva do 
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educativas, s~::a;~~~~~¡~~r~! ¡P~~t:~::~~~:~~~~~ a caza para asegura-la d especies, A 
declaración dun debera levar implícita a 
súa inclusión no de Espacios Nahilfais de 
Galicia, e tamén control e vixiancia 
poI a Conselleria de ' Ganderia c Montes, Os 
terreos einexéticos en espacios naturais 
protexidos deberan perder condíción e pasar a ser 
refuxios de fauna, agás . de ordenación dos 
recursos naUilfais cOlTes:poJudeiQte \nctiqlle outra cousa, 

Terreos cinexéticamente ord~nai~b;s.JfE:OJl1~). 

De igual xeito que nos réximen cinexético 
común, no cómputo da superficie mínima (2000 ha) 
deberan excluírse as zonas de seguridade e os terreos de 
carácter non cinéxetico, 

Co fm de reduci-lo impacto da caza sobre as 
poboacións cinexéticas, OS TECOR deberan manter como 
refuxio de caza permanente unha superficie mínima do 
10% dos seus terreos de carácter cinexético, No caso de 
que, por circunstancias excepcionais, estas áreas perdesen 
a capacidade de cumpli-la súa función debera declararse 
outro refuxio de caza de similares caracteristicas, 

A xestión dos TECOR autonóllÚcos debera realizala 
directamente a Administración cinexética, e nunca por 
medio de sociedades ou asociacións de cazadores, 

A extinción dos TECOR tamén debera contemplarse no 
caso da comisión de infraccións graves ou moi graves que 



afecten ás condicións impostas nas autorizacións 
administrativas relativas ó ordenado aproveitamento das 
poboacións e a protección destas e dos 

parte. 

Terreos 

Considérase 

• A esixeIlci¡\'~1 ambientais. 

• A análise ~ióciica de chumbo en 
solos e au:ga¡¡}(rt~$tas ZOIlas·de caza intensiva hai risco 
de tóxico procedente 
dos perdig,~ns)¡ 

• Fixarunha 
1000 Ha 
km) entre 
actividade 

• 
espacios 
relacionados nos 
e Subsidiarias de 
Coruña, Lugo, Ourense e 
24 de xaneiro de 1990). 

Zonas de seguridade. 

ha para caza menor, 
distancia mínima (5 

~~f~.?,~":¡~ explotación da 

Posto que a súa fmalidade; e;~~¡,:'~~:!~~~~?; 
protección das persoas e os seus h 
nunca se debera autoriza-la caza. 

Terreos cercados. 

Co fm de evitar a fral~(,nta 
ameaza a conservación da fauna, 
fíns cinexéticos deben axustarse 
4/1989 de Conservación de los 
Flora y Fauna silvestres. 

Introducción e solta de especies 

É incomprensible e ir' ladmisible 
superficial dado polo proxecto 
capital importancia. A redacción " . 
moito máis precisa e detallada: . 
especies cinexéticas esixirá 
da Consellería de Agricultura, 
vez verificados a necesidade, a 
controis xenéticos e sanitarios 
empregar, os requisitos para lC~,1'I""-l~o;; 
marcado das pezas e as cortdiií!(Í11S 
outras. Quedan expresamente 
ou soltas realizadas con esp,éClme! 
alóctonas". 

Prohibicións. 

Deberan prohibirse non só "a teni~!lJqi~"'~"'\jtili:z:~cjpÍ1 d~ 

alteren a estabilidade das poboacións e a' dos 

sin excepción, a caza fóra 
entre a saída do sol e o seu ocaso, 
. ou armas de calquera gas 

munición de chumbo en zonas 
de auga. 

¡pJ:1ttiicle deberan ser obrigatorias para 
Rn,';r,," obter a licencia de caza, e non 
soliciten por primeira vez, posto que 

q\!'~',;¡\,a tiveron licencia nunca demostraron 
"a aptitude e os coñecementos 

no Artigo 44.1 da Lei. En tanto non se 
probas de aptitude e coñecementos, 
solicite a licencia de caza só debera 

nas taxas da matrícula anual son 
.~:c:lfuamlenlte discriminatorias contra os TECOR 

as súas poboacións cinexéticas: 

:Oli[·flll.e, adique a refuxio de caZa o 50% da súa 
alomenos 2 anos obterá uulla 

ific:acióti''P,op'Ji:'i¡ioulal na súa taxa: un 50%. 

uli1l0'E(3QR pok""s(ílli;ito de ser municipal terá uulla 
bonlll,cac:iÓUldo 7s~¡,od¡,;n~OD R cinexético-deportivos 

!J¡plllij,cac:iórls de ata o 50% polo 

n~:~~:~~S~).¡;;i~Js,~d;e!:¡\'ta1o 75% si deixan un 10% dos 
p qaz:l\dc)res alleos. 

iufraccións leves, sinon 
,~,~y,'s:"iá)c~¡~ar anitésda!"~aíd,a do sol e despois do seu 

cand'Jilior cal quera circunstancia estea 
.ill:r.~dllei<dá1['11!¡Sjbíl.idltdY; cazar servíndose de animais ou 

<mt!111IedJi6,le ocultación, d) entrar con armas 
ap~oliibld¡ls en terreos nos que estea 

"'"l',~' '"," de cazar. . 

considerarse infraccións graves, 
iVi,~ - ~.~ empregando faros, lanternas, 

luminosas artificiais, desde 

e71~:~~~~~~4t~~:~:~~~~,b) non J\ con réxinle 
ou incumpri-Ias 

erradicación, c) cazar 
con cargador de máis 

sil,ill,ciador, visor nocturno ou 
,n· •• "lt"r especies exóticas ou 

~Sllé,l.;in1()S que poidan contanJinar 
e) cazar 

en terreos 

tódolos procedementos de caza "~~~:~~~f~t~~~~a~~r;!~ii~~~i~~~\: terse en así' como aqueles ,. causado ós 
desaparición duulla non cinexéticas 
que, comísos tamén deberan 

a¡llí\jar$e n'~(jaISO(:lasinfrªec¡ons leves. 
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BRASIL: NOVAS DA AMAZONIA. 

Militantes do Movemento dos Trabalhadores sem Terra 
(MST) de Brasil seguen a movilizar ás familias campesiñas 
en loita pola terra. Durante o pasado mes de agosto 
poidemos VIvir 
esa loita día a día 
convivindo cos 
campesiño s 
aseniados e. 
mesmo. asistindo 
a unha ocupación 
de terra. 
EstIvemos na 
rexión amazónica , 
do Estado de Pará. 
na zona de 
Carajás, non lonxe 
de Xingú. 
Asistimos á vida 
diaria dos 
campesiños. 
moitos .dos cales 
perdcron algún 
familiar nunha das recentes matanzas feitas alevosamente 
poI a policía e os pistoleiros (Abril de 1996). Os 
supervivintcs amasaban as sinais das balas nos seus 
propiOS COlVOS. A pesares desto, da crudeza dos 
acontecementos e das duras condicións de vida, os 
campesiiios dcmostran unha grande forza de vontade para 
tentar trocar o inxusto sistema social imperante hoxendía 
en Brasil. 

A rcxión de Pará conserva aínda boas extensións de 
selva amazómca. pero tamén fomos testigos da 
depredación que exercen os grandes telTatenentes, que 
queiman a selva para producir pasto pro gando, e amáis 
sutil e cínica das empresas multinacionais que, como a 
Valley Río Doce (de amplo capital xaponés) na SelTa dos 
Carajás, expropian os recursos mineiros do país ó lempo 
que se auto·etiquetan como protectores da Natureza. 

En comparación co anterior. o impacto ecolóxico dos 
asentamentos campesiños é mínimo. aínda que en ocasións 
recurren a prácticas perigosas. como O lume, para poder 
traballar unha pequena extensión de terra adicada a harta. 
Ou tamén cando. durante unha ocupación de terra na selva, 
a xente sae a cazar para sobrevivir. De tódolos xeitos, en 
xeral entre a poboación campesiña obsérvase unha alta 
conciencia da importancia do entorno e dos problemas 
derivados dun desemolo económico mal entendido; por 
eso, coménzase a traballar en aspectos como o saneamento 
dos poboados, a reforestación, a potenciación das árbores 
frutais da rexión, etc. Todo esto. xlmto ca feito de que wlha 
das premisas do MST é chegar a un desenrolo sostible, 
fainos manter a esperanz.a de que é posible 1m futuro 
mellar para o home e o Medio Ambiente. 

En canto á flora, fumas testigos directos da 
deforestación indiscriminada feita palas multinacionais e 
da queima brutal practicada polos terratenentes para 
producir pastos. Entre as árborcs destacan o l11ogno e o 
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cedro, moi codiciados polos madereiros; o cacao, a 
'palmera asai, o mamao e a castaña do Pará tamén 
constitúen unha fon.te moi importante de recursos para o 

desenrolo da zona 
.que ata o 
momento non se 
soupo utilizar. En 
canto á fauna, 
destaca a 
abundancia de 
aves e mamíferos 
pero, contra o que 
poidera parecer, 
na selva paraense 
non existe a 
abundancia . de 
réptiles propIa 
doutras rexións 
brasileiras. 

Loitar 
conservar 

por 
esta 

enorme rIqueza 
natural é un deber de todos. Axudar ós campesiños 
brasileiros a conquerir unhas condicións de vida dignas é 
o primeiro gran paso necesario. Non esquezamos que a 
meirande parte dos campesiiios e garimpeiros establecidos 
na Amazonia proveñen doutros Estados como Minas 
Gerais, Ceará ou Maranhao. Polo tanto, ata que o imperio 
dos latifwldistas e da corrupción política non ceda ante a 
chegada dWl verdadeiro sistema de xustiza social en Brasil, 
o pulmón do planeta non deixará de ser brutalmente 
esquilmado. 

VERTEBRADOS OBSERVADOS 
RÉPTILEs: anaconda (Eunectes murinus), coral (Micnwus 

lemniscallls), jiboia (Boa constrictor), salamanquesa (Peropus 
mulilatus), yacarés (Caiman crocodilus e Caiman latirrostris), 
e tamen grandes iguanas e jabutís. 

AVES: papagaio ara (Ara eh/orap/era), tucan toco (Ramphaslos 
toco), urubú común (Coragyps alratus), urubú rei 
(Sarcoramphus papa)" carpinteiros (Dryocopus linealus e 
Veniliornis maculifrons), galiña de auga (Formicarius colma), 
martín peixeiro xigallte. (Ceryle torquala), pamba jurití 
(Leptolia verreauxi), anduriñas (Hinmdo mstiea e AUicora 
!aseiala). maucbas (Ozus ehoHba), ca!ibtíes (Angaszes 
seulMus), loro de cabeza amarela (Amazona oehrocephala), 
papagaio de frente azul (Amazona aestiva) e, segundo os 
campesiiios. harpía (Harpia harpyja). 

MAMÍFEROS: perezoso de tres dedos (Myrmecophaga trydactila), 
pecarí (Tayasu tajacu), capibara (Hydrochoerus hydrochoeris), 
paca (Cuniculus paca), amladillo (Darypus llovemcinctus), 
armadillo xigante (Priodonles giganzeus), tapir (Tapirus 
terrestris). xaguasr (Pantera onca), ocelote (Felis pardal/s) e 
diversas esj)ccies de primates. sobre todo das familias Atelinae 
e Cal!itrichidae. 

-----_ .... _-----------' 
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RECUNCHO DO NATURALISTA 

A Pardela Cincenta é unha ave mariña de tamaño 
máis ben grande cunha lonxitude aproximada de 46 
cm., puidendo chegar ós 56 cm. A envergadura non 
sobrepasa ós 125 cm. Pódese confundir coa Parc!ela 
Capirotada PujJinus gravis pero a gorxa e os lados 
do pescozo son grisáceos carecendo do capirote 
característico da PujJinus gravis. 

A poboación estimada nun mínimo de 22.000 
individuos distribuúese ó longo do Atlántico e o Mar 
Mediterraneo. De carácter migratorio, pasa o inverno 
na costa Oeste de África do Sur, tendo as zonas de 
cría'máis próximas a Ga1icia na costa portuguesa e 
as illas de Azores e de Madeira. Na actualidade non 
existen citas de cria no noso país aínda que existen 
sospeitas de que pode facelo. 

Aniña en colonias aproveitando tobo s naturais, 
puidendo compartir varias parellas unha mesma 
cavidade; tamén niñifican en ladeiras onde 
excavarán os seus propios tobo s así como no interior 
de covas mariñas onde se teñen atopados niños a 
vinte metros da entrada da mesma. A época de cría 
escomenza a finais de Maio prorrogándose ata 
Xullo, aínda que algún autor (Harrison, Colín) 
estima que pode extenderse ata finais de Outono. A 
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incubación realizana ámbolos doussexos en 
períodos de varios días, froito desta dedicación, 
durante 55 días aproximadamente, nacerá un pito 
cun plumón longo e suave de cor grisácea. 

Trátase dun pito nidícola que recibirá a atención 
dos pais por un tempo non inferior os 85 días. No 
caso de non ter éxito esta posta non se teñen novas 
dunha posta de remprazamento. 

De hábito nocturno en terra, no mar é unha grácil . 
voadora. O seu vó non parece pesado cando planea 
con escaso movemento das súas ás por enrriba da. 
superficie do mar. Ó contrario que outras especies da 
família Procellaridae non persigue ás embarcacións, 
pero sí é doado de ver á Calonectris diomedea 
perseguindo ós grandes cetáceos. A1iméntase 
principalmente de peixe, ovas de peixé, crustáceos é 
cefalópodos nosseus vós rasantes ou incluso en 
mergullos pouco profundos. Como curiosidade dicir 
que as Pardelas en xeral foron unha fonte de 
alimentación importante durante moito tempo para 
os mariñeiros gracias á súa facilidade de caza cando 
se pousaban nos barcos. En Oleiros (A Coruña) 
temos a proba do carácter confiado da Pardela 
cincenta pois un exemplar desta especie visita 
tódolos invernos un Hotel desta localidade e pódese 
observar poI a noite polo paseo marítimo do pobo, 
achegándose a xente ó animal, e non mostrar este 
ningún tipo de rechazo a aqueles que intentan 
acaricia-la. 

Durante os meses pasados realizáronse varias 
observacións de Calonectris diomedea por membros 
da S.G.H.N. Destaca, polo número de aves e a 
latitude, a observación o pasado 4 de Agosto de 12 
exemplares moi preto da costa entre cabo Prioriño 
Grande e Cabo Prior. Feita dende unha embarcación 
por membros da delegación de Ferro!. 



PAÍÑO GALLADO Oceanodroma leucorrhoá: Gran 
número de avistamentos durante o inverno en distintos 
puntos do litoral' sur. O dia 7-1-96, observáronse W; 
mínimo de 19 exemplares VIVOS na Ría de Arousa, aSI 
coma un total de 28 martas, na pr~ia da Lanzada. 

PARDELA PEQUENA Puffinus assimilis: Un 
exemplar en paso na Estaca de Ba,res o 6-1.0-96. Autor~s: 
Agustín Alcalde, Juan IgnacIo DIaZ, Y OSI Cartelle, LIto 
Romero, Nicolás Pérez, Alberto Vieira e Rodolfo Blanco. 

GARZA BRANCA E-gretta alba: Un individuo na ría 
de Ortigueira o 14-1-96. Autores: Ignacio Allegue, Xan 
Rodríguez, Alvaro M. Polo e Juan Ignacio Díaz. 

CEGOÑA BRANCA Ciconia ciconia: Cita invernal, o 
16-1-96 un individuo en Castro de Rei (Lugo). Autor: 
Xusto Calvo. 

GANSO BRAVO Anser fabalis: Un individuo na ría de 
Ortigueira o 14-1-96. Autores: Ignacio Allegue, Xan 
Rodríguez, Alvaro M. Polo e Juan Ignacio Díaz. 

CERCETA REAL AMERICANA Anas crecca 
carolinensis: Un exemplar na lagoa de Cospeito o 16-1-
96 e o 21-1-96. Autores. Xusto Calvo, Francisco J. 
Sánchez, Agustín Alcalde e Paco Carballo. 

PARRULO OLLODOURO Bucephala clangula: Por 
cuarto ano consecutivo, unba femia invernante na lagoa 
de Sobrado (A Coruña), observada entre o 17-1-96 e o 
26,2-96. Autores: Carlos Rei e Agustín Alcalde. 

AGUlA PEIXElRA Pandion haliaetus: Un individuo 
en Valdoviílo o 5-10-96. Autores: Ignacio Allegue e Juan 
Ignacio Díaz. 

MIÑA TO ABELLEIRO Pernis apivorus: Un 
individuo o 29-3-96 en Cariiío (A Coruña). Autor: Xusto 
Calvo. 

RAPINA CINSENTA Circus PYfíargus: Catro 
individuos melánicos en Olives, Pardemarm (Pontevedra) 
o 20-8-96, Autores: Agustín Alcalde, Javier Tubío e 
Alberto Vieira. 

FALCÓN PEQUENO Falco subbuleo: Primeira 
observación o 24-3-96 en Vilagarcía de Arousa. Autor: 
Jase Antonio Brea. 

FALAROPO CINCENTO Phalaropus fulicarius: 
Dous exemplares na Illa de Arousa o 14-1-96. Autores: 
Agustín Alcalde, Carlos Rey, Alberto Vieira e Xose Lois 
Rey. Outro exemplar no BaIxo Millo o 20-1-96. Autores: 
Pilar Femández, David Taín, Xusto Calvo e Francisco 
Docampo. 

BILURICO PATIAMARELO PEQUENO Tringa 
jlavipes: Un individuo O 8-12-95 na Illa de Arousa. 
Autores: Carlos Rey e Francisco Carballo. 

GAIVOTA PEQUENA Larus minutus: Un exemplar o 
14-1-96 na ria de Ortigueira . Autores: Ignacio Allegue, 
Xan Rodrígez, Alvaro M. Polo e Juan Ignacio Díaz. 

CARRÁN CRIST ADO Sterna sandvicensis: 49 
exemplares na praia de Barraña, Boira, o 26-05-96. 
Aproximadamente unha terceira parte con plumaxc 
nupcial. Autor: Serafiu González. 

GAlVOTA DE DELAWARE Larus delawarensis: Un 
individuo na Illa de Arousa o 24-2-96. Autores: Francisco 
Carballo e Agustín Alcalde. 

COTORRA GRIS Myiopsitta monachus: Unha parella 
en Lauro (A Coruña). Autores: Nicolás Pérez e Agustín 
Alcalde. 

BUBELA Upupa epops: Prirneira observación do ano o 
2-3-96, na Illa de Arousa. Autor: Agustín Alcalde. 

VENCELLO COMÚN Apus apus: Prirneira 
observación o 25-04-96, tres exemplares en SantIago de 
Compostela. Antor: Serafin González. 

ANDORIÑA COMÚN Hirundo rustica:. Prirneira 
observación do ano o 23-2-96 en VilagarcíaPde Arousa 
(Pontevedra). Autor: Jase Antonio Brea. 

ANDO RIÑA DO CÚ BRANCO Delichon urbica: 
Parella empezando a reproducción o 4-04-96. Autor·: 
Serafin González. 

PAPAMOSCAS CINCENTO Muscicapa slriala: Un 
exemplar en Santiago o 25-8-96. Autor: Bernardo 
Carrion. . 

PAPAMOSCAS NEGRO Ficedula hypoleuca: 
Prirneira observación en paso o 20-8-96 en Santiago. 
Autor: Serafin González. . 

CURROXO REAL Phoenicurlls phoenicllrlls: Un 
individno en Santiago de Compostela o 6-6-96. Autor: 
Javier Tubío 

PAPORRUBIO COMÚN Erithacus rubecula: 
Albinismo parcial nas cobertoras de ámbalas dúas asas 
nun exemplar capturado para o seu anelamento o 8-6-96 
. Autores: Agustín Alcalde e Xusto Calvo. 

FERREIRIÑO DE CALUGA NEGRA Parus 
palllslris: Un individno na serra do Courel o 1-9-96. 
Autores: Javier Tubío e Carmen Romero. 
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SECCIÓN DE ENTOMOLOXÍA 

É un dos insectos máis coñecidos á par que con 
mala fama. Taxonomicamente encádrase no suborde 
MANTODEA, que xunto co suborde BLATTODEA 
(cp.scudas) constitúen o Orde DYCTIOPERA. Non 
obstante bastantes autores consideran a Mantodea 
como un orde válido e perfectamente caracterizados, 
polo que é presumible que esta postura sexa a que 
prevaleza. A diferenciación taxonómica entre ambos 
grupos basease np. presencia de tres ocelos na testa e 
pronoto alongado sen cubri-la testa en Mantodea e 
dous ocelos e pronoto en forma de escudo cubrindo 
parte .da cabeza en Blattodea. 

Anteriormente, . incluíanse no Orde CURSORA, 
composto por cascudas, mántidos e insectos pao 
(PHASMIDA), e tamén no Orde ORTHOPTERA. 

Os Mantodea comprenden unhas 1'.800 especies e 
8 Familias repartidas por todo o mundo, especialmente 
polas zonas tropicals e momas. Na Penínsuía Ibérica 
habitan 14 especies dirtribuídas en tres Familias. De 
Galicia ternos poucos datos ó respecto, están 
representadas dúas Famílias alomenos: Mantidae 
(Mantis) e Empusidae (Empusa e Iris). Ver mapa 
adxunto. 

A Mantis religiosa, como o resto do Orde, 
caracterizase por un desenrolo con metamorfose 
incompleta en 4-5 mudas, aparato masticador, vó 
torpe e pronoto alongado. Presenta grande dimorfismo 
sexual, sendo a femia maior. Despois da cópuía pon 
os ovos inmersos . nunha estructura denominada 
ooteca, sendo pegada a unha pola, herba ou similar. 
Esta estructura fomécelle protección e pasarán en 
estado de ovo o inverno, emerxendo as novas mantis 
ó ano seguinte, alnda que soen ser parasitadas por 
himenópteros. 

Os hábitats axeitados son, os de matorreira e prefire 
as zonas secas e cálidas. E un depredador que soe 
cazar ó asexo, inmobilizado e camuflado. Na caza 
emprega as patas anteriores, modificadas para a 
suxección que se ve favorecida por espiñas. Para a 
captura de presas de tamaño maior ca ela , adopta 
unha postura caracteristica (denominada espectral ou 
fantasma), abrindo as ás e patas dianteiras, 'e 
abalanzandose sobre a presa, isto interprétase como 
unba actitude de intimidación. 
, A distribución abarca Europa ata Polonia, asía e 

Africa, alnda que se naturalizou en Norteamérica e 
Australia, importada a traves de ootecas en caixas e 
similares. En Centroeuropa considérase en situación 
de alta vulnerabilidade, estando legalmente protexida 
nalgúns palses. En Galicia, se ben non é abondosa, 
non semella ter especiais problemas, aparte dos 
comúns coutros insectos (incendios,biocidas ... ) 

O nome que se llesoe dar é de mantis religiosa, 
atendendo a posición das patas prensoras antenores, 
que lembran unba postura de pregaria. Outros nomes 
de similar orixe son o de Santa Teresa (Andalucía), 
prega Deu (Cataluña) ou lou Prego-Dieu (Francia): a 
beta que reza a Deus. Os gregos tiñanlle o nome do 
adiviño, o profeta. 
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Aínda que é un formidable depredador e posuír 
malaprensa, é inocua para ó home, carecendo de 
calquera tipo de aparato inoculador, as espiñas das 
patas non atravesan a pel nen as mandíbulas poden 
facer dano algún. 

Tense falado moito do feito e causas para devorar 
ó macho durante e despóis da cópula, alnda que non 
sempre ocorre así. A explicación de sete 
comportamento subscita varias hipótesis: as de maior 
base son a dunha posible confusion con outro insecto. 
Outra baséase na necesidade de proteínas 
suplementarias para remata-lo ciclo vital (posta de 
ovos), toda vez que alnda que devore o macho durante 
a cópula, este segue con movementos abdominals para 
transmitir a carga fecundadora , non perturbando a 
cópula. 

A Sección de Entomoloxía agradece que se lle 
remitan datos que axuden a completar os mapas que 
irnos publicando (ou outros no futuro). Estamos 
especialmente interesados en lucánidos, volvoretas 
diurnas, odonatos, cerambícidos, subfamilia Carabini). 



Com
b 

tódo\oS anOS, nO prÓlúmo 
mes de lí-aneiro realizaranse oS 
Censos lnternacionais de A -ves 
Acuáticas ln-vernantes. 
Se ctueres colaborar ponte ~n 
contacto coa túa De\egaclon. 
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O..A3:J{; SOBO! 
'JO/OCOfU. o'/a ficha, c<Úma o "uúuka á sg.JJ. n. 

Ard",330, 15780Sa,'¡i"'j" d" CompMIoIa, 

L4poia o noJo ~tot' en ¿lema da 'nalut'eza (}alcga! 

Aro&;"" """""""""""""""""""""""""""",""""""""""""""'" 

nome: ..................................... " .... , ................................................ . 

Jucul'Jafn u ...........•........... , .... 

n ....................................... , ... " ................... " ... , .. 

At(miam(mle, 

750 pI, 

1.500 l'lJ 

2.250 pI, 

3,000 pI, 

4.500 pi:; 

150,000 p¡' 

<t"Jalta carb6n e leña; porque óe cOIota, e non óe planta, _"Jaltan carneó: porque por Jer máió 

re'la~ aó crí.aJ, c6menJe e apúranJe. ,7-alta o paóto: por<¡¡ue faltando xa a leña, afodncan.Je 

pro !ume ata aó meJmaJ raLceJ de todo combUJtible. Jaltan oó peixeó no mar; por<¡¡ue Je 

deóprecian aó leweó da veda <¡¡ue Je puxeron xUótmnenie en lavor da cría. Jaltan nM ríoó por<¡¡ue 

coa ca! coca, iorvwco e con ouiroJ inicUOJ ¡nedioJ de peócar péJcaóe lodo dun rlpe, e dun rlpe 

<¡¡ueda o do óin peóca », 

padre martín 5;arlnienlo, 1757. 


