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EDITOHIALL 

Os retos ambientais (lara a Galicia do século XXI 

A primeira prioridad e é que a sociedade neutralice ós 
menos de dez mil gategos responsables do maior drama 
ambiental de Galicia: os incendios forestais, Drama pola 
destrucción ccolóxica e as perdas económicas directas 
que causan) pero tamén porque os medios para 
combatirlos acaparan cada ano miles ele millóns de 
pesetas que deberían aclicarsc a outras necesidades 
imperiosas de conservación c recuperación ambiental. 

A ordenación do tcrritorio) incluida a urbanística, ten 
que deixar de ser unha asignatura pendente en Galicia, 
En beneficio de todos, a conservación dos espacios 
naturais pro pastos para a Rede Natura 2000 - esixida 
pola Unión Europea e ameazada polos sectores l11áis 
retrogrados - ten que ser real e efectiva, 

Urxc poer os medios precisos para conservar él 

rninguada superficie de fragas maduras autóctonas, 
establecer unha moratoria á eucaliptización e fomentar as 
repoboacións diversas con especies autóctonas. Galicia 
non pode devolver máis axudas europeas para 
reforestación por non saber investirlas. 

Os cartos dilapidados en absurdos e prexudiciais 
pascos Ouviais, que as enchcntes destrúcn, dcberían 
adicarse a completar e !llellorar a reele de depuradoras de 
augas rcsieluais de vilas e industrias, para conseguir ríos 
con augas limpas que scxan unha rede de corredores 
verdes para a vida silvestre e contribúan á saúde c 
calidade de vida humana, 

As enerxías lil11pas deben nlcer honra ó scu nOIllC, e 
supeditarse á conservación da biodiversidade c da 
paisaxe; no caso dos encaros con réximes de caudais de 
verdade "ecolóxicos" e instalando escadas para peixes; 
no caso dos parques cólicos evitando a súa instalación 
nas paraxcs de clevado interese ambiental ou 
paisaxístico. 

Hai que adoptar medidas para mitigar o efecto 
barre ira das in¡-h:lcstructuras lineais: pasos para a fauna 
que reduzan él mortandade nas estradas (¡ata 700 
vertebrados por kilómetro e ano!) e o afogamcnto nas 
canles de derivación abertas de encol'OS e ll1inicentrais, 

Se o século XX foi o da destrucción irreflexiva dos 
grandes humidais (Antela, Cospeito), o XXI ten que ser 
o da súa recuperac!on parcia! integrada no 
dcsenvolvemento sostiblc das súas comarcas, como se 
está a faccr noutras partes de Espaa e Europa, 

En síntesc, os principais retos ambientais de Galicia 
para o século XXI son tres: esporcar a abotargada 
sensibilidade ambiental da sociedade, acadar o 
cumprimcnto) da letra e o espírito, da lexislación 
ambienta! galega, espaola e europea e recuperar na 
medida do posible o patrimonio natura! galego degradado 
polo elesarrollismo insostible. 

A scrra de Enciña da Lastra, I)arquc Natural: ¡AlIcgro!, ma non troppo. 

Mediante o Decreto 157/2002, do 4 de abril (1)00 n' 
85, de 03-05-02) a Consellería de Medio Ambiente 
declarou o Parque Natural da Sena de Enciña da Lastra 
(con 3.15 I ha), unha vez que o Decreto 77/2002, do 28 
de febreiro, aprobase o seu Plan de Ordenación dos 
Recursos N aturais, 

A nova é, sen dúbida, moi boa en canto supón a 
protección da serra ele Enciña da Lastra (a foto da portada 
é da Penarrubia, no seu límite E-SE») unha das xoias máis 
valiosas do patrimonio natural galego) que estaba 
ameazada de destrucción física por unha macrocanteira 
de caliza que pretendía abrir CEDIE, S.A. e contra a que 
a S.G.B.N. levaba loitando dende 1993 (Paspallás 25). 

Pero a nova aínda sería mellor se a Consellería de 
Medio Ambiente houbese aprobado o Parque Natural das 
Sen·as do Caurel e Enciña da Lastra, proposto pala 
S.G.I-I.N. o 26-05-97 ó Ministerio de Medio Ambiente, 
á Junta de Castilla y León e á Xunta de Galicia 
(Paspallás 21). O Parque Natural proposto abrangllería as 
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Scrras do Caurel) ele Oribio e do Raüadoiro) as serras do 
Bierzo leonés limítrofes con Lugo ó sur da N-VI, e as 
Serras ele Cereixidos, dos Cabalas) de Enciña da Lastra 
e os Montes de Oulego. Tanto pola sua extensión (87.400 
ha; 65.345 ha en Galicia) como polo indllbidable interese 
natural, éste sería o espacio protexido máis sobranceiro 
de Galicia e tería entidade propia na rcde de espacios 
naturais do noroeste ibérico. 

Convén recordar que a pro posta da S.G.B.N. recibiu 
o apoio de medio cento ele investigadores ele Galicia e do 
resto de España (Universidades de León, do País Vasco, 
Santiago, e Vigo; Consello Superior de Investigacións 
Científicas). 

Hoxe felicitamos á Consellería de Medio Ambiente 
pala declaración do P.N. da Serra de Encifía da Lastra. 
¿Cando poderernos felicitala pola declaración do P.N. elo 
Caurel, as Serras de Cereixido e dos Cabalos, e os 
Montes de Oulego? 



Proxccto de acondicionarncnto da zona traseira da Praia de San Xurxo (l<'errol) 

Alcgaciólls da S.G.H.N.-Dclegación de Ferl'ol 

CONSIDERACIÓNS PRELIMINARES 

o proxccto atópase, para o nO$O pensar, mal orientado 
pois pretende potenciar a zona para o aproveitamcnto e 
leccr do home sen Olltras consideracións. O axeitado sería 
unha actuación de uso e recuperación, esto é, que a praia 
ten un uso estival moi restrinxido pola súa orientación 
xeográfica, puntual por actividades acuáticas (sobre todo 
surf, que depende sobremaneira de condicións de mar e 
vento) e as indesexadas motos e coches practicando sobre 
a praia e o sistema dunar, así corno a existencia de especies 
vcxetais alóctonas e invasoras. 

As presentes aIegacións teñen como obxecto preservar 
un entorno de alto valor ecolóxico con pouea influencia 
humana, que se vería sometido a unha actuación que 
pañería en perigo moitos dos hábitats que se atopan neste 
entorno. Amasa a proxccta un grande falta de sensibilidadc 
polos valores naturais e hábitats, e un descoñeccmento da 
preservación da biodiversidade. Incorrendo ademais na 
ilegalidade, xa que o proxecto vulnera a Directiva 
92/43/CEE referinte á conservación de hábitats naturais e 
da flora e fauna silvestres. 

1. Avaliación de Incidencias Ambicntais sobre a 
contorna: 

('\ Arcal de San Xurxo está incluído no Lugar de 
Importancia Comunitaria denominado "Costa Ártabra" (n Q 

de identificación: ES- I I 1.0002), proposto pola Xunta dc 
Galicia para ser inc1uído na Rede Natura 2000, e está 
catalogado como Espacio Natural en Réxime de 
Protección Xeral (D.O.G. n' 118 do 19106/2001). 

Debese subliñar que non se teña feito a Avaliación de 
Impacto Ambiental do proxccto, incumprindo o Decreto 
44211990. Unicamente se fixo unha Avaliación de 
Incidencias Ambientais cando para este tipo de actuación 
é precisa unha Avaliación de Impacto Ambiental, segundo 
se recolle no Anexo do Decreto de Avaliación ele Impacto 
Ambiental para Galicia: "Todas aquelas actuacións que 
produzan unha alteración física ou unha pérdida dos 
valores naturais, culturais, científicos QU educativos dos 
Espacios Naturais en Réximc de Protección Xeral, 
incluídos no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de 
Galicia". A Directiva 92/43/CEE tamén establece que 
.:alq .. .:cra plan ou proxccto que poída afectar de forma 
apreciable deberá someterse a unha avaliación das súas 
rcpcrcusións, tcndo corno obxectivo a conservación de dito 
lugar. 

Por todo isto a Sociedade Galega de Historia Natural, 
delegación de Ferrol, solicitou a paralización do 
proxectode Acondicionamento da Zona Traseira da Praia 
de San Xurxo mentres non se axuste á legalidade vixcnte, 
xa que non se cumpriron os tramites administrativos 
correspondentes a unha actuación de esta índole ó carecer 
dito proxecto dunha Avaliación de Impacto Ambiental 
(artigo 62.1 e 62.2 da Lei 411999, modificación da Lei 
30/992). O que impide a correcta identificación e 
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avaUación dos impactos, directos e indirectos, ós que se 
verá sometido este Espacio Natural. 

2. Aparcadoiros, edificio de servicios e quiosco: 

Entre as actuacións prioritarias para evitar o deterioro 
do Areal de San Xurxo considerarnos necesario él 

constl1lcción dun aparcadoiro para ordenar o 
estacionamento incontro!ado de vehículos na zona co 
obxecto de concentra-los Illm só punto e impedir que o 
resto da contorna se deteriore. Non embargante, 
considérase que () emprazamento previsto no proxecto para 
a <;onstrucción do aparcadoiro de maiar capacidade non é 
o axeitado dado que se proxecta sobre unha superficie 
dunar de doada recuperación; esta superficie dunar debería 
incorporarse ó Dominio Público Marítimo-terrestre e 
procederse a súa restauración ambiental. 

Consideramos que este aparcadoiro debería situarse na 
explanada de terra de maior superficie existente na zona, 
situada no D.P.M-T. onde os bañistas estacionan 
actualmente os seus vehículos. Esta explanada presenta as 
condicións axcitadas para a construcción dun aparcadoiro 
na zona, dado que se trata dunha superficie chaira e moi 
degradada, na que o impacto por movemento de terras sería 
practicamente nulo ou de escasa relevancia. Ademais) esta 
superficie atopase pegada ó vial principal de acceso ó areal) 
recentemente asfaltado, polo que non sería precisa a 
construcción de accesos secundarios, evitando así o 
impacto medio ambiental dos mesmos. 

O Quiosco e a Caseta de Servicios previstos no 
proxecto deberían instalarse nas proximidades da 
ubicación para o aparcadoiro proposta. Asímesmo estas 
edificacións deberían construírsc de madeira tratada non 
tropical e usar cores acordes coa paisaxe, verde ou beigue 
que permitan a súa integración no entorno. 

O proxecto non contempla o sanearnento das augas 
residuais da caseta de servicios e do quiosco. Lémbrasc que 
o artigo 65 do Regulamento de Costas (R.D. 1471/1989, do 
1 de decembro), establece no seu apartado 3 que: "El 
sistema de saneamiento garantizará una eficaz eliminación 
de las aguas residuales, las instalaciones deberán 
conectarse a la red de saneamiento generaL., quedando en 
todo caso prohibidos los sistemas de drenaje o absorción 
que puedan afectar a la arena de las playas o a la calidad de 
las aguas de baño" 

En canto ó pavimento a empregar no aparcadoiro, 
considerase máis axeitado a utilización de lousas de 
fonnigón prefabricadas que permiten medrar a herba entre 
elas. 

Tamén deberían retirarse do sistema dunar os tendidos 
de abastece mento eléctrico e de telefonía existentes nas 
marxes do devandito camiño de acceso ó areal, así como o 
tendido eléctrico da postduna para evitar o seu impacto 

paisaxístico. 



3. Sendas e pasarcias de maucint: 

A. praia de S. Xurxo é o meal mello!' conservado do 
concello de Ferrol, HlCéndose patente a singularidacle dcstc 
espacio ó poder atopar nel especic..'., endémicas COIl'lO Ibais 
procwnbens, Omphalodes littoralis, inc!uídas no Anexo Il 
da Directiva 92/43 CEE e Spiranthes aestivalis, incluída no 
Anexo IV da mesma directiva. Tamén ,Se poden atopar 
algunhas especies endémicas coma Antirrhinul11 l11egus ssp. 
Iinkianull1, Jasione crispa ssp. mar/tima, Ranuncullls 
bulbosus, Rumex acetosa, Rume.x bulcephalophorus ssp. 
hispaniells, Sedum arenarium, Si/ene serabriflora, etc. 
Adernais, posúe especies con distribución reducida: 
J-Je/ichryslltn picardii, !,in aria polygalifo!ia ssp. 
polygalr!o/ia, SCl"Ophu/ariaji'utescens, Si/ene li!torea, e un 
importante número de orquídeas silvestres: Listero ovala, 
Ophrys apifera (s./.), Ophtys sphegodes (.1'./.), Spiranthes 
spiralis, Dactylorhiza elata, Epipactis palustris, Serapias 
parvi}lora e Serapias !ir/gua. Xa polas especies citadas ten 
un recoñecemcnto tácito da Comunidadc Europea, 
vulnerando esta directiva a intervención nesta úrea. Os 
trastornos que ocasionaría a 
entrada de maquinaria pesada 
inclúcn a destrucción nesta praia 
destas especies e os seus hábitats. 
A colocación da senda pconil de 
madeira e a presión humana que 
con levaría impediría a 
rexeneración despois da 
intervención da maquinaria pesada. 
Pola outra banda, tamén con corren 
animais tan singulares como 
Lacerta schreiberi, Vipera 
seoanei, PipistreUus pipistrellus, 
Triturus marmoratus, 
Discoglossus galganoi, Rana 
iberica e fJyLa arborea incluídos 
nos anexos II e IV da Directiva 
92!43/CEE. O Carregal é o 
acubillo dunha grande variedadc 
de aves, protexiclas polas 
Directivas europeas 79/409/CEE e 
91/244/CEE, como Silvia un data, 
Fulica atra e Anas platyrhynchos; a presión humana na 
zona afectaría á crianza destas aves. Débesc ter en conta 
que a reducción destes espacios atenta gravemente contra 
biodiversidade. Solicítase a exclusión das devanditas 
pasarelas, dando como alternativa pasarelas pola marxe 
esqucrda do regato cara a praia e aproveita-la rampla de 
baixada actual (dende o bar). 

As duchas propostas no sistema dunar atentan contra o 
propio sistema; o mais axcitado é que se potencien as 
existentes e, en todo caso, incluír outras na explanada do 
aparcadoiro. 

4. Vial de acceso e bcirarrúa 

As marxes deste vial conteñen especies como Armeria 
maritima e Antirrhinus majus) especies endémicas que 
deben preservarse e a mellor fonna e eliminando as plantas 
alóctonas como o Carpobrotus spp. 

O que se indica como p lantacíón arbórea autóctona, non 
pode incluír o Platano orientalis. 
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S. M.ohiliario urhallo~ drcllaxc, e alumeado 

Para a rccollicla de augas pluviais así como conducción;.; 
e recollida de augas de servicios debéranse utilizar 
materiais alternativos ó PVc. As aligas grises dcbéransc 
reutilizar para o uso en cisternas de inodoros. 

O sistema de alumeado debení scr restrictivo no sentido 
da súa orientación, alu!11cando só o víal, o sistema de hora 
de aceso e apagado, modificándose estacionalmente así 
como uso de lámpaclas de sodio. Este alumeado deberá ser 
acorde cos criterios técnicos propostos pola SGHN-FClTOI 
ó ConceHo de Ferrol como "ordenanza para previr a 
contaminación lumínica e para o aforro encrxético" 

Débese rexcitar o LISO ds modelos de papelciras e 
bancos n~itos con madeira tropical. Lémbresc que o 
potenciar estes usos aumenta a demanda dunhas madciras 
que está a causar danos irreparables no noso planeta. 
Debemos procurar non s6 o mínimo dano no noso entorno 
se non' tamén de deteriorar outros, tendo en conta a 
interrelación de hábitats afastados. 

6. Outras actuacións que beneficiarían a contorna 

Dada a fraxiliclade elesta zona, debera dotarse de medios 
eficaces para prevír que as motos e os vehículos tocio 
terreo accedan ó sistema dunar; ¡sto é relativamente doado 
de controlar facenclo que as autoridades vixícn a zona os 
sábados, domingos e festivos. Outra boa actuación seria ter 
un garda de campo nos meses estivais para disuadir de usar 
camiños non establecidos, salvagardando as zonas mais 
sensibles. 

Poderíase incluír unha serie de taboleiros indicando a 
dinámica e fraxilidade do sistema dunar, así como a posible 
perda para humanidade de especies endémicas se estes 
hábitats se destrúen. 

Por último, deberan contemplarse controis periódicos 
e eliminación de especies alóctonas, así como establecer un 
control máis riguroso durante a primavcira para preservar 
a cría de aves e os Olltros animais que viven na zona do 
carrcgal e clo sistema dunar. 



l'roxecto de recuperación do parquc da Malata no río da Sardiña (llcnol) 
Alcgacións da S.G.H.N. Delegación de llerrol 

A Sociedade Galcga de !-listoria Natural de Ferrol 
prcscntoll, dimIte do Xefe do Servicio de Autorizacións e 
Concesións da Demarcación Galicia Norte (Aligas de 
Galicia) as seguintes alegacións á solicitude de autoriz.ación 
do Concello de Ferrol para a recuperación do parque da 
Malata, no Río da Sardiña. 

A S.G.H.N.-Ferrol considera positiva toda actuación 
para a recuperación dunha zona tan degradada como a que 
aquí se establece. 

É imposible mellorar a naturcza, pero polo menos 
débense utilizar os scus mcsmos criterios cando se intervén 
neta, e non procurar usar criterios humanos ande a natureza 
foi dona antes que o hame intuíse a existencia cicla, por ¡so 
a meHor forma de I'ccuperala e deixando ou procurando que 
sexa o máis parecido posible Ó orixinal; o cemento xa enche 
de abondo a nosa vida, e non debemos tentar humanizalo 
todo. 

Subliüasc a faBa dun estudio de incidencias ambientais, 
necesario sempre en calquera intervención nun medio 
natural, aínda que sexa tan degradado como éste; máis 
cando esa degradación foi orixinada pala mesma mán que 
agora a pretende recuperar 

O proxecto debera rexeitar o uso de PVC propostos, 
indicados en planos para a drcnaxc, que van por debaixo dos 
carniños. 

Ú preciso deix3r un espacio suficiente entre as máximas 
enchentes históricas (tanto do propio río como polos efectos 
de preamares intensas) ata as novas infraestructuras para 
evitar danos tanto humáns como rnatcriais. 

Débensc manter as zonas asolagables, que forman parte 
do propio río e, ademais de protexer das avenidas, danlle o 
río un aspecto moito máis natural. 

Polo menos nunha das matJ<:es debera realizarse a 
plantación de sebe para permitir albergar micromamíferos 
e aves asociados ós ríos, e ademais acoutar a erosión que as 
enchentes poidan causar. 

Debcríanse manter as árbores existentes e a plantación 
de árbores novas debera faccrse con especies autóctonas e 
intercalar perennes para dar acubillo e alimento os animais 
en inverno (acivro) loureiro, etc.) 

A construcción dunha grada na marxe asolagablc 
consÜtúe unha agresión ó entorno que se pretende rexenerar, 
debera procurarse a súa recuperación seguinclo os criterios 
con que a propia natureza trazou os lcitos dos ríos ó tongo 
de milleiros de anos. Ben sabido é que as intervencións 
humanas nas ribeiras asolagables antes o despois provocan 
algunha desgracia; unha actuación como a da grada, aparte 
da degradación estética do propio río, pode ría ocasionar no 
futuro algunha desgracia lamentable. 

ACTIVIDADES DELEGACIÓN DE I'ONTEVEDRA 1º TRIMESTRE 2002 

Arborado urbán 

.Coincídindo coa época de podas preparouse na páxina 
. WEB da SGHN unha descripción dos principais problemas 
que con leva a falta ou escasa xestión do arborado urbán. 
Igualmente presentáronsc varios escritos diante dos 
conecllos de Caldas de Reis, Pontevedra e Vilgareia por 
diversas podas ou decotcs. Compres destacar que este tipo 
de actuacións non son excluvas da administración 
municipal, senón que se extenden ó resto de administracións 
como pode se-la CPTOVP no arborado das estradas. 

Censos de aves invernalltes. 

Como cada ano realizáronse os censos da provincia de 
Pontevedl'a, cubríndosc as zonas principais. Compre 
destacar que o tempo atmosférico non acompañou moito e 
as cifras altas en anátidas en comparación con outros anos. 

Com{Jlcxo intermareal 

Presento use unha denuncia diante a Xcfatura de Costas 
(Ministerio de Medio Ambiente) e a Consellería de Medio 
Ambiente polo entullo botado no intermareal do Umia
Ograve, formando un camiño. 



Proxecío dc EStación de l¡:squi e rVIontaña en Peña Tn~vinel. A V ciga «()ul'cnsc) 

A opinión da S.G.H.N. Dclcgaciún de Ourensc 

De scgu ido transcríbesc o in fonrlc que, por acorclo de 
05-02-2002, a Xunta Directiva da S.G.H.N. en Ourcnsc 
remitcu o 14- J 1-2001 ó Ministerio de Medio Ambiente, o 
28-11-2001 ó Ministerio de Pesca y Alimcntación e o 08-
02··2002 á {)cputnción Provincial ele Ourcnsc en relación ó 
Proxccto de estación de esquí en Pella Trevinea (Ourcnse): 

Dende hai pOllCO máis dun ano un particular tenta por 
tódo!os medios vender á opinión pública un proxecto 
denominado "Estación de Esquí e Montaña en Pella 
Trcvinca. A Vciga (Ourcnsc)". Como iste proxccto se ubica 
nuha zona ourensana ele alta montaña con valores naturais 
relevantes, a Delegación da Socicdadc Galega de Historia 
Natural ell Ourcnse rcalizou a scguintc anúlisis bascada na 
información recoUida nos medios de comunicación social, 
entrevistas e elatos propios. 

Dacorelo eo anterior, o promotor garantiza: 

() éxito económico do proxecto. 
A creación de postos de traballo. 
O respeto para o medio ambiente. 
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l. Antecedentes. 

1.1. Custc do proxccto. 

Nun principio falouse dun invcstimcnto de 6000 mi!lóns 
de pesetas, que logo reducíronsc a 4000, ainda que ó parccer 
serían 4.500 a investir en dúas fases. Para conseguir esta 
cantidade, o autor do proxccto propón formar unha cntidadc 
xurídica cun capital social de 1000 mi!1óns de pesetas que 
aportarían: as Comunidades Autónomas de Galicia e 
Castela-León; as Deputacions de Ourensc e Zamora; os 
Concellos de !\. Veiga e Porto, a COl11unidade vcciñal e 
outras persoas físicas e xurídicas. Así, a Comunidadc 
vcciñal aportaría o 5% en tcrreos, a iniciativa privada 010-
20% e ás entidades públicas, o 75-85% restantc. 

Disc que () investimento estimado para a l i! fase é de 
3.200 millons de pesetas, dos cales un 40% (aprox. 1.300 
rnillons) prcténclcnsc extraer de subvcncións oficiais 
(Fondos Europeos, Estado, Autonomías) e o 60% restante 
(aprox. 1.900 millóns) de "Aportacións" financiadas con 
créditos e hipotecas. 



1.2. Postos de traballo 

Prométensc 80 directos e máis de 240 indirectos. Sen 
embargo afirmase que a explotación funcionaría 150 días o 
ano como máximo; con ¡ 00 días de baixa actividadc e 50 de 
alta. O pcrsoal necesario calculado é de 30 pcrsoas para o 
período baixo e 60 para o alto. 

1.3. Respeto para o medio ambiente 

A estación de esquí situaríase no lugar denominado «() 

Chouzo do Escabadoiro" (U.T.M. 29TI'08078), no concello 
ourensano ele A V ciga, o sur do de Carballeda de Valdcorras 
e o oeste do zamorano de Porto. Para chcgar a esta paraxc 
o promotor pretende que se abran tres novas estradas cunha 
lonxitudc tata! de 23,5 Km e unha explanación de ata 14 m; 
nalgunha a pendente acadaría o 10%. 

Ademáis tenderíansc 20 Km de líñas eléctricas, xunto 
cas transformadores corrcspondcntcs e construiríanse 
edincios~ depósitos, viais, dezaoito ou dczanove pistas de 
esquí, un heliporto e un aparcamento para 
1600 veiculos (1.500 particularcs e 60 
autobuses). Este gran aparcamcnto da idea 
da m~gnitude das obras a 'realizar tendo en 
conta que equivale a 19 ou 20 campos de 
fútbol. 

A auga potable captaríasc dos 
mananciais existentes nos Cllmios de «O 
Xencianal" e a destinada ó uso industrial 
extraeríase do río Xares. Para almacena-las 
cnormes cantidades que precisa a estación, 
construiríanse grandes depósitos. 

As augas residuais tratarían se nunha 
depuüldora dimensionada para unha 
poboacióu de 2.500 habitantes. A 
depuradora vCliería no río Xares, ó que 
tamén irían a parar as augas pluviais e as de 
escorrentía. 

A superficie total ocupada sería de 600 ha, algo mcnos 
que a urbana correspondcnte a capitalidade provincial que 
é de 880 ha. 

En canto á afluencia humana mancxase a cifra de 
250.000 persoas por ano, coa presencia diaria de 3000 ou 
7500, scgúndo as fontes. Convcn suliñar que o concello de 
A Veiga, eunha superficie de 29.049 ha, ten unha poboación 
de 1498 habitantes, cunba densidade de 5,1 por km'. 

2. Discusión 

2.1. Custe do proxceto. 

Na entidade xurídica que pretende crear o promotor para 
poñer en marcha o proxecto, o in vestimenta inicial privado 
é duo lOa un 20%; o resto é diñeiro público de institucions 
ás que se l!es fixa unha cota en función da súa influencia e 
peso político. A forzada inclusión da Comunidade veciñal, 
qlle é unha entidade xurídica privada, resulta obligada por 
se-la propietaria dos terreos comunais nos que se pretende 
ubicar a explotación de esquí. A súa aportación en terreos 
valórase en 50 millóns de pesetas, equivalentes o 5% dos 
1000 millóns Íniciais. 

Así, descontando a participación vcciñal, o invcstimento 
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público sería dun 75 a un 85%. Ó parecer ista porccntaxc 
desccndería ó 40% no transcurso da denominada F fase do 
proxecto, baseándose nas hipotecas sobre as obras 
realizadas cos 950 millóns iniciais e con créditos bancarios. 

En canto á nccesidade dcstes créditos e hipotccas non 
queda clara se como se afirma hai un grupo de inversores 
locais que xa tcñen cubertos 4000 millóns de pesetas. 

A participación da Junta de Castilla-León non parece 
consolidada e, pola súa banda, a Comunidade veciñal esixc' 
o pago anual de 20 millóns de pesetas como arrendamcnto 
dos terreos, canttdacle que o promotor considera imposible 
de pagar ca volumen de ingresos previsto. 

2.2. Postas de (raballo. 

Dos que se indican, seis corresponden á dirección; o que 
representa o 10% do total en tempada alta e o 200/0 en 
tenJPada baixa. Estos postos directivos considéranse fixos e 
aproximadamente representan o 33% dos soldas do persoal. 

2.3. Efcctos sobre o mcdio ambiente. 

A estación de esquí ubícase na zona de maiar altitude ele 
Galicia, característica que, ata agora, mantivoa 
relativamente ¡liada e conservada. Os impactos negativos 
que a explotación xeneraría sobre a xea, flora e [auna virían 
determinados, mentras se desenvolven as obras, en primeiro 
lugar polos movementos de terras e as ocupacións de solo 
para a urbanización propiamente dita, as pistas de esquí e os 
remontes; en total unbas 80-100 ha. Adcmáis existe lInha 
zona de influencia doutras 500-520 ha, tamén afectada por 
edificacións de varias clases, captacións de agua, depósitos, 
viais e estradas. 

Os impactos inciden directamente sobre aspectos físicos 
tan importantes como os cumíos, as cabeceiras e concas dos 
ríos Xares e Bibei e as lagoas glaciais que aínda se 
conservan. Así nos cumios, relacionados de norte a sur, 
construiríanse as seguintes obras: 

Pena Negra (2119 m de altitude s.n.m.): telesilla 
cuatriplaza e hangar. 

Pena Trevinca (2127 !TI de altitude s.n.m.): telesilla 
cuatriplaza e hangar. 



Cumios de () Xcncüma! (2029,7039; 2028 Y 2042 III de 
altitudc ~.n.m.): captación de mananciais de augua 
potable; construcción dUB depósito de 500 111\ 
construcción dun edificio para tratamento e bombeo. 
Estos curnios distan lltlS 600 tn. en dirección S.O de 
Pena Trcvinca. 

Alto da Xurbía (2053 m de altitude s.n.m.): telesilla 
cuatriplaza e hangar. 

Piatorta (2010 t11 apróx. de altitudc s.n.m.): telesilla 
cuatriplaza e hangar 

Zona intermedia entre Pena Negra e Pena Trcvinca: 
Edifício, cafetería, fosa séptica; depósito de 15.000 \113 

para augua industrial; compresores, circuitos e 80 canóns 
de auga. 

Edificio Pico: Cafetería, fosa séptica, garaxe para motos 
de neve. 

Eclií1cio en zona ele ampliación: similar Ó anterior. 

gj Qi.._º _5::..QJ1.~.ª,'i . 

Río Xares: Unha ponte para o vial da urbanización; 
pistas de esquí e catro pontóns para as mcsmas; 
captación de auga industrial; depuradora na marxc 
esqucrda, no limite perirnetral da estación; urbanización 
de 500 rn de marxcs. Ó río vcrterlan dircctamente as 
aligas pluviais e as de cscorrentía 

Regato da Xurbía: llll pontón para a pista de esquí e a 
propia pista. 

Regato do Escabadoiro: canalización e reforma {¡ entrada 
da estación. Ó regato verterían directamente as aligas 
pluviai~ e as de escorrcntía. 

Río Bibei: Afectado o río e toda a súa conca dende o 
pobo de Porto (Zamora) por unha das estradas ele nova 
construcción para o acceso á estación. 

Lagoas de O Celo e A Scrpe: Afectadas por unha das 
estradas de nova construcción para o acceso á estación. 

Lagoas ele Piatorta: Trascgo de persoas. 

Cumpre salientar que os Cllmios afectados por obras e 
instalacións son os rnáis notables do Macizo, ó que dan 
nome, e constitúcn a práctica totalidade das existentes na 
superficie delimitada para a estación. Unha das obras 
previstas, o depósito de 15.000 m-\ equivale a unha 
construcción que ocupase a metade dun campo de fútbol con 
tres metros de altura. Hai que considerar, ademáis, os 
verquidos e cscombreiras xencrados palas obras e as 
rcpoboacións con especies botánicas exóticas ou foráneas 
para xarclinería e arborado de adorno. 

Na fase de explotación, xunto coas ocupaclOlls xa 
realizadas, os impactos serían producidos polo tráfico 
automóbil ó ¡ongo das estradas de acceso e na estación, con 
vertebrados atropellados, contaminación, ruido e lixo, 
engadido ó que xeneraría a elevada presencia humana, con 
pisoteo de grandes superficies, ruido e desperdicios. Ó 
respecto hai que indicar que a xeneración prevista de 
residuos sólidos urbáns é de 3-8 Tm/día. 
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2.4. Efectos subre a fauna e flora. 

No Macizo contabilizáronsc 1 pcixc, 12 anfibi¿s: 13 
réptiles, 100 aves e 36 mamíferos. Para algúns anfibios 
Trevinca simda o límite altitudinal da súa distribución 
cüfíecida; hai un endemismo monotípico como é a 
Salamantica galega (Chiog/ossa /usitanica), que acada na 
zona os 1.300 tn. Outro endemismo ibérico, o Limpafoantes 
común (7i-iturus hoscai), chcga ós 1600111.; o Limpafontes 
verde (l'riturus marmol·atu.\) está presentc ata os 1.700, a Rá 
patitonga (Rana iberica), a Estraza (Hyla arborea) e a Rá 
verde (Rana {Juezi) ata os 1.800 e o Sapo correquciro (BI~rO 
calamita), o Sapo cunquciro (Bufo bufo) e a Rá vermclla 
(Rana temporaria), que ehegan ós 1.900 tll. 

Tamén os réptilcs están presentes en Trevinca, con 
varios endemismos, corilo o Lagarto das silvas (Laeerta 
schreiberi), ata os 1500 lll, a L,agartixa da sena (Laeerta 
monticol a, presente dende os 1400 \TI e a Lagartixa galega 
(Podareis bocagei), que acada no Macizo os 1850 m de 
altitude. Existen aclcmáis outras especies eurosiberianas 
como a Cobra lagartcira común (Coronella austriaca), e 
mediterráneas como o Lagarto ama! (Lacena /epida), o 
Esgonzo común (eha/cides chalcide.\), a Cobra rateira 

(1I1alpolon monspessulanw), a Cobra lagarteira meridional 
(Coronel/a girondica) e a Víbora de Seoanc (Vipera seoanei 
canlabrica). 

Entre as aves destaca a presencia da Águia real (Aquila 
cllIysaetos), o Butre leonado (Gyps jiJlvus), a Perdiz 
charrela (Perdix perdix) ó bordo da extinción, o I3úfo real 
(Bz1o bufo) en idéntica situación que a anterior, o Merlo 
rubio (Monticola saxatiles), a Choia biquivermel!a 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), a Gralla cereíxeira (Corvus 
monedu/a) e o Corvo viaraz (Corax corax). O Somorgul!o 
pequeno (Podiceps ruJicolli.l) aniña na Lagoa de () Celo, xa 
no límite altitudinal da espccie polo que a súa cría pode 
considerarse como excepcionaL Nesta lagoa tamén está 
presente () Alavanco real (A nas platyrhynchG.'». 

En canto ós mamíferos destacan o Lobo (Canis lupw~), 
o Raposo (Vulpes vulpes,) o Armiño (Mustela erminea), () 
Tourón (Mustela putorius), a Marta (Martes martes), a 
Garduña (Martes foina), o Teixugo (Me/es rnele!J), aLondra 
(Lufra izara), a Algaria (Genetla genetta), o Gato bravo 
(Felis silveslris), o Porco bravo (Sus serofa) e o Corzo 



(('''preo/us capreo/us). 

Na flora hai que sinala-la presencia de numerosos taxóns 
con maior ou menor grado de endemismo. Ó respecto 
indícansc unhos 25-30, dos cales polo menos 12 serían 
cndcmismos exclusivos de Trovinea. Na realidade o 
(.:;ofícc:('mento actual e a investigación das especies botánicas, 
ncste e noutros macizos ourcnsanos, non é o axeitado e 
precisase lempo para a realización de cstudos de maior 
profundidadc. 

Corno cndemismos exclusivos de Trevinca citanse os 
seguintes: Agrostis tilenii, Campanllla cantabrica 
occidentalis, Desmazeria marina pauciflora, Dianthus 
merinol~ Genista sanabrensis, lIelianthemutl croceum 
rOlhmaleri, Jasione brevisepala, Luzula caespitosa, 
Polen tilla recta asturica, Santalina rosmarinifolia 
semidentata y ThymeLaea coridifolia dendfyobryum. 

2.5. Protección legal 

O Macizo de Trevinca é un espacio natural protexido, 
dende xuI10 de 1991, palas Normas Complementarias e 
Subsidiarias de Plancamento da Xunta de Galicia e palas 
Normas Subsidiarias de Planeamento da Veiga aprobadas o 
15 de abril de 1997. Ademáis, de acordo coa transposición 

:J orl1e:latnento xurídico español da Directiva 92/43/CEE, 
figura incluído na proposta para a Rede Europea Natura 
2000. 

A Xunta de Galicia non tivo mais remedio que incluHo 
provisionahnente no "Rexistro Xeral de Espacios Naturais", 
por Orde do 7 de xuño do 2001, publicada no Diario Oficial 
de Galicia n' 1 18 do 19-06-01. 

3. Conclusiúns 

O éxito económico da explotación proxectada, descansa 
en subvencións públicas a fondo perdido. Non embargante 
a participación pública non parece necesaria se, como se 
afirma na prensa, hai un grupo de inversores locais que xa 
teñcn cubertos 4000 millons de pesetas. 

De calquera mane ira, os ingresos previstos para un 
investimento de 4500 millóns de pesetas non van producir 
os rendementos suficientes (segundo publica a mesma 
;Jrcn·:r que se ocupa de promociona-la explotación) para 
pagar o aluguer das 600 ha veciñais fixado cn 20 millóns 
anuais. 

Os investimen~os económicos e os postos dc traballo que 
se crearían, son, obxecto dunha activa campaña de 
publicidade, que está xcncrando unas expectativas 
esaxeradas, (concesión do Leader Plus, retorno de 
emigrantes, a solución económica para a zona e subvencións 
aseguradas de todo tipo, entre outras) para xustificar a 
utilización de fondos públicos, Non embargante, no mellor 
dos casos crearíanse unhos cantos postos de traballo 
temporal c precario, que non acadan scquera os seis meses 
continuados, excepto para os directivos que é fixo. 

Esta clase de proxectos, lago das presuntas ganancias 
empresariais tnlCtalS, acaban sempre a cargo das 
Administracións Públicas, é decir, pagadas as súas 
cuantiosas perdas e millonarios déficits por tódolos 
:-ida0?'1s. Na provincia de Ourense hai dous exemp los 
notorios que son o Clubc Náutico de Castrel0 de Miño e a 
estación de esquí, "Manzancda Estación Invernal, Sociedad 
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Anónima" (M.E.LS.A.), da que, por certo, foi administrador 
prominente, durante rnoitos anos, o particular que agora 
promove esta nova aventura económica. 

En canto ó medio natural, non existe salvagarda posible 
cunha explotación como a que se pretende e non parece 
probable, polo tanto, que se Be destinen fondos europeos. 
Así, o impacto sobre a xea sería moi grave, coa súa 
destrucción na zona ele obras e na superficie ocupada polas 
dezaoito, dezanove pistas ele esqui, e total para a íauna e 
flora. Hai que considerar que, por cxemplo, a densidad e 
poboacional aumentaría ele 5,1 habitantes por km2 (media do 
conccllo moi superior á real da zona explotada) a 500 e 
aínda l333 habitantes por km\ de acordo coas cifras de 
anuencia publicadas. 

A todo ¡sto, o promotor, como medida correctora 
concreta, construiría unha E.D.A.R. (estación depuradora de 
augas residuais) quc unicamente depuraría un tercio dos 
verquidos residuais e1esta enorme poboación. 

En consecuencia e considerando: 

Que a explotación se construiría nunha das zonas máis 
sensibles do Espacio incluido na Rede Natura 2000 e 
con 600 ha urbanizadas, ocupadas e transitadas, afectaría 
a fauna, flora c xea dos cumios principais, ós 
naccmcntos de dOllS ríos e as súas concas e a dúas lagoas 
glaciares relictas. 

Que se trata dunha actuación especulativa gravemente 
lesiva para o medio natural. 

Que non parece polo tanto probable que se ¡le destinen 
fondos europeos dalgunha clase, nos que precisamente 
basca a súa viabilidade. 

Que de acordo co publicado, non xencrará beneficios 
suficientes nin para pagar o aluguer anual dos terreos 
sobre os que se pretende asentar 

Que acluacións como esta fanse posibles cando non 
existe, como no caso de Ourensc e Galicia, un ha 
Ordenación do Territorio nin plans para un 
desenvolvcmento integral sostiblc. 

Que no Plano Estratéxíco da Provincia de Ourense, 
encargado polo Instituto Ourensano de 
Descnvolvcmento á empresa LKS Consultores S.Ccop., 
indícase como unha necesidade "a ordenación do 
territorio, ca obxeto de lograr una ocupación máis 
racional e equilibrada do espacio" e así mcsrno 
preconízase "a creación dunha rede de espacios naturais 
protexidos," 

A S.G.H.N.-Ourcnse solicitou que, ó abciro da normativa 
comunitaria e espaola vixentc e no uso das atribucións que 
He competen, o Ministerio de Medio Ambiente, o Ministerio 
de Pesca e Alimentación e a Dcputación Provincial de 
Ourensc, asegurcn a conservación íntegra deste espacio 
natural, impidan a construcción de estradas e cal quera outra 
obra lesiva a cargo do Plan Leader Plus, non destinen 
subvencións ou axudas para a súa destrucción e rcxeiten esta 
iniciativa particular quc, Ó igual que outras e palas súas 
cuantiosas perdas cconómicas, acaban sempre 
"socializadas", con cargo ós presupostos do Estado ou das 
Comunidades Autonómicas. 



AS MARISMAS DE BALDAIO E O PLANO XIU{AL HE ORDEACIÓN MUNICIPAL 00 
CONCELLO m: CARBAL LO (A CORUÑA) 

As alcgaciúns da S.G.H.N. 

() pasado 19 de sctcmbro de 2001 a Xunta Directiva 
Xcral da Sociedadc Galega de Historia Natural prescntou as 
scguintcs alcgacións ó Plano Xeral de Ordcación MunIcipal 
(en adiantc PXOM) do Conccllo de Carballo que, naqueias 
datas, se atopaba cxposto a información pública. 

!. Para a axcitada protección do dominio público marítimo
terrestre e a consecución dun mínimo perímetro de 
arnortcccmcnto de impactos sobre a marisma ele Baldaio 
(pro posta para a súa inclusión na Rcdc Natura 2000), é 
preciso: 

Clausurar os actuais cmprazamcntos dos campings 
Pinar-Parcela 80 e Baldaio··Ola de Ouro, que 
deberían ser trasladados cara ó interior. Entrcmentes, 
o ConecHo debería controlar regularmente as augas 
Cecais e residuais que vertcn á marisma. 

Desbotar a construcción da vía ele acceso con doble 
carril pola bcira da marisma ata o actual 
cmprazamcnto do camping de Baldaio-Ola de Ouro. 

Reducir as dimensións do aparcadoiro previsto para 
a Pedra do Sal, suprimindo as áreas sinalaclas no 
plano adxunto. 

Trasladar o aparcacloiro de Os Campos-Razo a outro 
lugar onde cica un mellor sevicio turístico e non 

invada unha pequena zona húmida. 

2. Para g~rantir a conservación da marisma de Baldaio e 
posibilitar a súa recuperación ambiental, consid6rase 
preciso: 

Suprimir a ponte das comportas de entrada á Ría 
para eliminar o seu impacto estético na paisaxc e 
as perlubacións que ocasiona na dinámica 
hidrolóxica. 

Desbotar a instalación dunha pasarela pconi! ó 
travcrso do cordón dunar pois incidiria 
negativamente sobre a xea, a flora e a ünllla do 
espacio natural. 

3. A protección de cauces Ouviáis, mencionado como un 
obxctivo do PXOM (punto 3 do apartado 3.18: 
obxctivos cncol do solo exterior), debería 
contemplarse para a totalidadc dos cauces de ríos e 
regueiros que conOúan na marisma. Ó respecto 
sulíñase: 

Quc o PXOM non rccolle unha banda de 
protección en ámbalas marxes do río do 
Rebordelos-Casadclos-Rapadoiro nin para os 
reguciros Oza, Barcia e Cambrelle. 

Que a instalación dunha granxa porcina na 
parroquia de Noicela podería chegar a afectar á 
marisma de I3aldaio no caso dun posible verquido) 
motivo polo cal se solicita que o conccllo non !le 
ele a cO!Tespondcnte autorización municipaL 
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I\. En canto ó plano especia! de inh'aestructuras turísticas 
da Pedra do Sal solicítasc a reducción dos límites 
propostos que son desmesurados. Propóñensc como 
límites: a) a estrada de Peclra do Sal a Noicela, b) a 
estrada de Pedra do Sal {¡ aldea de Imende, e e) o carniño 
que partindo dende a entrada oeste de l!TIende une as 
dcvanditas estradas. 

5. Nos polígonos urbunos de Pedra do Sal e Raza, o 
I'XOM debería: 

Mantel' como non edifícable a banda de 100 m de 
largura establecida pola Lei de Costas, reducindo, 
polo tanto, os polígonos PPSI e PPS3. 

Establecer en 800-1000 mZ o tamaño rnínullo das 
parcelas eelitleablcs. 

Desautorizar expresamente os usos turísticos e as 
cdificacións de máis de dúas alturas na superficie 
urbanizable RT-I de Razo, por atoparse roeleada xa 
polo espacio natural. 

6. As regularizacións no trazado do vial de borde do 
espacio natural (estrada Razo-Baldaio) debería faeerse 
incorporando chán rústico, ou doutra índole, e nunca 
incorporando chún clasificado. 

7. Non procede aceptar incrementos de superficies 
edificables en toda a banda litoral do conccHo nin 
"mellorar as condicións cdifícatorias dos solos 
adxaeentcs á costa para rentabilizar as propiedades 
existentes. 



UN PLAN DE I';XPLOTACIÓN TURÍSTICA AMEAZA A COVA DO REI CINTOLO, 
A MAIOR CA VIDADE NATURAL GALEGA 

A S.G.H.N. apoia á Plataforma cívica para a defensa da Cova do Rei Cintolo 

A continuación transcríbcse o escrito que a S.G.B.N. 
rcmitiu, o 3 de abril de 2002, ó Director Xeral de 
Patrimonio Cultural, da Consellería de Cultura, 
Comunicación social e Turismo da Xunta ele Galicia 

Galicia, por mor da reducida superficie de es tractos 
ca1carios, non conta Con cavidades rnoi importantes, en 
número e tamaño, mais no Macizo Montañoso Oriental 
localízanse as covas máis salientables do patrimonio 
:-)llbt(;.~·¡·áneo galcgo. Estas cavidades pennaneceron durante 
moito lempo csquecidas o que axuclou á súa conservación 
pero r centcmente o interese de particulares, colectivos e 
órganismos públicos sobre as covas está pondo en perigo a 
súa conservación. 

As cavas son sistemas importantes e pouco coñccidos e 
o seu estudio vese dificultado polo acceso ó seu interior xa 
que se require de coñecementos técnicos e científicos para 
non perturbar os fráxiles ambientes que albergan. Coñecer 
a dinámica destes sistemas hipóxeos é vital para preserva los 
e reencontrarse co pasado. As cavas tamén centeríen 
ambientes sumamente sensibles e doaelos de deteriorar. As 
formacións litoxénicas nas cevas son tan fj'áxiles que poden 
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romperse con moita facilidade, ó igual que os restos 
arqueolóxicos e paleontolóxicos que nalgúns casos albergan, 
os que chegan a conservarse ata os nasos días gracias a 
microclimas especial;;;. Un dos principais problemas que as 
afectan actualmente é a contaminación provocada por 
depósito ele residuos orgánicos, productos pesados c: XlIrros 
así como por un vandalismo que dcstrue os cspcleotc:mas e 

a fauna. 

A fauna que habita nas covas é comunmcntc: afectada 
polo homc nas súas visitas desorganizadas e sin previo 
coñ"cccmento da dinámica do sistema, que danan a 
organismos coma os 1l10rcegos (todos eles especies 
protexidas pola lexislación vixente) ata o grao de disminuir 
as súas poboacións. 

Cando os sistemas hipoxcos se coñenccn bcn, é 
importante establecer un plano de mancxo e conservación 
detallado e axcitado para cada caso. En países de América 
do Sur e Europa, Australia e Estados Unidos, !eváronse a 
cabo restauracións exitosas destes sistemas e a súa fauna 
manténse inalterada polo horne, debido a que contan con leis 
que as protexen e castigan severamente a súa destrucción ou 
alteración. 

Ó igual que os ambientes epixcos, as cavas son parte do 
patrimonio natural galego, e todos temos a responsabilidade 
de preserva las, pero especialmente as administracións 
públicas. 

Galicia é unha das pOlleas Comunidades Autónomas que 
non conta con ningún tipo de norma específica que se ocupe 
de regular as cavidades como formacións xcolóxicas 
singulares e coma lugares susceptibles de scren estudiados 
.con metodoloxía arqucolóxica e palconto!óxica. 

As covas do Rei Cintolo no Concello de Mondofíedo 
constitúen a cavidaele máis salientablc de toda Galicia, con 
formación de espelcotcmas e cun río subterrúneo. A súa 
importancia arqueolóxica é indubidablc: en J 946 atopousc 
un Puñal celtibérico (Trapero Pardo), depositado no Musco 
Arqueolóxico ele Lugo, en 1954 unha punta de frecha 
arponada (Diaz Álvarcz), en 1972 reslos humanos (G.E. 
Topos e Prof. Can'o alerO) e en 1989 fragmentos cerámicos 
da idade do Bronce-Ferro. 

o artigo 9 da Lei 811995, ele 30 de outubro, do 
Patrimonio Cultural de Galicia faculta as persoas físicas, de 
xeito individual ou colectivo, para instar á declaración clun 
ben coma de interese cultural. 

Por todo elo, a S.G.H.N. solicitou a declaración de Den 
de Interese Cultural para as rneirandes cavidades de Galicia, 
as Covas do Rei Cinto lo no Conccllo de Mondoñedo (Lugo) 
atendcndo a súa importancia xeolóxica, palcontolóxica, 
arqueolóxica e espeleolóxica, coa categoría de sitio Ol! 

territorio histórico, incoándose o oportuno expediente 
administrativo pola Consellería de Cultura, todo clo ó abeiro 
dos artigos 8, 9, 10, 11, 12 e 13 da Lei 811995, do 30 de 
outubro do Patrimonio Cultural de Galieia. 



ALEGACIÓNS DA S.G.n.N. Ó l'ROXI~CTO DA XlJNTA DE GALlelA 

DI~ CANALIZAR PARTE DO RÍO VALGA (PONTEVEDRA) 

A Xunta de Galicia presento n un novo proxccto 
destinado a canalizar parte do río Valga ó seu paso polo 
conccllo do mesillO nomc, no noroeste da provincia de 
Pontcvcdra. 

Puntualmente, en épocas de mOltas choivas e sobre todo 
durante o ano 2001, pala situación climato\óxica 
especialmente chuviosa, o río Valga bótasc tora do seu 
cauce, provocando cortes na estrada C-550 e asolagamcntos 
11101 localizados. A modifIcación do cauce, o efecto barrera 
da propia C-550 e a eliminación de c!crivadeiros naturais 
favorecen esta situación, cando non son os causantes 
principais dos asolagamcntos. O proxccto é obsoleto no 
concepto (canlcnizar ríos), agresivo e perxudicial na 
exccución (dcslrúe ripisilvas, desfavorece o intercambio das 
augas, crea novas situacións de risco nas vías de 
comunicación) e inefectivo no resultado (pospón as zonas 
asolagaclas rnccliante un desdoblamento) como veremos no 

resto do artigo. 

1\ apertura de cxposión pública do proxeclo foi 
anunciado no DOGA n\l 72 de ¡ ¡ de abril de 2001 coa 
dellominación "Solucións ós problemas de asolagamcnto ciD 
Concello de Valga (Pontevedra)". Resulta curioso que un 
proxecto eun orznmcnto importante (1.171.373,00 EUR), 
recolla a seguinte frase na memoria documental indica "que 
si bien no sóluciona los problemas de inundaciones en su 
totalidad los atenúa" (Tomo 1, páxina 4). 

Convéll lembrar que esta zona está sometida a varias 
regulacións legais por estar incluida dentro das Norma,> 
Complementarias e Subsidiarias da Xunta de Galicia, 
publicadas nos DOG n' 116 e 117 de 19 e 20 de XUI10 de 
1991 e forma parte da pro posta da Xunta de Galicia na Reck 
Natura 2000, publicada no DOG ni? 216 de 9 de novembro 
de 1999 dentro do Sistema Fluvial Ulla-Deza. 

o proxccto recolle él "limpeza", dragado e canalización 
do río en dOl1s tramos, o primciro (en acliante TI) con 726 
metros e o segundo (en acHante '1'2) COII 329 metros. Isto 
segundo o l-"nopio proxecto implica a cscavación de 25.640 
11)' para TI e 6.398 111 3 para T2 (anexo 11, Tomo IV). 
Iguahnentc proccderasc ó "acondicionamento" do regato 

,Docual en 387 metros, limpeza en 300 metros e 
cncauzamento en 87 metros) "acondicionamcntol> do regato 
Santiño en 530 metros, limpeza en 370 metros e 
cncauzmnento en 180 metros. Extracción de 2.172 mJ pra 
escollcira en TI e 836 I1r' de escollcira pra T2. O proxecto 
recOIlcce como SEVERO o impacto sobre o cauce así como 
o dano na vexetación de ribeira. Sobre fauna e paisaxe 
indica MODERADO. 

Non sen dificultades e obstruccións por parte do 
Cancello de Valga e varios vicios administrativos da 
CPTOPV, dos que recentemenle nos deu a razón o Valedor 
do Pobo diantc dunha queixa formal da SGHN, presentamos 
unha serie ele alegacións que comentamos a continuación. 

1\ canlcnización dos ríos é unha técnica obsoleta e 
primitiva e que a mcdio e longo prevo trae apare liado 
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uns cfectos negativos maiorcs que os positivos quc 
puidcran aportar, estando desacreditadas estas prácticas 
diante da comuniclac\e científica. Isla está perfectamente 
rccorleciclo e recollic\o en publicacións ó efecto (p. ex. in 
Schbitzer-Lebonable e Carbinier, 1993). 

As chairas de asolagamento como a existente na zona, 
ümnan parte c\tln proceso natural c sirven para minorar 
os efectos das enchentes dos ríos, ó rcpartircn nunha 
lámina de aliga o volumc excedente do río. Produce 
efectos beneficiosos como restaurar a capa freátlca e 
aportar tlutrintes a través dos limos depositados fora do 
leito do río. Isto é especialmente importante para esta 
zona dado que moitas !eiras á bcira do río adicansc ó 
cultivo. 

Cando se transforma un río nunha canle podcrase reducir 
a frecuencia clos asolagamcntos pero os efectos serán 
múis graves, xa que coa canle aumentará a velocidade da 
auga e a altura da cnchcnta agravando os efectos caso ele 
rebasar os muros. Ténsc presentes casos recenteS e 
públicos ele alteracións ele leitos naturais, onde as 
cnchentas superaron os cálculos sobre os volul1les de 
auga, caso ele Bicscas. As precipitacións pódensc estimar 
pero non predecir. 

Contémplasc a creación clun úrea recreativa (páx. 13 , 
Tomo 1) o ca! non ten interese algún coa prevención de 
asolagamentos. 

Dentro das actuacións cítase a creación dunha praia 
fluvial. Dita praia xa está construída e segundo a 
información que se nos f~lCililOU é ilegal ó carecer ele 
autorización municipal, aínda que tora o propio concello 
quen a fíxera. Tal actuación, que nada tcn que ver coa 
prevellción dos asolagarnentos semclla ser unha 
oportunidade de legalizar esta obra. 

O Estudio de Impacto Ambiental non contempla a 
cOl11unidac\c de macroinvertcbrac\os acuáticos. Dada a 
natureza dás intcrvcncións a realizar e a incidencia 
destas sobre as características hidro!óxicas dos tramos 
sobre os que se actuaría non é admisible esta falta de 
información. Non se pode ignorar que dentro dos 
invertebrados tamén hai especies incluídas no Catálogo 
Nacional de Especies Arncazadas. Algunhas dcstas 
especies están incluídas precisamente pola precaria 
situación dos hábitats ribeiregos ande viven e que palas 
características da zona afectada perfectamente pode rían 
atoparse nela. Destacar que parte da zona ondc se 
realizarán as obras está incluída na proposta da Xunta de 
Galicia para a Redc Natura 2000 implicada directamente 
coa Directiva de Hábitats da Unión Europea 92/73/CEE 
e transposta á lcxislación Espafio!a no Real Decreto 
199711 995 e que ten C01110 principal finalidade a 
conservación dos hábitats naturais e da flora e fauna 
silvestre no Territorio da Unión Europea. Na exposición 
de motivos da Orde do 28 de outubro de 1999, pola que 
se declaran provisoriamente as zonas propostas para a 
súa inclusión na Rede Europea Natura 2000 dícese" a 



protección e conservación do naso patrimonio natural é un 
mandato recollido no artigo 45 da Constitución e unha 
necesidade para asegura-la pervivencia dos nasos 
ecosistemas e os seus compoñcntcs", " ... mentres a Unión 
Europea non se pronuncia) a Comunidade Autónoma debe 
garanti-Ia conservación dos valores que levaron á proposta 
dcstes lugares". 

Tendo en canta as características dos tramos do río 
Valga afectados é máis que probable a presencia neles de 
especies incluídas no citado Catálogo, polo que se fai 
necesario un estudio máis amplo que inclúa alomenos as 
principais especies de macro invertebrados acuáticos, e que 
se valoren os efectos das actuacións sobre as súas 

----- MtlrlH. cnnlo 
+ __ + __ +_L (Il1ne~ d~·cVn(!I.'1lo ... 

poboacións e se propoñan medidas correctoras. A 
conservación da biodiversidacle non se pode entender 
atendendo só a unha parte dos organismos presentes Dun 
ecosistema. 

Dentro do estudio de impacto ambiental noméase como 
masa forestal dominante a composta por Pinus pinaster 
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e Eucafiptus glo!Jullls, esqueccndo a masa riparia, moi 
extensa polas características edafolóxicas de humidade 
e sustrato e que acobilla a numerosa fauna e flora, xa que 
só en vCltebrados o propio estudio cita 198 especies, das 
cales 53 están incluidas no RD 439/1990, 11 no RD 
1997/95 e 69 no Convenio de Berna. 

No Plan de Vixiancia (punto 6.1.2 do proxecto) indícase 
o uso de "fungicidas, insecticidas y repelentes para las 
aves". Non consta autorización algunha para estas 
actividades que ó ser desenvolvidas nunha zona proposta 
para ser parte da Recle Natura 2000 necesitan regulación. 
Adcmáis segundo o artigo 6.b e 6.c do Convenio de 
Berna e sinado por Espaüa, está prohibido a 

/ 

Ponte V-alga 

perturbación intencionada da fauna sen motivo. 
Entendemos que hai alternativas que non implican 
especial coste evitando esta acción, como unha segunda 
semente ira ou maior densidade na primeira. 

O informe de data 2/01/2001 do técnico da Consellería 
de Medio Ambiente encargado de dictaminar sobre a 



obra é negativo, ot¡'cccndo uns argumcntos sólidos e que a 
SUl IN compartc na súa maior¡a. 

As obras afectarán ó c<:1miüo real e outros elementos do 
patrimonio non investigados, corno un muro 
reccntemente descuberto Ilunha das (incas á beira do río 
Valga inmediatas ó seu cruce coa C-5S0 e que non foi 
comprobada a súa orixe e posible valor patrimonial pola 
Conse!leria de Cultura a pesares ele terUe comunicado 
esta situación 

Unha das actuacións contempladas pola CPTOPV é a 
duplicación do cauce na zona de Purnaril1o, o que no 
mellor dos casos só con leva trasladar a zona de 
problemas, xa que na zona de confluencia do 
descloblamento atoparérnonos co rncsmo volume de agua 
inicial, pero agravado cunha reducción da vclocidade 
das augas pola confluencia ele elúas con'entes de aLIga. 

Prcténdese usa-lo taluc\e da N-550 como dique de 
contención (páx. 14, Tomo 1), algo inaudito, xa que' nOIl 
se contempla refürza-lo flnnc elesta estrada para 
cornpcnsa··la presión que ex creería unha masa de auga en 
caso dunha riada. 

Algo simUar ocurre na C-SSO, na que se qucrc eleva-lo 
nivel da estrada para a ampliación da ponte existente, 
formando un cambio de rasante que agora non existe, 
algo inadmisible dentro da scguridac\c vial e que se pode 
suplir co anchcmnento da ponte. 

Pretende usar como muro de contención de augas a vía 
férrca existente, scn que exista nin se recolla unha 
remodc!ación da estructura férrea o que implica unha 
actuación temeraria palas súas consecuencias. A Seil·IN 
púxose fonnalmente en contacto con RENFE quell 
indico.u descoüeccr ollcialtnentc este proxecto. 

Faise mención ús posibilidades urbanísticas da zona nun 
futuro, llnha vez delimitada a zona de inundación 
potcncialmln horizonte de cen anos. Entendemos que un 
proxecto destinado a resolver problemas de 

asolagamento ncsta zona debe encaminarse a resol ve-los 
cos rr1.Íllimos efectos secundarios, non buscar solucións 
él urbanizacións que n011 existen. 

Ante esta situación a SGHN propuso, aparte ele solicita
la retirada do proxccto, unha serie de alternativas previas a 
calqucra actuación agresiva: 

Limpcza baixo a ponte da vía férrea de RENFE. Esta ten 
tres ollas e só un está limpo. A limpeza implica un 
incremento da zona de dcsaugue. Non Cm falla máis 
obras porque durante o último asolagamcnto 
comprobousQ que a pesares ele que toda a auga confluía 
a este punto, mantíiiase a capacicladc ele desauguc, polo 
que coa limpeza ganaríase velocidadc das augas e polo 
tanto capaciclade ele evacuación das lllesrnas. 

Eliminación da represa da praia fluvial existente no río 
á altura da N-550, xa que pala altura da represa e a baixa 
cota do muro lateral, a auga bótase tora. A pesares disto 
nas épocas de máximas riaclas do inverno 2000-2001, 
ancgou lixeiramcnte o camii10 á dercita do río, Sen 
excesivos problemas para as casas, polo que eliminado 
este obstúcufo: 

Evitaríase modificar a ponte actual baixo a N-SSO. 

Evitaríanse danos ás propiedades inmoblcs da zona. 

Faríase innecesaria a expropiación das fincas das 
beiras para ser usadas como zona de asolagamento. 

Retirada obstáculos da ponte románica que ademais nada 
teñen que ver co patrimonio histórico. 

Increll1enta~la superfície do o\!o da ponte na C-5S0 para 
permitir unha rnel!or evacuación da auga retida pola 
propia estrada, xa que esta actúa como dique e as augas 
ten den H aso lagar esta pola depresión existente a uns 100 
metros da ponte sentido POTltccesurcs. 

Catalogación das obras civís existentes actualmente e 
que atinxen á afección do río e que son ilcgais. 

SAÍDAS ORGANIZADAS POLA DI':LEGACIÓN DE PONTEV¡WRA 

Dentro do programa de saídas deste ano, eliximos as tres 
localidades seguintes. 

* 16/06/02 (Domingo) zona de Montederramo (Ourense). 

Lugar de reunión: Fronte ó Mosteiro ele Montcderramo 
(Coneello de Montederrall1o, perta ela N-120 Ourense-A 
Rúa) ils 10:30 horas. 

14/07/02 (Domingo) zona ele Sarria (Lugo) 

Lugar de reunión: Fronte ó edificio do COHccHo de 
Sarria ás I 1:00 horas. 

04/08/02 (Domingo) zona ele Moneloíledo (Lugo) 

Lugar de reunión: Frontc ó cdificio do ConccHo de 
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Mondoñeelo ils 11 :30. 

Dado que o tempo atmosférico sempre é un 
condicionante, as persoas interesadas en asistir poden enviar 
un correo electrónico a al! Ó enderezo postal (indicando un 
nO ele teléfono), para que de houber un cambio de última 
hora, poder informar. Dentro do día da saída, a partircs das 
9:00 horas, teremos aberto un teléfono por se alguén querc 
confirma-la saída ou para contactar connosco se se chega 
milis tarele (639 96 05 51). 

A saícla terá o carácter de costU!1le: iremos todo o día, 
con xantar campestre e por suposto invitarnos especialmente 
ós neófitos e/ou acompañantes. SÓ resta animarvos a asistir 
e disfl1ltar destas saídas. 



REVISIÓN DOS NOMES GALEGOS DAS AVES. 1. GAVIIDAE y I'ODICIPEDIDAE 
Silvcrio Ccrradclo 

I. INTRODUCCIÓN 

o obxcctivo ¡nicíal cleste traballo [oi tentar recoller él 

máxima información posible sobre a denominación de cada 
ave de Galieia, tanto dos nomes xenéricos coma dos 
específicos, facendo un estudio lcxicolóxico e mais 
semántico. Como aves de Galieia considcráronsc todas as 
que algunha vez se observaron no naso país, aínda que 
foscr:. 'Jspecics divagantcs, mcsma as que só se teñen visto 
unha vez. A eses nomes fixéronselles comentarios 
pertinentes e, finalmente, tiráronsc unhas conclusións. Xa 
que logo, este traballo é, norncadamentc, unha revisión. 
.Recolle a información dunha montocira de publicacións e 
o que achega, en esencia, é a rccollcita en si, o fcito e o 
xeito de casar a información c mais os comentarios. 

o corpo deste traballo desenvólvese especie por especie, 
para cada unha das cales a información cstructúrasc sempre 
coa arde e o xeito seguintes: 

Primeira parágrafo: nomcs recollidos para a especie nas 
publicacións sobre ornitoloxía. 

Segundo parágrafo: nomcs populares dese paxaro, vivos 
na fala. 

Nomcs xcnéricos ou específicos que aparecen para esa 
ave nos diccionarios consultados, 

Comentarios sobre a etimoloxía ou explicacións sobre 
a motivación semántica dos Domes anteriores, 

Criterios ou opinións tidos en conta para a escoBa do 
nome estándar desa especie. 

Anotacións literarias (emprcgo dalgunhas das voces 
anteriores na literatura). 

O norne galcgo que aparece xunto co nome científico, ao 
principio de cada especie, é o máis empregado nas 
publicacións ornitolóxicas e probablemente o máis estándar. 
Os que levan un asterisco teñen obxeccións ou comentarios 
anotados no apartado de conclusións, 

Como xa se. apuntou, todas as especies obsérvanse ou 
observáronse algunha vez en Galieia. Ás veces, como o 
caso de Lanius isabeilinus e Pluvialis fulva, as primeiras 
observacións en Galicia foron aprobadas hai ben pouco 
~olo oomité de rarezas da Sociedade Española de 
Ornitoloxía, a máxima autoridade científica no tocante as 
observacións de especies raras en España. Desbotáronsc, 
con todo, as referencias de aves citadas en Galicia antes do 
1900. 

Sobre o contido do primeiro parágrafo de cada especie, 
o relacionado coas denominac¡óns dos paxaros na 
bibliografía especializada, cómpre salientar algúns traballos 
e autores, En primeiro lugar, as diferentes propostas de 
denominacións para as especies de aves. A pioneira fOL a 
lista patrón de Xosé Manuel Penas Patiño e Carlos Pedreira 
López, publicada na revista BRAÑA, publicada pola 

16 

Sociedade Galega de Historia Natural, en dous números, o 
de 1977 e o de 1978. Este traballo, baseado na peseuda de 
campo dos autores e na busca bibliográfica que realizaron, 
tivo o gran mérito de darlles un nome galego específico a 
moitos paxaros que só tiñan, ata entóll, nome xenérico. As 
Olltras dúas propostas, moi posteriores, foron) unha, a de 
Tiago A. Vidal Figueroa e Miguel A. Conde Teira, 
publicada no ano 1991 nas Aetas do Primeiro Congreso de 
Ornitoloxía, editadas pola Universidade de Santiago de 
Compostela, e a outra a de Miguel A, Conde Tcira (unha 
revisión e posta ao día da anterior), publicada no ano 1999 
na revista CHIOGLOSSA, editada polo grupo naturalista 
Hábitat. Ncstas faisc unha revisión máis profunda da 
bibliografía e, tcndo en conta 1:1 antiga pro posta de X. M. 
Penas Patiño e C. Pedrcira López, tendo en canta novas 
Ilomes populares que se foroo coñecendo sobre algunhas 
especies, propoñen mudar algúns nomes de paxaros por 
outros que poderían resultar máis axeitados, As 
denominacións propostas nestes tres trabalios son as que 
están a empregar os colectivos de ornitólogos galegos, as 
que se usan tamén en publicacións ornitolóxicas galegas ou 
que se recolleo en publicacións castcl<is nas que se citan os 
nomes das aves noutras linguas do Estado. 

Ncste primeiro parágrafo tarnén se especifica qué 
publicacións ornitolóxicas usaron as diferentes 
denominacións desa ave (non corno proposta, senón xa 
como uso). As publicacións ornitolóxicas rcflicten a 
utilización que se está a faeer dos Ilomes específicos das 
aves no cido da ornitoloxía, isto é, as denominacións máis 
estándares. Neste traballo, no caso das publicacións 
ornitolóxicas castelás elise scmpre que "rccollen" tal Oll cal 
denominación galega. No caso das publicacións galcgas, 
diferónciase entre "empregadas 01.1 utilizadas" e "rccol!idas": 
"utilizadal! quere dicir que esa denominación é a que se Ile 
dá como estándar galega ou como prirneira na publicación; 
"recollida" quere dicir que é outra denominación que tamén 
se apunta como galega, á parte ou en segundo lugar, nesa 
publicación. Sempre se indica o número co que están 
referenciadas as publicacións omitolóxicas no apartado de 
bibliografía e se mencionan, ademais) no caso das dúas 
guías de aves de X. M, Penas Patiño e Carlos Pedreira 
López, a primeira de 1980, a segunda de 1991, así como o 
Atlas de Vertebrados de Galieia, da Soeiedade Galega de 
Historia Natural, publicado no ano 1995. Estas tres 
publicacións menciónanse cada vez que se citan porque, ao 
meu ver, no seu momento, marcaron un antes e un despois 
na ornitoloxía galega. As prime iras, por seren obras xerais 
sobre a ornitofauna galega e apareceren cando aínda había 
moi pOlleo publicado en galego; a última, por ser unha obra 
xeral con información moi valiosa, coordinada por unha 
prestixiosa cntidade e que reflicte a xeira levada a cabo por 
moitos omitólogos durante unha chea de anos. As OLltras 
publicacións ornitolóxicas son guías, atlas e obras diversas 
sobre ornitoloxía, moi interesantes, en galego Ol! en castelán 



(que tarnén rccoHcn os nomes galcgos). Entre clas é preciso 
salicntar os anuarios gategos de ornitoloxía, publicados 
desde 1994 ata a actualidade por diversos colectivos e 
grupos (entre eles cómprc así mesillO destacar a Sociedade 
Galcga de Ornitoloxía, actualmente outra das autoridades no 
ciclo das aves en Galicia). 

Tamén se apuntan os !lomes portugueses específicos, 
rccolliclos na bibliografía ornitolóxica. Parcccunos oportuno 
para este traballo considerar o criterio linguístico 
establecido por Mutjacic, internacionalmente aceptado, que 
clasifica o galego e o portugués como llnha soa lingua por 
distancia (é dicir, polo componente natural das variedades 
lingüísticas, polas súas características lingüísticas intcl11as) 
e como clúas linguas por elaboración (é dicir, polo 
compoñente artificial das variedades, relacionado coas 
[uncións socio-culturais que lles outorgan as comunidades 
que as empregan), máis aínda tendo en conta que o referente 
portugués se tivo en conta nas diferentes propostas cando 
houbo que asignar nomes galegos específicos, e incluso 
xcnéricos, ou cando se mudou un nome antigo por olltro 
máis axeitado. Dalgunha maneira, constatar as divcrxencias 
e as coincidencias entre o galego e o portugués nas 
c!enominacións das aves fixo máis interesante a realización 
dcstc traballo. Os no mes galegos e portugueses das aves 
aparecen en ncgriña; os nomes noutras linguas ou os 
castclanismos aparecen en cursiva. 

En canto á normativa morfolóxica e ortográfica, os 
no mes dos paxaros están escritos neste traballo na 
normativa oficial. Hai que ter en conta que nas outras 
normativas, 'senti~ os nomes os mcsmos, a acentuación sería 
distinta, tamén o emprego do "b" e do "v", do "c" e do "z", 
mesmo o cmprego do dígrafo "Ih" no canto do "11" e do "nh" 
no canto da letra "ñ", etc., e adcmais levarían un guión 
separando' o Dome xenérico do modificador. Por exemplo, 
a denominación mcrgullón de pescozo negro (Podiceps 
nigricoilis) gráfasc deste xeito na normativa oficial, 
grafal'Íase mcrgullon-de-pescozo-ncgro na normativa de 
mínitnos e grafaríasc mcrgulhom-de-pesco'ro-negro na 
nonnativa r?integracionista. 

Para escribir o segundo parágrafo ele cada especie, o que 
menciona as denominacións populares des a ave, xenéricas 
ou específicas, utilizáronse diversos traballos que rexistran 
eses no mes vivos na [ala, levados a cabo por rnoitos aulores, 
entre os que cómpre salicn1ar novamente a X. M. Penas 
Patiño e C. Pedrcira Lópcz, que realizaron achegas moi 
importantes, e tamén a M. C. Ríos Panisse, A. Villarino 
Gómez, E. Corral Día?, T. A. Vidal Figueroa, M. A. Conde 
Tcira e C. García González (que recolle a interesantísima 
pescuda realizada por un ha morea de investigadores, el 
mesmo entre eles, en toda Galicia). Neste panigrafo, 
emprégase "rexistrar" cando a voz popular foi recollida 
directamente na localidad e e "recoller" cando a voz popular 
puido ser rccotlida directamente nunha localidade ou 
indirectamente a través doutras persoas ou traballos. 

O traballo de Francisco Bemis Madrazo, Diccionario de 
nomb,-es vernáculos de aves, publicado pola editorial 
Gredas en 1995, foi outra obra de consulta moi importante 
para a realización dcsta revisión. F. Bcrnis achega unha 
morea de nomes das aves da penín5iula Ibérica, os 
populares, os emprcgados en publicacións de asociacións 
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ornitolóxicas e rnms os recoHidos en referencias 
bibliográEcas históricas (mesmo desde a Antiguidade e a 
ldade Media). Moitos c\estcs na mes foron rexistrac10s polo 
propio F. Bernis no campo e nas vilas españolas e, aíncla 
que maioritariamentc son casteláns, tamén trae moitos 
galegos e das zonas de rala galega de Asturias, León e 
Zamora. Así mesmo, o seu traballa inclúe comentarios 
rigorosos sobre a rnolÍv,lción semán tica e a orixc destas 
denominacións. 

Hai adernais unha scrie de publicacións antigas moi 
valiosas para unha revisión dcste tipo, porque tamén 
achcgan !lomes galcgos 'das aves. Nestc traba!lo só se fai 
reí-erencia a clas indirectamente, a meirande parte das veces 
a través de F. Bernis Madrazo (que as rccolle no seu 
Diccionario de /'Iombres vernáculos de aves). Estas 
publicacións son: Catálogo de las aves observadas en las 
cercanías de Santiago, de Ríos Naceyro, publicado nas 
Memorias da Real Academia dc Ciencias, 1, en 1850; 
Diccionario Gallego, de J. Cuveiro, publicado en Barcelona 
en 1876; Aves de E,paña, de 1. Arévalo Baca, publicado nas 
Memorias da Real Academia de Ciencias, XI, no ano 1887; 
As Aves de Galicia, de L. Iglesias, publicado nos Archivos 
clo Seminario de Estudos Gallegos, en Santiago de 
Compostela, en 1927; Fauna de Galicia, 11/ Aves, tamén de 
L. Iglesias, publicado en Santiago de Compostela en 1954. 
Para os no mes portugueses das aves, cítanse corno 
publicacións antigas: Libro que fez Enrique emperador, 
traducción portuguesa dc Enrique, Emperador de Alemania, 
publicada por edieións Tilander alá polo ano 1460 
(Biblioteca Mcnéndcz Pida!), e Arte de car.;a de altaneria, 
de D. Fcrnandes FelTeira, publicado en Lisboa en 1616. 

Para facer esta revisión foron consultados, tamén, como 
parte da csixcncia académica, catro diccionarios: o 
Diccionario galego-castelán de X. 1.,. rranco Grande 
(1968), da editorial Galaxia, o Diccionario de usos 
castelán-galego de X. M. Freixedo Tabarés e F. Álvarez 
Can'acedo (1984), da editorial Akal, o Dieionário da língua 
galega de 1. Alonso Eslravís (1995), da editorial Sotclo 
Blanco, e o Gran Diccionario Xerais da Lingua Galega 
(2000), de varios autores. Os dOllS primeiros diccionarios, 
máis vellos, escolléronse por achegaren Inoitas voces 
dialeetais ou locais, moitas máis ca outros diccionarios 
recentes, e, xa que logo, podían resultar un tesauro que 
axudasc a completar os nomes galegos dos paxal'os. Os 
dous últimos diccionarios escolléronse por seren os que 
máis cantidade de palabras traen e, ademais, patticulannente 
o da editorial Xerais, pola curiosidade que suscita a súa 
recente aparición. Tal vez, o diccionario que tamén teriamos 
que ter consultado sería o Diccionario Cumio da Lingua 
Calega, moi recente e así mesmo rico en nomes de aves; por 
pór un exemplo, na entrada peneireiro, este diccionario trae 
o sítem pencireil'o cinscnto e o identifica con Elanus 
caeruleus, en tanto que nos mItros catro diccionarios, os 
consultados para este traballo, non se cncontroll ningunha 
denominación específica para ese paxaro. 

A seguir, despois de expor a información dos 
diccionarios, téntase explicar a etimoloxía e a motivación 
semántica das denorninacións citadas para esa especie. 
Nalgúns casos utilizáronse os famosos diccionarios críticos 
etimo!óxicos da lingua castelá de J. COI'ominas e J. A. 
Pascual; noutros, achéganse as explicacións de diversos 



autores 0\.1 comentarios pcrsoais, Con todo. non scmprc roi 
posible dar cunha motivación semántica para todas as 
dcnominacións. 

E finalmente, lago de achegar esta información toda 
sobre os norncs dese paxaro, de se encontrar información, 
apúntasc os criterios ou opinións que levaron á escolla do 
seu nomc estándar e, para rematar, o cmprego na literatura 
dalg(m dos norncs anteriormente citados para esa ave. 

Dcspois do trabal lo individual sobre cada unha das especies 
de aves, ao final de todo, tiráronse unhas conclusións xerais 
e apuntousc a bibliografía empregada. 

Pcf'soalmente, a realización dcstc traballo significoll 
un ha xeira descomunal, pero estimulante, p¡'cciosa, que 
pcrmitiu recoller llnha cantidacle de nomes de paxaros el1 
xeral dispersos, eoido que a pescucla bibliográfica e a 
xuntanza da información me pennitiu entender metlor e 
desde outra perspectiva cómo funciona unha lingua: a che a 
de nomes locais tanto xenéricos coma específicos, a incriblc 
cantidadc de variantes fonéticas que hai, as dificultades para 
elección dun só dos nomes para unha lingua estándar, etc, 

p(~:- outra banda, buscar os no mes dos paxaros tamén 
scrviu para repasar, para descubrir ou para coñeccr o LISO 

dunha presada de termos ou expresións relacionadas coas 
aves, que non son !lomes delas e non están recollidas no 
corpo do trabal lo, pero igualmente fascinantes. Por 
excmplo, comezando polas voces pax~1ro e p{lXaro, saber 
que as dúas están estendidas en Galicia e que hai unha 
variante que é paxuro; accións que fan as aves, como 
pousar, crgucr o voo, batcr as ás, voar a rabavento (voar 
as aves na dirección do vento), voo pcneirado, pcneirco, 
peneirarsc (quedar quietos no áire, mm punto do ceo, pero 
movendo as ás), rcmontar o voo, rcvoar, colandrcar (voar 
moi rapidamentc, facenclo un xiro no ar Oll a rente do chao, 
como por exemplo fan os pi Iros ou as anduriñas), cmpoar 
(levantar as plumas a ave, coma se fose unha esponxa), 
picar', pcitear, picoar, picada ou picoada (punzada forte 
que clá unha ave co bico ou peteiro), picadela (punzada leve 
que dá unha ave ca bico), mcrgullarsc (o que fan os 
mcrglls, os corvos mariños, as mobellas, rnoitos parrulos), 
csparruñar ou csparriI1~1l' (cscarvar a pita buscando 
miñocas); ou voces que üm as aves, como corvcxar, 
corvcar ou croar (emitir a súa voz. o corvo), Cnl (voz que 
emite o corvo), gr3snar, graBar (emitir a súa voz o corvo 
OU a graBa), gr.asnido, grallo (voz emitida), charrear 
(cantar a pega), zural', zurear, arruJar ou arrolar (cantar 
as pombas ou as rolas), rulo (son que emiten as pombas), 
rular (cantar as perdices), gruar (emitir a súa voz o gro u), 
curuxar (cantar a curuxa), cantar, canto (o que fan, por 
cxemplo, as papuxas), chincherrear (o quc fai, por 
exemplo, o carrizo), I'cchouchcar, I'cchouchío (o que fai, 
porexemplo, o xirín), trinar, trinado (o que fai o pimpín, 
aclcmais de pill-pin), chichiar, chiar, chío (o que fai o 
pardal), piar, pipiar, pipilar, pío, pipío, piadela, gralear, 
gralcantc, chilrcar, chilrcantc, chilro, chirlar, chirlan te, 
chirlo (o que emiten, por exemplo, as andoriñas), 
~acarr.xar, garular, garula (vocearía de paxaros), 
grasnada (vocearía de paxaros); ou termos cmpregados na 
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descrición física dos paxaras, como cl'ista) capela, capelo, 
penacho, curupctc, cUl'upcla, canlpucha, capucha, 
curueho, euruto, periquito ou moño (son algúns dos ' 

termos que no mean diversas formacións ou cores das 
plumas da cabeza), CaI'CCO, cal'cea (ave que non ten plumas 
na cabeza Otl no pescozo), bieo 01..1 peteiro; caxigólI ou 
C'1Xoto (coxa das aves), ave pcrnaltn, plumas primarias 
(nas ás), phllllllS secundarias (tamén nas ás), I'émixes, 
voadoiros ou voadciras (outras denominacións para as 
plumas máis longas das ás), cspelto (plumas secundarias de 
cm es brillantes que teñen as aves anáticlas), gal'guelo 
(barbas da pita ou do ülisán); COhl, cauda ou rabo dun 
paxaro; mitra ou uropixio (por riba de onde nacen as 
plumas da cauda); penuxc, pcluxc e S<1ndcu (plumas suaves 
que cobren o carpo dos pitiños pcquenos, que parecen fías); 
termos relacionados coa nidificación: garclo, garela (ave en 
celo), niño, alliñadoil'o, lliI1eiro, poñedoiro, niñal ou 
choqueiro (lugar preciso onde incuban al! chocan), 
nidificar, aniñar, aniñantc, cmpolar ou chocar (tamén 
incubar), chocosa ou choca (ave na época da incubación) 
dcsaniñar (abandonar o niño unha cría de paxaro), 
ellxcitat', cnxoital' Oll illxeitar (abandonar o niño os pais, 
normalmente polas molestias), cscarriz<ll' (desfacer os 
niños dos paxaros); termos relacionados coa muda da 
pluma, corno cscañotar, esplumar, desplumar, dcplumar, 
emplumar (mudar a pluma as aves, en xeral); termos 
relacionados cos polos, como gafo (paxariño que aínda está 
no niño, sen criar), gollarapo, queirés ou cairo (poliño que 
ainda non ten a pluma), pito caircnto, pito cairés ou pito 
c'liro (o polifío que aínda non ten rabo), pitada, rolada ou 
rulada (grupo de poliños), franga e frango (nalgunhas 
localidades cle Galicia, pola ou polo de pita ou de especie 
similar); grupos de paxaros, como faleoada (grupo de 
falcóns), paxariñada, pardalada (bando de pardais); 
lugares onde moran os paxaros, como pombal ou 
pombciro, coruxeil'a OLl curuxcira, cOl"vcira ou corval, 
ccgoñcira, falcoeira; termos bastante específicos, como 
azabal (excremento da perdiz), ovo cmpituado (o ovo co 
embrión ou co poliño formado), ovo goro (o ovo que non 
resultou fecundado), csccnzarse (saírlle parte da cloaca 
para fór¡j, a unha femia adulta por pór un ovo moi grande, é 
dicir, en termos veterinarios, producirse un prolapso), 
espantoxar OH espantar (fuxir a galiña cacarexando porque 
alguén a espanto u) e hicada ou cibaco (comida que leva o 
paxaro no bico para alimentar as crías), 

En fin, tal vez a impresión persoal máis xeral deste 
traballo é que resulta ¡abraiante! constatar a enorme riqueza 
léxica do galego en todo o referente á ornitoloxía, 
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n, LEXICOLOXÍA E SEMÁNTICA DAS AVli:S OBSERVADAS U:N GALlCtA 

I Familia Gaviidac 

Mobella pequena Gavia ste//ata 

Patoula Coi o no me proposto por C. Pcclrcira Lópcz eX. 
M. Penas Patiño, en 1977-1978, na lista patrón de aves de 
Galicia (23). Uti¡¡zouse na primcira guía ele aves clestcs 
autores e nalgunha outra publicación ornitolóxica (1 e 4). 
Tamén se recolleu noutra publicación (2). Mobclla 
pcqucna foi o nomc proposto en 1991 e 1999 nos traballos 
de M. A. Conde Teira e T. A. Vidal Figueroa (25 e 27). 
Empregouse na segunda guía de aves de X. M. Penas Patiño 
e C. Pedrcira López e rumha chea máis de publicacións 
ornitolóxicas (5,11,12, \3,14,15,16 e 17); tamén se 
reeolleu noutras publieacións (9 e 18). Na bibliografía 
ornitolóxica, o nomc portugués é mobClha-pcqucna (2,4, 
9,35 e 36). 

Por outra banda, M. C. Ríos Panisse rexistrou eatro 
denominacións xenéricas no galcgo üllado para este grupo 
de especies (aínda que no seu traballo constan baixo o nomc 
científico de Gavia ¡mmer, a autora indica que se poden 
referir indistintamente a Gavia immer, Gavia stellata e 
Gavia arclica) pois as tres especies son moi semellantes e 
os informantes non as diferenciaban): mabca (escrito con 
"v"), nas Figueiras; mOl1lella, en Portonovo; mobclla 
(e.'icrito con 'V'» en Portonovo, Mogor) A Guardia, Cangas) 
Panxón, Cambados e O Grove; e pato"la, en Caión (22). A. 
Pérez Cid, por outra banda) rexistrou a voz mobclla en 
Marín (30). 

No Diccionario galego-caslelán de X. L. Franco Grande 
(1968), da editorial Galaxia, aparece a voz xenériea 
mobella, defmida de forma incspecífica como ave acuática 
e mariña) que nada e se mergulla. 

No Dicionário da língua galega de I. Alonso Estravís 
(1995), da editorial Sotelo Blanco, aparece a entrada 
mobclla, nunha das acepcións, definida como ave mariña e 
identificada con Gavia immer. 

No Gran Diccionario Xerais da Lingua Galega (2000), 
de varios autores, aparece a entrada mobclla (como voz. 
galega e estándar) definida de forma xenérica e identi ficada 
con Gavia immer. 

No tocante á motivación semántica, M. C. Ríos Panisse 
explica que descofí.ece a orixc da denominación "mobella" 
e quizais podería estar relacionada co verbo mover, polos 
típicos movementos que fan estas aves ao voar (22), O 
cualificativo !!pequena ll fai referencia ao seu tamaño, en 
comparación coas outras especies do xénero Gavia. 

En canto a opinións para a escolla dun nome estándar, 
M. C. Ríos Panisse indicou que os scus informantes 
empregaron patoula de forma xenérica, a pcsar de que X. 
M. Pcnas Patiño e C. Pedreira López empregarall esta 
denominación como específica para Gavia stellata (22). F. 
Bernis Madraza cita a Ríos Naceyro (1850), que identifica 
corno patoula uoha destas aves, e a L. Iglesias (1954), que 
asigna mobella a Gavia stellata (26). 
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Mobella ártica Gavia arctica 

Can do mar foi o nome proposto por C. Pedreira Lópcz 
eX. M. Penas Patií'ío, en 1977-1978, na lista patrón de aves 
de Galicia (23). Utilizouse na primeira guía de aves dcstes 
autores e recollellsc ou utilizousc tamén nalgunha 
publicación ornitolóxica múis (1, 2 e 4). Mobclla úrtica foi 
a denominación proposta en 1991 e 1999 nos trabaBos de 
M. A. Conde Teira e T. A. Vidal Figueroa (25 e 27). 
Empregouse na segunda guia de aves de X. M. Penas Patiño 
e C. Pedrcira López e nunha chea máis de publicacións 
ornitolóxicas (5, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17); tamén se 
rccollell noutl'as publicacións (9 e 18). Na bibliografía 
ornitolóxica, os nomes portugueses son mobelha-árctica e 
Illobelha-dc-garganta-preta (2, 9, 35 e 36). 

Ríos Panisse rexistrou as catro denominacións xenéricas 
vivas no galcgo falado xa apuntadas na especie anterior) 
Gavia stellata, aplicables a toda a familia que forman estas 
especies, pois son moi semellantes e os informantes non as 
diferenciaban: mabea, mobclla, momella e patouta (22). 

No Diccionario galego-castelán de X. L. Franco Grande 
(1968), da editorial Galaxia, no Dicionário da lingua 
galega de 1. Alonso Estravís (1995), ela editorial Sotelo 
Blanco, e no Gran Diccionario Xeraú' da Lingua Galega 
(2000), de varios autores, aparecen as dcnominacións 
xenéricas apuntadas en Gavia slellata. 

Para a motivación semántica de "mobella") véxasc 
Gavia stellata. O cualificativo !!~írtica" está en relación co 
seu nome científico e fai referencia ás latitudes árticas ande 
aniña esta especie; o pOltugués "dc-gal·ganta-preta") coa 
cor característica da plumaxe da gorxa na época nupcial. 

Mobclla grande Gavia immer 

Mobclla foi o no me específico para Gavia immer 
proposto por C. Pedreira López e X. M. Penas Patiño, en 
1977-1978, na lista patrón de aves de Galicia (23). 
Utilizouse na primeira guía de aves destes autores e 
recollellse noutra publicación (1 e 2). Mobella g,'andc foi 
o no me proposto en 1991 e 1999 por M. A. Conde Teira c 
T. A. Vidal Figueroa (25 e 27). Utilizousc na segunda guía 
de aves de X. M. Penas Patiño e C. Pedreira López e nunha 
chea máis de publicacións ornitolóxicas galcgas (5, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 e 17); tamén se recollcu noutras publicacións 
(9 e 18). Na bibliografía ornitolóxica, o nome portugués é 
mobelha-grande (2, 4, 9 e 35). 

Como xa se comentou en Gavia stellata, M. C. Ríos 
Panisse rccolleu catro denominacións xcnéricas vivas no 
ga\ego falado para este grupo de especies: mabea, mobclla, 
momella e patoula (22). 

No Diccionario galego-castelán de X. L. Franco Grande 
(1968), da editorial Galaxia, no Dicionário da línglla 
galega de 1. Alonso Estravís (1995), da editorial Sotclo 
Blanco, e no Gran Diccionario Xerais da Lingua Galega 
(2000), de varios autores, aparecen as denominacións 
xenéricas apuntadas en Gavia slellata. 



Para a motivación semántica de "mobclla", véxase 
Gavia stellatCl. O cualificativo "grande" rai referencia ao 
seu tamaño, en comparación coas dúas especies anteriores 
de mobclla. 

Mobella de bieo brallco Gavia adamsii 

Mobclla de bieo braneo roi o nome proposto en 1999 
no traballo de M. A. Conde Teira (27). Outra denominación 
parecida, mobclla biquibranca, utilizOLlSC na segunda guía 
de aves de X. M. Penas Patiño e C. Pedreira López e 
IlalguI,:ha outra publicación ornitolóxica galega (5, ¡ le 13); 
recollcusc, ademais, noutras publicacións (9 e 18). Outra 
denominación, mobclla de Adams, empregouse nunha 
publicación galega (4). Na bibliografía ornitolóxica, os 
nomes portugueses son ll1obelha-dc-Adams e mobclha
de-bico-amarelo (4 e 35). 

É unha especie moito máis rara en Galicia que as tres 
anteriores, pero os no mes populares xenéricos poderían ser 
os mesmos: mallen, mobclla, momella e patoula. 

No Diccionario galego-castelán de X. L. Franco Grande 
(1968), da editorial Galaxia, no Dicionário da lingua 
galega de l. Alonso Estravis (1995), da editorial Sotelo 
Blanco, e no Gran Diccionario Xerais da Lingua Galega 
(2000), de varios autores, aparecen as dcnominacións 
xenérieas apuntadas en Gavia stellata. 

Para a motivación scmántica de "mobella", véxase 
Gavia )·tellata. Os cualificativos "biquibranca" e "de hico 
branco", Oil o pOltugués "dc-bico-amal'clo", fan referencia 
á COl' característica clo seu bieo, e;::tt!':~ b!'anca e arnarcla 
segundo a época do ano e a iclade do cxcmp laL 

I Familia Podicipcdidae 

Mergllllón pequeno Tachybaptus rufico/lis 

Somol'gllllo pequeno foi o nOl11e proposto 1'01' C. 
Pcdreira López e X. M. Penas Patiño en 1977-1978, na lista 
patrón de aves de Galicia (23). Utilizousc nas guías ele aves 
destcs autores, no Atlas de Vertebrados de Galicia e noutras 
pllblicacións ornitolóxicas galegas, mesmo recentes (1,4, 5, 
6, 12 e 17); tamén se recolleu noutras publicacións (2 e 10). 
MCl'gllllón peqllcno foi o nome proposto en 1991 e 1999 
por M. A. Conde Tcira c T. A. Vidal Figueroa (25 e 27). 
Tense cmpregado en publicacións ornitolóxicas galegas 
recelites (13, 14, 15 e 16); tamén se recolleu noutras 
publicacións (7, 9 e 18). A denominación chollpón 
pequeno utilizousc Ilunha publicación (11). Na bibliografia 
ornitolóxica, o nome portugués é rncrgulhao-pcqucno (2, 
9,35036). 

Ademais, para esta especie recolléronse os no mes 
populares galcgos de: rncrgullo, rexistrado por F. Bemis 
Madrazo no Bierzo c tamén reeollido no Atlas de 
Vertebrados de Galicia (26 e 6); merguilletc, rexistrado por 

A. Villarino Gómez, na Limia (8); agurgullador, rexistrado 
por F. Bernis Madraza en Cospeito e tamén recollido no 
Atlas do Vertebrados de Galicia (26 e 6); augarón, 
rexistrado por A. Villarino Gómez, na Limia, e tamén 

testct11uño pcrsoal (8); cabaciño, recollido no Atlas de 
Vertebrados de Galieia (6); fonducho, rcxistrac\o en Budiño 
e Goián, Pontevedru, por M. A. Conde Teira, (27); pito, 
reeollido no Atlas de Vertebrados ele Galieia (6); chupún, 
rexistrado en Vixán, Ribcira, por M. A. Conde Tcira, c 
tamén rccol!ido no Atlas de Vertebrados de Galicia (27 e 6). 
Mcrgullóll, e tamén murgullador, foron rexistrados por M. 
J. Pérez Alonso no galego ele Goián, Pontevedra (30). M. 
González González rexistrou somol'gullo e sOlUonnullo no 
Incio; G. Baamonde Traveso, sumurgullo en CedoCcita 
(30). 

No Diccionario galego-castelán de X. L. Franco Grande 
(1968), da editorial Galaxia, aparecen as cntradas: chupón, 
mcrgullón e somorgullo, as tres identificadas coa voz 
castelá somormujo, e o sítem rei dos mares, que define 
tamén como una especie de sOmOrmllj·o. 

No Diccionario de uso,)' castelán-galego de X. M. 
Freixedo Tabarés e F. Álvarez Carracedo (1984), da 
editorial Akal, aparecen identificadas coas voces castelús 
somonmijo e SOfnorg/.ljo as voces galcgas sumergullo, 
sumurgullo, somcrgullo, chupún, fonducho e mcrgullón. 
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O Dicionário da lingua galega de I. Alonso Estravís 
(1995), da editorial Sotdo Blanco, clá as entradas: 
mcrgullbn, dcfiníndoa (nunha das súas acepcións) como 
"nome extensivo a várias aves pahnípcdes, da [amUia dos 
eolhnbidas, podiccpédidas e anátidas"; chupón, nunha das 
acepción s definida como ave marítima que se subrnerxe; 
cabaciño) definido de forma inespecíflca e identificado co 
norne científico de Podiceps cristalus. 

No Gran Diccionario Xerais da LinguCl Calega (2000), 
de varios autores, aparecen as entradas: mCl'gullún (como 
galcga e estándar), referíndose, l111nha das súas acepcións, 
espeeificamente a Tachybaptus ruficollis e dando o 
sinónimo somorgullo pcqucno; noutra acepción, refíresc 
espccificamente a Podiceps cristatus; somorgullo (como 
galega e estándar), rcferíndose, Ilunha das súas acepcións, 
especificamente a Tachybaptus rtiJicollis e dando o 
SlllOl1nnO rncrgull6n; noutra acepción, refíresc 
especificamente a Podiceps cristatus; chupón (como galega 
e estándar), que nunha das accpcións define como "ave 
palmípede de peteiro longo e afiado e plumas brancas, que 
voa pouco e se mergulla moito na aLIga"; somormullo 
(como galega e non estándar), que remite él somorgullo; 
fonducho (como galcga e non estándar), que remite a 
somorgullo. Tamén reco!le cabacifía e cabaeiilo, pero non 
para se referir a esta especie, senón a "unha especie de 
parrulo de mar" (probablemente, Al/e alle). ' 



Scmanticamentc, () nomo xenérico, "mcrgu1l6n", e 
outros coa Illesma raíz, mcrgu-, están rClacionados cos 
húbitos Illergu!ladores elestas especies acuáticas, en tanto 
que o cualificativo "pcqucno" fai referencia ao scu tamaño 
(Tachybaplus rujicollis é a especie máis miúcla do grupo); 
"augarón" está relacionado co seu hábitat acuático; "pito", 
co scu a.specto, que lembra o dun poliño de galiña; 
"chupón" posiblemente rcfíresc a choupar, chapuzar, 
remcxcr na auga (Iogo o nome correcto parece que debería 
dc ser "choupón"). 

En relación coa escolla do nome xcnérico cstúndar elc 
mergull6n para este grupo de especies, M. A. Conde Tcifa 
e T. A. Vida! Figucroa comentan que recolleron a 
denominación de somol"gullo exclusivamente para outra 
especie de paxaro, que tamén anda na auga pero que é moi 
diferente, o mcrlo riciro, Cinclus cinc/us, no galego oriental, 
c que é preferible a denominación xcnérica de mergullón 
(25 e 27). 

Mcrgullóll crislado Podiceps crlstatus 

SOl11orgullo cristado Coi o no me proposto por C. 
Pedrcira Lópezc X. M. Penas Patii'ío en 1977-1978, na lista 
patrón de aves ele Galicia (23). Utilizousc na segunda guía 

,de aves destes autores, no Atlas de Vertebrados de Galicia 
c noutras pllblicacións ornitolóxicas galegas, mesillo 
recentes (5, 6, ll, 12 e 17); tamén se recollcu noutras 
publicaeións (2 e 10). Nunha publicación chamóllsellc 
somorgullo lav~Hlco (4). MCl'gullón cristado foi o nome 
proposlo en 1991 e 1999 nos trabal los dc M. A. Conde 
Teira e T. A. Vidal Figueroa (25 e 27). Tense emprcgado ell 
publicacións ga!egas recentes (13, 14, 15 e 16); tamén se 
reco!lcu noutras publicacións (7, 9 e ! 8). Na bibliografía 
ornitolóxica, os nomes portugueses son mcrgulhao-dc
poupa c IIlcrgulhao-dc-cr-istn (2, 4, 9, 35 e 36). 

Moitos nomes xenéricos populares que tamén podería 
recibir esta especie están indicados en 1'. ruficolli.S'. 

No Diccionario galego-cClstelán ele X. L Franco Chancle 
(1968), da editorial Galaxia, e no Diccionario de usos 
castefón·gafego de X. M. Freíxedo Tabarés e F. Álvarez 
Can'acedo (! 984), da editorial Akal, aparecen as 
denominacións xenéricas apuntadas en Tachybaptw' 
rujicoll¡s. 

O Dicionário da fíngua galega de !. Alonso Estravís 
(1995), da editorial Sotelo Blanco, dá as entradas: 
I1lcrgullón, definíndoa nunha das súas acepcións como 
"nome extensivo a várias aves palmípedes, da família dos 
colímbidas, podicepédidas e anátidas!l; chupón, nunha das 
acepcións definida como ave marítima que se submcrxc; 
cabaciño, definido de forma inespecífica e identificado ca 
name científico de Podiceps Crt~<;tatus. 

No Gran Diccionario Xerais da Lingua Galega (2000), 
de varios autores, aparece a entrada mcrgullón (como 
propiamente ga\ega e estándar), referíndose nunha das súas 
acepcións específicamente a Podiceps cristatus, dando o 
sinónimo somorgullo, e noutra acepción especificamente a 
Taehybaplus rujicollis; somorgullo (como galcga e 
estándar), referíndosc nunha das súas accpcións a Podiceps 
cristafus, dando o sinónimo mcrgullón, e noutra acepción 
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a Tachybaptus ruficol/is; chupúll (como galega e estándar), 
que nunha clas acepcións define como "ave palmípcdc de 
pctciro lango e afiado e plumas brancas, que voa pouco e se 
mcrguHa moito na auga"; somonnullo e fonducho (COlllO 

galegas e non estándares), que remiten a somorgullo. 

Semanticamente, os !lomes xcnéricos "mcrgullón", 
"mcl'gullo" e "somol'gullo" cst<Ín relacionados cos hábitos 
mergu!ladores destas especies acuáticas; tamén "chupón", 
posiblemente, refírese a choupar, chapuzar, remexer na auga 
(Iogo o nome correcto parece quc debería de ser 
"choupón"); o cualificativo "cristado", ou os portuguesc"<:; 
"de crista" e "de poupa", bn referencia á crista Ol! 

piriquito que exhibe a especie na primavera e no verán. 

O criterio para a esc.olla do nome xenérico estándar de 
mcrgntlón CO!11cntoLlse en Tachybaptus rujicoLlis. 

Mcrgullól1 cinccnto Podiceps grlsegena 

Somorgullo cinccnto roi o nOme proposto por C. 
Pedreira López eX. M. Penas Patiño en 1977-1978, na lista 
patrón de aves de Galicia (23). Utilizouse nas dúas guías de 
aves des tes autores e nalgunha publicación ornitolóxica 
galcga (1,5 c 11); tamén se recol!ell noutra publicación (2). 
Unha variante dcsta denominación, somorgullo cinsento, 
utilizollse noutras plIblicacións (4 e 17). Mel'gullólI 
cinccnto foi a denominación pro posta en 1999 110 trabaBa 
de M. A. Conde Teira (27). Tense empregado en 
publicacións galegas recentes (13,14, 15 e 16); tamén se 
recol!eu noutras publicacións (9 e 18). Na bibliografía 
ornitolóxica, os nomes portugueses son mClogulhao-de
faces-brancas e mergulhao-dc-pesco~o-ruivo (2,35 e 36). 

Ü unha e..<:;pecie de aparición esporádica en Galicia e non 
se !le coñecen nomes populares, agás os xenéricos 
mencionados en Tachybaptus ruficollis. 

No Diccionario galego-castelán de X. L. Franco Grande 
(1968), da editorial Galaxia, e no Diccionario de usos 
CClslelán-galego de X. M. Frcixedo Tabarés e F. Álvarcz 
Carracedo (1984), da editorial Akal, aparecen as 
denominacións xenéricas apuntadas en Tachybaptus 
rufícol/is. 



No Dicionário da línguu galega de !. Alonso Fstravis 
(l995), da editorial Sotelo Blanco, e no Gran Diccionario 
XeraL'· da Lingua (Jalego (2000), de varios autores, 
aparecen as dcnominacións xcnéricas apuntadas en 
Podiceps cristatus e Tachybaptus n{/h.'ollis. 

No tocante á significación dos nornes xcnéricos 
"mcrgullón", "somorgullo" ou "mcl'gullo", véxase a 
especie anterior, Podiceps cristatus. Os modificadores 
"cincento", "cillsento", "dc-fazes-bl':lllcas" ou de IIde
pesco'r0-ruivo" fan referencia As cores da súa plumaxe, as 
dúas primeiras en xcral, no inverno, e as dúas últimas en 
certas partes do corro, como o pescozo ou as faces, na 
época de reproducción. 

O criterio para a escolla do nome xenérico estándar 
COtnCntollse en Tachybaptus ruficollis. 

Mcrgullón de peseozo negro Podlceps mgricollls 

Somorgullo orelleiro foi a denominación proposta por 
C. Pcdreira López e X. M. Penas Patií\o en 1977-1978, na 
lista patrón de aves de Galicia (23). Utilizouse na segunda 
guía de aves destcs autmcs c noutras publicacións 
ornitolóxicas, mesmo recentes (4, S, ti, 12 e 17); tamén se 
rccolleli nalgunha publicación (2 e 10). MergullólI de 
pcscozo negro roi o llame proposto ell 1991 e 1999 nos 
traballos de M. A. Conde Teira e T. A. Vidal Figueroa (25 
e 27). Tense empregado ou recollido en publieacións 
ornitolóxicas recentes (7, 9, 13, 14, IS, 16 e 18). Na 
bibliografía ornitolóxica, os nomes portugueses son 

cagarntz e mcrgulhilo-de pesco~o-prcto (2, 4, 9, 35 e 36). 

I~ unha especie máis bcn rara en Galicia e non se !le 
coñccen nomes populares, non senda os xenéricos de 
Tachybaptus ruficollis, e tal vez algunha denominación 
específica tamén ele Tachybaptus ruficollis, especie coa que 
se podería confundir no inverno. 

l'lc Diccionario galego··castelán de X. L. Franco Grande 
(1968), da editorial Galaxia, e no Diccionario de usos 
castelán-·galego de X. M. Freixedo Tabarés e F. Alvarez 
Carraeedo (1984), da editorial Akal, aparecen as 
denominacións xenéricas apuntadas en Tachybaptus 
ruficollis. 

No Dicionário da lingua galega de L Alonso Estravís 
(1995), da editorial Sotelo Blanco, e no Gran Diccionario 
Xerais da Lingua Galega (2000), de varios autores, 
aparecen as entradas indicadas en Podiceps cristalus e 
Tachybaptus ruficollis. 

o modificador "de pescozo negro" au "dc-pcsco<;o
prcto" fai referencia á marcada COl' negra do pescazo 
desta ave na época de cría; "orclleiro", probablemente, fai 
referencia aos vistosos penachos amarelos que ten a 
ambos lados da cara, na época de cría, que poden dar a 
impresión de orcllas. No tocante á significación dos names 
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xcnéricos, véxase PodicePi) cristatus. 

En canto á escolla dun Ilome xcnérico estándar, M. A. 
Conde Tcira e T. A. Vidal Figueroa consideraron 
preferible mCl'gullón no canto de somorgullo, como xa se 
comentou en Tachybaptus ruflcollis (25 e 27). 

Mergullún real Podiceps auritus 

Somorgullo rcal foi o nome proposto por C. Pedreira 
Lópcz e X. M. Penas Patiño en 1977-1978, na lista patrón 
de aves de Galicia (23). Utilizouse nas dúas guías de aves 
dcstes autores e noutras publicacións ornitolóxicas, 
mesmo recentes (1) S, tI, 12 e 17). Tamén se recollcll 
nalgunha outra publicación (2). Mel'gullón I'cal foi 
propasto en 1999 por M. A. Conde Teira (27). Tense 
empregado en publicación s recentes (13, 14, 15 e 16). 
Tamén se recolleu noutras publicacións (9 e 18). Na 
bibliografía ornitolóxica) os nOll1cs portuguescs son 

Illergulhfio-de-penachos e mergulhfio-de-pcsco«o
castanho (2, 35 e 36). 

t~ lInha especie rara en Galicia e non se lIe coi'íecen 
no mes populares, non sendo os xenéricos mencionados 
para Tachybaptus ruflcollis. 

No Diccionario galego-castelán de X. L. Franco 
Grande (1968), da editorial Galaxia, e no Diccionario de 
usos castelán-galego de X. M. Freixedo Tabarés e F. 
Álvarez Carraccdo (1984), da editorial Akal, aparecen as 
entradas apuntadas en Tachybapttls rujicollis. 

No DicioncÍrio da língua galega de L Alonso Estravís 
(1995), da editorial Sotelo Blanco, e no Gran Diccionario 
Xerais da Lingua Galega (2000), de varios autores, 
aparecen as entradas indicadas en Podiceps cristatus e 
Tachybaptus rujícollis. 

En canto á motivación semántica, o adxectivo "real" é 
un cuatificativo engadido ao nome xenérico de moitas 
aves para as identificar como especies; ás veces ten 
relación cunha certa beleza OL! vistosidade na súa forma Ol! 

nas súas cares, ás veces cunha ccrta maxestosidade no 
xcito de camiñar, de voar ou de se mover en xeral (neste 
caso, probablemente, coa recharnante plumaxe que exhibe 
csta ave na época de cría), O modificador portugués "dc
penachos" fai referencia aos pcnachos ou periquctes que 
loce na primavera e no verán, na plumaxe nupcial, malia 
non !le saírcn das partes altas da cabeza, senón das faces; 
"dc-pesco'Yo-castanhon fai referencia á viva cm que a ave 
exhibe no pescozo tamén durante a primavera e o verán, 
coa plumaxe nupcial. No tocante á significación dos 
nomes xenéricos, véxase Podiceps cristatus. 

O criterio para a escolla do nome xenérico estándar de 
mel'gullón comentousc en Tachybaptus ruflcollis. 



BALANCli; DO GRUPO DE ANELAMENTO DA S.G.B.N. 2000 

F. Docampo (Compilador) 

Nas táboas que se expoflen pódese ve-lo balance total de anclamcntos por especies do período 1994-00. Como podedes 
ollar, houbo unha diminución do número de aves ancladas debido a que este ano (2000) non se anclaron polos de gaivota 
patiamarela, que fan aumentar considerablemente o total. Por outra banda, o resto de aves foran marcadas en tres 
localidades: Complexo intcrmarcal Umia-Grovc, lila ele Arousa, e Estaca de Bares. Lévansc ancladas 80 especies e 6249 
aves, entre clas a máis anclada é a Gaivota patiamarela (2075) seguida do Corvo mariPío (128l), Verderolo (469), Parc!ct! 
(306), LiñaceiJ'o (2 t 8) e Paporrubio (175). As especies máis salientablcs, foron: a Fu/epa pintada e Fulepa das 
xunqueiras, () Pedreiro cincen{o e o Rabirrubio real, todos eles capturados na Estaca de Bares. 

f<:SPECIE 1994 1995 1996 1.997 1998 1999 2000 Total 

I-!ydrobates pelagiclIs (Paiño do mal lempo) 3 3 

Phalacrocorax aristotelis (Corvo mariño) 284 570 314 113 1281 

Anas platyrhynchos (Afavanco real) 1 1 

Coturnix coturnix(Paspal{á,\~ 1 1 

Charadrius alexandrinus (Pillara papuda) 3 ] 

Pluvialis squataro{a (Pifiara cincenta) 3 3 

Calidris canlltlls (Filro groso) 1 1 

C. alpina (PUro curlibico) 19 22 2 1 44 

Philomachlls pugnax (Liorleit·o) 1 1 

Gaflinago gallinago (Becacina cabra) 2 2 

Limosa limosa (Mazarico rabinegro) 3 ] 

L. lapponica (Mazarico rabipinto) 1 1 

Numenius arquafa (Mawrico curlí) 2 2 

Tringa lolamls (Bilurico común) 8 2 10 

T. nebulária (Bifurico pativerde) 4 4 

Actitis hypoleucos (Bilurico bailón) 23 9 32 

Larus cachinnans (Gaivota patiamarela) 761 7 443 226 138 500 2075 

Co/umba pa!umbus (Pombo) 1 1 

S decaocto (Rula turca) 14 2 16 

Streptopelia turtur (Rula comun) 2 1 1 4 1 ] 12 

Caprimulgus europaeus (Avenoiteira cincenta) 2 2 1 1 6 

Apus apus (Vencello común) 1 2 .l 

Alcedo atMs (Picapeixe) 5 3 3 11 

Jinx torquilla (Peto formigueiro) 2 2 

Picus viridis (Peto verdea!) 2 1 7 2 12 

Caleric/a cristata (Cotavia dos camiño.\~ 1 1 

Alauda arvensis(Laverca) 1 1 

f-lirundo rustica (Anduriña común) 1 6 7 

Anlhus pralensis (Pica dos prados) 1 1 6 4 17 29 

Molacil/aflava (Lavandeira verdea/) 3 1 1 6 6 5 22 

M alba (L. branca) 1 1 

Troglodytes troglodytes (Carrizo) 9 12 16 13 24 19 93 

Prunella modularis (Azulenta común) 5 5 6 10 31 15 14 86 

Erilhacus rubecula (Paporrubio) 20 14 10 39 ]9 31 22 175 

Luscinia megarhynchos (Reiseñor común) 1 3 4 

Luscinia svecica (Papoazul) 1 1 
Phoenicurus ochrurus (Rabirrubio tizón) 1 4 4 3 12 

Phoenicurus phoenicurus (Rabirrubio rea!) 1 1 2 

Saxicola rubetra (Chasco rabipinto) 1 1 
Saxicola torquata (Chasco común) 17 13 9 9 16 44 17 125 
Oenanthe oenanthe (Pedreiro cincento) 1 1 
Turdus menda (Merlo común) 14 21 10 16 43 44 25 17] 
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-_._-'.'- .. -"'--' 
r philome!os (7órdo galego) 

T. í I iaclIs (Tordo malvL\) 

Locuste/la naevia (Fulepa pintada) 

Cisticolajuncidis (Picaxuncos) 

CeUia cettí (Reiseñor da aliga) 

Acrocephalus schoenobaenus (Fu/epa das xUl1queiras) 

Acrocepha/us scirpaceus (Fu/epa dos carrizos) 

f-hppolaú' polyglotta (Fu/epa amare/a) 

SylviQ undata (Papuxa montesa) 

S. melanocephala (Papuxa cabecinegra) 

S. comlll!mis (Papuxa común) 

S. atl'icapilla (Papllxa das amoras) 

PI,/.' IlIoscopus coIlybi/a (Picajo/las común) 

P. trochilus (Pica/ollas cantol~ 

Regu!us ign/capilltls (Es/refitla riscada) 

Ficedu/a hypolellca (Papamoscas negro) 

Aeghi[alos cauda{l/s (Ferreirino slIbeliño) 

Parus cr{sta{us (Ferreiriño cristado) 

P. Oler (Ferreiriño común) 

P. caeru!eus (Ferreiro bacachis) 

P. major (Ferreiro abelleiro) 

Certhia brachydactyla (Gabeador común) 

Pica pica (Pega rabilonga) 

Sturnus vuLgaris (Eslorniño pinto) 

S. unicolor (E'storniflo negro) 

Passer domeslicus (Pardal común) 

P. mofl/wws (Pardal orefleiro) 

l~st,.ilda astrild (IJico de coral) 

~:!'y¡g(//a coeleb.v (Pimpin común) 

1-'. montifringifla (J>impin real) 

Serinlls serinus (Xirin) 

Carduelis chloris (Verderolo común) 

C. carduelis (Xílgaro) 

e cannabina (Liñc1ceiro común) 

Pyrrhu/a pyrrlwfo (Paporrubio real) 

E'mberiza cirlu,)' (bcribenta liñaceiro) 

F eia (Escriben/a riscada) 

E. schoeniclus (E'icribenta das canaveiras) 

TOTAL (80 especies) 

ANELADORES: 

ALCALDE, AGUS7iN 

ALONSO, CARLOS 

CALVO, XUS70 

DOCAMI'O, FRANCISCO 

PITA, PABLO 

REY, xosi; LOIS 

¡WDRI(]UE7. POMARES, ALVARO 

VELANDO, ALBERTO 
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INFORME DAS RECUPERACIÓNS DE AVES ANCLADAS 1'0 LA S.G.B.N. 
PERÍODO 1999-2001 

F. Docilmpo (Compilador) 

COLABORADORES: Aparicio, Ignacio, Blanco, Rodoljó. /3rea, José. Carbal/o, Francisco, Rey RaPíó, Carlos 

PHALACROCORAX ARISTOTlcLlS (Corvo Illariño eristado) 

9018690 28.0595 42. I 3N 08.54 W. lilas Cíes (PO) 
ICONA X 09.0196 42.17N 08.44W. ¡\ Xunqucira, Moafia (PO). 14 Km.226 días 

9022084 31.05.97 42.23N 08.56W. lilas Ons (PO) 
ICONA X 08.07.98 42.27N 08.SSW. San Vicente (1'0).7 Km.403 días 

9014507 SI' 01.0593 42.13N 08.54W. lilas Cíes (PO) 
ICONA X 26.0199 42.16N 08A7W. P. Castro, Cangas (1'0).9 Km.2096 días 

9018449 I 18.05.95 42.13N08.54W. lilas Cíes (PO). 
ICONA X 27.05.99 42.0JN 08.S2W. A Lanzada, O Grovc (PO).18 1<<11.1470 días 

9022164 I 0805.96 42.13N 08.54W. lilas Cíes (PO) 
ICONA X 2402.00 42.14N 08.47W. Cangas (1'0).8 KI11.1387 dlas 

9022193 I 08.0596 42.13N 08.54W. lilas Cles (PO) 
ICONA X 20.12.99 42.14N 08.47W. Rodelra, Cangas (1'0).8 Km.I321 dlas 

9022162 08.05.96 42.13N08.54W. lilas Cíes (PO) 
ICONA X 20.12.99 42.14N 08A7W. Areami!!a, Cangas (PO).8 Km.1321 días 

9018435 I 14.05.95 42.13N 08.54W. lilas Cles (PO) 
ICONA X 07.01.00 42.16N 08.47W. Congas (PO).9 Km.1699 cllas 

9019980 14.05.95 42.l3N 08.54W. I\las Cles (PO) 
ICONA X 15.07.96 ;12.39N 08.44W. A Coruña (C).50 Km.87 días 

CALlDRIS ALPINA (PUro eurlibieo) 

2482801 
ICONA 

3 
C 

29.09.94 
[) l.l \. 97 

42.06N 08.48W. O Groye (PO). 
52.48N 00.20W. Admlral Point, Norfolk.U.K.1378 Km.1129 días 

LARlJS CACHINNANS (Galvota patiamarela) 

6085423 0704.97 42.23N 08.56W. Illas Ons (PO) 
ICONA e 23.07.99 42.24N 08.48W. Paxarlñas, Sanxenxo (1'0).11 Km.837 días 

6107470 13.07.99 42. 19N 08.4 7W. lilas Ons (PO) 
ICONA X 04.09.99 41.19N 08.47W. Playa Dagrelo, Bueu (PO).II Km.53 clias 

6089788 10 07.04.98 42.15N 08.44W. Herbés, Vigo (PO) 
ICONA X 02.11.99 42.24N 08A8W. Porto no YO, Sanxenxo (1'0).17 KI11.574 días 

6089816 10 21.04.98 42.15N 08A4W. Herbés, Vigo (PO) 
ICONA C 27.03.99 42.15N 0804 7W. P. Balea, Cangas (PO).4 Km.340 dlas 

6085395 17.07.94 42.13N 08.54W. l\las Cles (PO) 
ICONA C 29.05.00 42.15N 08A7W. P. Balea, Cangas (1'0).10 Km.2 143 días 

6085368 1707.94 42.13N 08.54 W. Illas Cíes (PO) 
ICONA C 06.10.99 42.15N 08.4 7W. P. Balea, Cangas (PO) 10 Km.1907 dlas 

6107061 1 29.06.99 43 .20N 08.45W. l\las Sisargas (e) 
ICONA C 09.11.99 37.08N 08.32W. Portimao, Algarye (Portugal).689 Km.133 días 

6107316 13.07.99 42.23N 08.56W. lilas Ons (PO) 
ICONA C 30.10.99 41AI N 08.50W. Viana do Castelo, (Portugal).78 Km.1 09 dlas 

6107282 1 2906.99 43.20N 08.45W. lilas Sisargas (e) 
ICONA C 28.10.99 41.11 N 08.42W. Matoslnhos, Domo (Portugal).239 Km.121 días 
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6107316 I 13.07.99 42.19N 08.47W. Ilias Uns (PO) 
ICONA e 14.10.99 40.09N 08.52W. Figucira da Foz, (Portugal).241 Km.93 días 

E 23398 I 11.07.76 42.13N OS.54W. lilas Cíes (PO) 
MUSEO C 24.09.00 42.31 N 08.55W. lila de Arensa (PO).33 Km.S841 días 

6028713 I 12.Cl7.SS 43.20N 08.45W. lilas Sisargas (C) 
ICONA X 150201 41.5IN08.52W. Miño (C).165 Km.460 I días 

6089906 10M 28.0598 4320N 08.45W. lilas S isargas (C) 
ICONA C 29.10.99 41.1IN 08.42W. Matosinhos, Extrcmadura (Portugal).116 Km.519 días 

6085102 I 02.07.94 43.20N 08.45W. lilas Sisargas (C) 
ICONA X 01.02.0 l 43.19N 08.29W. Artcixo (C).22 Km.2406 días 

6107495 13.07.99 42.23N 08.56W. lilas Ons (PO) 
ICONA C 31.030 I 40.09N 08.52W. Matosinhos, Extrcmadura (Portugal). 135 Krn.627 días 

6107006 29.06.99 43.20N 08.45W. Illas Sisargas (C) 
ICONA C 30.03.01 41.1IN 08.42W. Matosinhos, Extremadura (Portugal).239 Km.640 días 

PRUNELLA MODlJLAR\S (Azulen!a común) 

1.209579 3 13.12.98 42.24N 08.48W. Sanxcnxo (PO) 
ICONA C 18.03.00 42.24N 08.48W. Sanxenxo (1'0).0 Km.461 días 

L209591 3 13.1298 42.24N 08.4SW. Sanxenxo (PO) 
ICONA C 22.04.00 42.24N 08.48W. Sanxcnxo (1'0).0 Km.496 días 

2482825 4 28.12.96 42.24N OS.48W. Sanxenxo (PO) 
ICONA C 09.04.00 42.24N 08.48W. Sanxcnxo (1'0).0 Km.ll98 días 

2482893 4M 14.12.97 42.24N 08.48W. Sanxcnxo (PO) 
ICONA e 08.04.00 42.24N 08.48W. Sanxenxo (1'0).0 l(m.846 días 

2482894 3F 14.12.97 42.24N 08.48W. Sanxcnxo (PO) 
ICONA C 08.04.00 42.24N 08.48W. Sanxcnxo (1'0).0 Km.846 días 

ERlTlIACUS RUBECULA (Paporrubio) 

2563565 3 26.07.98 42.24N 08.48W. Sanxcnxo (PO) 
ICONA C 31.05.00 42.24N 08.48W. Sanxenxo (1'0).0 Km.675 días 

TUHDlJS MERULA (Merlo común) 

3076534 3 29.11.98 42.24N 08.48W. Sanxenxo (PO) 
ICONA C 31.05.00 42.24N 08.48W. Sanxcnxo (1'0).0 Km.549 días 

3076542 3F 07.11.99 42.24N 08.48W. Sanxcnxo (PO) 
ICONA e 09.0400 42.24N 08.48W. Sanxcnxo (PO).O KIll.154 dias 

3106962 4M 07.11.99 42.24N 08.48W. Sanxenxo (PO) 
ICONA C 09.04.00 42.24N 08.48W. Sanxcnxo (PO).O Km.154 días 

TlJRDlJS PHI LOME LOS (Tordo galcgo) 

3076535 3 13.12.98 42.24N 08.48W. Sanxenxo (PO) 
ICONA C 30.10.99 42.24N 08.48W. Sanxenxo (1'0).0 Km.321 días 

PASSER DOMESTlCUS (Pardal común) 

2857106 
ICONA 

4r 
C 

31.10.99 
25.04.00 

42.24N 08.48W. Sanxenxo (PO) 
42.24N 08.48W. Sanxenxo (1'0).0 Km.ln días 

PA:"SER MONTANUS (Pardal orcllciro) 

L209526 2 03.10.98 42.24N 08.48W. Sanxenxo (PO) 
ICONA e 03.05.00 42.24N 08.48W. Sanxenxo (1'0).0 Km.578 dias 

1,209674 
ICONA 

2 
C 

07.11.99 
18.03.00 

42.24N 08.48W. Sanxenxo (PO) 
42.24N 08.48W. Sanxcnxo (1'0).0 Km.132 días 
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L20967S 2 07.11.99 42.24N 08.48W. Sanxenxo (PO) 
ICONA e 25.04.00 42.24N 08.4SW. Sanxenxo (1'0).0 Km.170 días 

2471435 2 16.12.98 42.24N 08.48W. Sanxenxo (PO) 

ICONA C 18.03.00 42.24N 08.48W. Sanxenxo (1'0).0 Km.458 días 

2497568 <\ 27.12.97 42.24N 08.48W. Sanxenxo (PO) 
ICONA e 26.04.00 42.24N OS.48W. Sanxenxo (1'0).0 Km.S51 días 

CARDUELlS CHLORIS (Verdcrolo comÍln) 

2527490 4M 22.10.00 42.24N 08.48W. Sanxcnxo (PO) 
ICONA e 31.10.00 42.24N OS.4SW. Sanxcnxo (1'0).0 Km.9 días 

2471427 4M 16.12.98 42.24N OS,48W. Sanxenxo (PO) 

leONA e 06.01.0 I 42.24N 08.48W. Sanxenxo (1'0).0 Km.752 días 

CARDUELlS CANNABINA (Liñacciro común) 

L228442 
leONA 

3F 
e 

07.11.99 
22.04.00 

42.24N 08.48W. Sanxenxo (PO) 
42.24N 08.48W. Sanxenxo (1'0).0 Km.167 clías 

AVES ANELADAS RECUPERADAS PO LA S.G.B.N. NO PERÍODO 1999-2001 

MORUS BASSANA (Mascato) 

F 20074 
13. T. O. 

1 
X 

14.06.97 
05.10.98 

49.42N 02.ISW. Les (,:¡acs, Alderncy 
42.3SN 09.04W. Aguíño, Ribcira (C).950 Km.478 días 

PHALACROCORAX CARBO (Corvo mariño real) 

5171374 05.06.94 52.08N 06.35W. Little Saltee, Wexford (Eire) 
B T. O. X 15.10.95 42.12N 08.30W. Ponteare,lS (PO).II 13 Km.497 días 

5206124 I 27.05.00 5208N 06.35W. Littlc Saltee, Wexforc\ (Eire) 
B. T. O. X 22.09.00 42.3SN 08.4SW. Vilagareia (1'0).1073 Km.118 días 

elCONIA CICONIA (Cigoña branca) 

G008386 22.08.88 39.36N 06.18W. Monroy, Cáceres (Ce) 
leONA e 23.08.00 42.15N 08.44W. Vigo (PO). 358 Km. 4384 días 

MOTACILLA ALBA (Lavandeira branca) 

J.322236 
13. T. O. 

3 
X 

06.08.93 
08.12.93 

54.08N 02.45W. Warton, Laneanshire (Gran Bretaña) 
42.31 N 08.49W. Cambados (PO).1365 Km. 124 días 

SAXICOLA TORQUATA (Chasca común) 

836935 4M 27.12.96 42.24N 08.48W. Sanxenxo (PO) 
ICONA e 14.12.97 42.24N 08.48W. Sanxenxo (PO).O Km.352 clías 

Lenda: 
1: ave (melada como polo 
2: ave de edad exacta descoñecida 
3: ave xuveni¡ (primeiro ano) 
4: ave de alomen os 1 ano, pero idade exacta dcscoñecida 
5: ave nada hai 2 anos 
6: ave de alomenos 2 anos, pero ¡dade exacta dcscoñecida ctc. 

EXEMPLO 
N!\ da ancla Idade Sexo 
L228442 3 F 
Oficina anelamcnto Recuperación 
leONA C 

Data anclamento 
07.1\.99 
Data recuperación 
22.04.00 
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X: ave atopada marta 
C: ave controlada viva 
M: macho 
F: femia 
B.T.O.: British Trust [01' Ornithology 

Coordenadas e lugar do anelamento 
42.24N 08.48W. Sanxenxo (PO) 
Coord.lugarrecuperaeión. Quilómetos. Días transcurridos 
42.24N 08.48W. Sanxenxo (PO). O Km. 167 días 



OS NOSOS INSL<;CTOS: Pararge aegeria (Linnco, 1758) 

Este Lepidóptero da üunilia Satyridac é unha das máis 
abondosas que podemos atopar no noroeste penínsular. 

Como o resto da üunilia, caractcrÍzasc por ter clolls 
pares eJe patas [lmcionais nos machos e reducidos nas 
¡emias e predominan as cores escuras, basicamentc 
rnarróns. 

(~ o único representante do seu xénero en Iberia e 
Europa continental. No palcártico atoramos otras clúas 
especies (Pararge xlj)hioides e P. xiphia) de 
distribución mílcaronésica (lIlas Canarias e 
Madeira respectivamente). 

Distribucsc por toda Europa e norde de 
África ata o centro de Asia. En Galicia atopamos 
él subcspecic nomina! (Pararge aegeria aegeria), 
que abranguc dende África, toda a Península 
Ibérica, Italia e sur e centro de Francia, o resto 
da distribución corresponde á subespccie tírcis. 

Presenta requerimentos ecolóxicos ben 
definidos, como zonas umbrías pero que deixcn 
pasar raios de sol, polo que abonda nas 
carballeiras, bosques caclucifolios en xeral e 
hartas sombreadas. 

~IG 

Na bibligrafía recóllcnsc indicacións de ata 
tres xeracións por ano, invernando algúns 
exemp[arcs, ben pupados ben como adultos, que 
se adoitan vcr nos días soleados do inverno. Non 
se podc precisar unha separación nidia cntre 
xcracións dado o solapamento de exemplarcs 
invernantcs e rccén cmerxidos. No gráfico 
adxunto móstrasc a lenaloxía rccollida para 138 
rexistros, no que se aprecia unha prime ira 
xcración arredares de abril, basicamcnte 
composta por exemplares invcrnantcs e recen 
emcrxiclos e outra xcración máis ampla que vai 
dende xui'io ata a primcira quincena de 
septcmbro, aíncla que esta xc ración puidcra 
doadamcntc estar composta por dúas xcracións 
supcrpostas. 

Qrde: 

Fami¡ia: 

FENOLoxíA Pararge aegeria 
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citas por quincena para 11""138 

Na bibliografía recóllense varias plantas nutricias da 
familia das gramíneas: Agropyron spp, Triticum repens 
(Higgins & Riley, 1973) Poa pra/ensis, JJrachypodium 
pinnatu/J"l, Dactylis glomerQtQ e Agropirum repens 
(Iglesias & Astor, 1992). 

A distribución en Galicia abrangue todo a territorio, 
seg~mdo se reeolle no mapa adxunto. 
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BIBLIOGRAFÍA 
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Sat)'IKlac 

Por.1rgo {¡egfHm (1./lInlJCvs. 11513) 

Xasé Lois Rey Muñiz 

Na Sección de Entomoloxía estamos a traballar no 
Programa ESENGA (Atlas de Insectos de Galicia) e 
toda canta información obteñamos é ben recibida . 
Agradecemos que enviedes tódalas citas que poidades. 

Lembrade que é imprescindible a data e a 
localización, (esta o máis exacta posible). Hai outras 
posibilidades de colaboración, como recollel' exuvias de 
Odonatos, volvoretas e outros insectos que atopedcs 
mOl'tos (nos comareiros das estradas, p. ex.) e envialas 
para que as determinen especialistas. 

Cicais coñezades a alguéll que teiÍa unlw colección 
de insectos que xa nOIl !le illterese e nola entregue Oll 

permita recolle-Im; datos, etc. Toda canta colaboración 
se reciba é importllnte. 

Quen queira ampliar información ou pedir fichas, 
pode contactar coa Sección de Entololoxia (Apartado 
303, 36600-Vilagarcía de Arousa). Gracias poi a vosa 
colaboración. 



CORRECCIÓN m~ ERROS 

No PASPALLÁS nº 31, aparecía o mapa 
de distribución de Carabus galicianus cando 
correspondía o de Melanargia lachesis que agora 
reproducimos. 

Dado que os datos que dispomos aínda 
están limitados, aparenta unha distribucción hacia 
o suroeste de Galicia, cando realmente se 
distribue por casi toda Galicia a excepción 
dalgunhas zonas do norde. 

Orde: 

Familia: 

Lllpidoptero 

Satyli<lue 

ESP'(lcil!: Mclanargr3 lachcsis (Hilbnar, 1790) 

¡FAITE SOCIO! ¡Apoia O labor da S.G.H.N. en defensa da Natureza Galega! 
Cubre e envía unha fotocopia desta ficha ó Apdo. 330. 15780 Santiago de Compostela. 

Apeliclos: ....... . 
NOl11c: . ................... ................ ........................ ..................... D.N.I.: ........................... . 
Data de naccmcnto: ........................................................................ Tcléfono: ................................... . 
Enderezo: .................................................................................................................................... .. 
Localidadc:.................................................. .. ................................... Provine ia: ................................ . 
Corrco electrónico: .................................................................................................................... .. 

[] Infantil (ata 12 anos) 
[j Xuvenil (ata 18 anos) 
[] Estudiante 

Categoría de socio (indica cunha cruz) 
6 Euros/ano 

12 Euros/ano 
18 Euros/ano 

[] Plenario 24 Euros/ano 
[] Familiar 36 Euros/ano 
[] Protector 1.200 Euros 

Sr. Director do Banco/Caixa ........................................................................................................... , sucursal 
~ .................................... oo .......................................... : 

Prégollc admita os recibos que no sucesivo Ilc remita ó meu nome a Sociedade Galega de Historia Natural 
e os cargue na miña conta nº 

Atentamente, 
Sinatura: Data: 

A S.G.n.N. empregará estos datos única e exclusivamente con fin, organizativos da propia S.G.H.N. 
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PUBLlCACIÓNS DA SGHN 

BRAÑA Boletín científico da Socicdadc Galcga de Historia Natural 
RcfOI.OOl Ano 1977. N"I-2 208 pp. 24x17 cm ESGOTADO 
RcLO 1.002 Ano 1978. Wl 132 pp. 24x16 cm 3 EUR 
RcfO 1.003 Ano 1978. W2 140 pp. 24x16 Cm 3 EUR 
RcfO 1.003 Ano 1979. Wl 124 pp. 22x16 cm 3 EUR 
RcfOI.OOS Ano 1979. W2 134 pp. 22x16 cm 3 EUR 
Rcf.O 1.006 Ano 1980. N'l-2 216 pp. 21xlS cm 3 EUR 
RcrO 1.007 Ano 1985. WI-2 136 pp. 24x17cm 3 EUR (Actas li:! Xornadas 

sobre Mamíferos Mariños) 
Ref.O 1.008 Ano 1989 200 pp. 22xlS cm 6 EUR (Actas 1" Congreso de Macromico\oxía Galaico-

Lusa) 
RefOl.009 Ano 1994. Nº1 101 pp. 21xlSem 6 EUR 
Ref.OI.OIO Ano 1996. WI 99 pp. 21xlScm 6 EUR 
Rcf.O 1.011 Ano 2000. N'1 82 pp. 30x21 cm 9 EUR (socios: 6 EUR) (Invernada de aves acuáticas en Galieia 

durante o quinquenio 1996-2000. Censos da S.G.B.N. e análise dos resultados) 

VOCEIROS DE DIVULGAClON 
Ref.02.00 1 "O Asunto Nuclear"(1978). Gonzálcz Gurriarán 
Rcf.02.002 "As baleas cara á extinción"( 1980). Pieiro, Penas e Durán. 
RcC02.003 "Os incendios nos montes"(1983). Cortizo Amaro 
Rcf.02.004 "O Lobo" (198S). Penas Patio, X.M. 
ReC02.00S nos Macizos montañosos Ourensáns" (1985). Rgucz Gracia 
Rcf.02.006 "Avance Programa Escnga 1985-88" (1992). 
Ref02.007 "Incendios forcstias 1990" (1990). 

20 pp. 
44 pp. 
39 pp. 
40 pp. 
80 pp. 
30 pp. 

24x17 cm 
24x17 cm 
24x17cm 
22xl6 cm 
20x IS cm 

21xlScm 

ESGOTADO 
ESGOTADO 
ESGOTADO 
ESGOTADO 
ESGOTADO 
2 EUR 

Rof.02.008 "Consideracións e propostas para a reestructuración medioambiental do Complexo lntcrmarcal Umia-Ogrovc 
e Istmo da Lanzada (Pontevedra) (1994) Rey Muiz, X.L. 80 pp. 30x21 cm S FUR 

ROUTEIROS NATURAl S 
Ref03.001 "A Frouxcira" 1" Edición.( 1977) 
Rcf03.002 "10 sitios de interés natural do Ferrol" (1984) 
Ref.03.003 "A Frouxeira" 2' Edición. (198S) 
RcC03.004 "Corrubedo" (1987) 
Rcf.03.00S "Donios"( 1990) 
Rc;f.03.006 "Rutas de Sendcrismo-Ribera Sagrada" 
ReC03.007 "Monte de San Xurxo-Ferrol" (200 1) 

MICOLOXIA 
Ref.04.00 I "Introducción a la Micología"( 1986) P Edición. 
Rcf04.002 "Introducción á Micoloxía"(l987) 2' Edición. 
Rcf04.003 "Introducción á Micoloxía ll"( 1988) 
Rcf04.004 'TI' da Macromicoloxía de Galicia"(1986)1' Edición. 
Ref.04.00S "H" da Maeromicoloxía de GaIicia"( 1987)2' Edición. 
Ref04.006 "Apéndice I ':¡-jO da Macromicoloxía"( 1988) 

OUTROS . 
Ref.06.00 I Video Arao Ibérico (Campaa de protección) 
Ref.06.002 "Manual de Ornitoloxía" 
Ref.06.003 Video Sobrado dos Monxes 
Ref06.004 Video Mamíferos Mariños 
Ref.06.00S Cartel "macho Saxícola lorquata" 
Ref06.007 Ano 1991. Programa Amo 
Ref06.008 Ano 1995. Atlas de Vertebrados de Galicia. 2 Tomos 

20 pp. 24x17 cm 
24 pp. 22xlG cm 
30 pp. 2lx9 cm 
4S pp. 22xlS cm 
32 pp. 21xlS cm 
14 pp. 24xl7 cm 
34 pp. 21xl0 cm 

lO pp. 21xl6 cm 
26 pp. 21 x 16 cm 
20 pp. 21xl6 cm 
48 pp. 22xl6 cm 
48 pp. 21xlS cm 
17 pp. 22xl6 cm 

15' 

78 pp. 21xlS cm 
642 pp. 24x 17 cm 

1 EUR 
ESGOTADO 
2,5 EUR 
ESGOTADO 
4 EUR 
ESGOTADO 

ESGOTADO 
I EUR 
ESGOTADO 
ESGOTADO 
ES GOTA DO 
ESGOTADO 

13 EUR 
ESGOTADO. 
ESGOTADO 
ESGOTADO 
3 FUR 
ESGOTADO 
18 EUR (24 EUR 
non socios) 

PASPALLÁS (números 1,2,3 csgotados) nO 4 ó 30: I,S EUR unidade. nQ 31 Ó 34: 2 EUR unidade 



INTRODUCCIÓN 

Para a inscrición e asistencia ó "V Congreso Galego de 
Omitoloxía" só é necesario cumprirnenta-la ficha de dados 
adxunta a este impreso e satisface-las cotas indicadas. 

A inscrición inclúe: 
- Carpeta ca resume das ponencias presentadas. 
- Bono para a cafetería. 
- Certificado de asistencia que se entregará Ó remate do 

Congreso a aquelas persoas que asistan ó mesmo. 
- Certificado individual das ponencias e posters 

presentados. 
- Actas do Congreso. A organización comprométese a 

envía-las mesmas antes do 1 de agosto do 2003. En caso 
contrarío a Organización devolverá a cota íntegra da 
inscrición. 

Existe la modatidade de acompañante, que satisfará a 
cota pertinente, con dereito de asistencia e bono para a cafetería. 

Para facilita-lo funcionamento do Congreso e posterior 
entrega de certificados e actas, seguirase escrupulosamente o 
seguinte calendario. 

-Entrega da inscrición antes do 15 de outubro. As 
incricións posteriores gravaranse con 6 euros sobre as 
cotas indicadas (inscrición, acompañante). A Organización 
resérvase o dereito de non aceptar inscricións recibidas con 
posterioridade a esta data. 

-Entrega de resumes antes do 31 de outubro. A entrega 
posterior non garante a súa inclusión no resume de ponencias 
nen a aceptación da mesma. 

- Entrega das ponencias definitivas 3..\1tes do 1 de febreiro 
de 2003. Non se admitirán entregas posteriores dado o noso 
compromiso de envío das actas. 

PROXECCIÓNS 

Agradécese que as persoas que presenten proxeccions, 
o fagan constar no boletín de inscripción, detallando título e 
duración aproximada. Se queredes presentar fotos, material, etc., 

indicádeo de igual xeito. 

INSCRICIÓN E COTAS 

o Inscrición. 
O Cea confraternidade. 

46,00 euros 
12,00 euros 

o Acompañante. 6,00 euros 
Despois do 15/l0i02 resérvase O dereito de acepta-la 

inscricÍón e en caso positivo sera gravada con 6 euros adicionais 
sobre a cota de inscrÍción . 

o pago pódese facer de dous xeitos, ingreso mediante 
transferencia bancaria Ol! Xiro Postal. 

Alarca-Io que proceda: 
O Transferencia bancaria á conta n'2091 0300483040132856 de 
Caixagalicia, oficina principal de Santiago. 

O Xiro Postal ó apartado de Correos n° 330 de Santiago de 
Compostela a nome da Sociedade Galega de Historia Natural, 
indicando no texto nome do remitente e "V Congreso Ornitolóxico 
Galego". 

Enviar xustificante de pago (vale fotocopia) por correo 
antes do I 7 de outubro. 

Nome: 

Enderezo: 

Localidade, código postal e provincia: 

Teléfono: Fax: 

e-mail: 

Gmpo! Sociedade (optativo): 

Presenta (en caso o:firmativo, indicar título) 

o Ponencia: 
O Poster: 
!:J Fotos: 
:::J Proxección: 
O Outros: 

PONENCIAS E POSTERS 

Para presentar ponencias efOD posters, enviarase 
previamente un resume, que non excederá de tres páxinas, no que 
figure o titulo, autor, e onde se explique brevemente metedos e 
resultados. 

Os posters non excederán de 1 m de alto por 1,5 !TI de 
ancho. A colocación dos mesmos correrá a cargo do autor e a súa 
ubicación indicarase po la organización coa entrega da 
documentación. 

o idioma a empregar polos autores será calquera dos oficiais 
da Comunidade Autónoma Galega. 

Os resumes de ponencias e posters redactaran se 
empregando un procesador de textos WORD o WORD PERFECT 
con estilo Times New Roman 12p. a duple espacio. Enviarase 
unha copia en papel e outra en disquete 3,5 ou por correo 
electrónico. 

Os ponentes contarán con 15 minutos, dos cales 10 serán 
de exposición e cinco adicados a preguntas. Facilitarase un 
proxectorde diapositivas tipo AGFA e proxector de transparencias 
a quen o soliciten. 

Os posters permanecerán expostos ata o peche do 
Congreso e serán atendidos (segundo programa) polos autores 
para a súa explicación ós asistentes que o soliciten. Deberán ser 
retirados Ó remate do día dezasete. 

Os autores responsabilizaranse do contido das ponencias 
e posters. Existirá un Comité de Selección encargado de rexeitar 
aqueles trabalIos que polo seu con ti do Oil redacción puideran ir 
en contra da conservación das aves. 

Toda a correspondencia relacionada co Congreso deberá dirixirse a: 

SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL 
V Congreso Galego de Omitoloxía 

Apdo. de Correos nO 330 
15780 SANTIAGO 

Tfno: 981 584 426 Fax: 981 584 426 
e-mail: sghn@sghn_org 



PROGRAMA 

09:00-10:30 
10:30-11:30 

SABADO 16 

Entrega de documentación. 
Conferencia inaugural polo DI. 

Francisco J Purroy lraizoz «Estado de conservación 
de las aves de la Montaña Cantábric3» 

11 :30-12:00 Descanso. 
12:00-13 :00 Ponencias. 
13:00-15:00 Xantar. 
15:30-17:00 
17:00-17:30 
17:30-19:00 
19:00-19:30 

Presentación de posters. 
Descanso. 
Ponencias. 
Posters. 

21 :00 Cea de confratemidade no novo 

restaurante "Casa Manolo» 

09:30-10:00 
10:00-11 :30 
11:30-12:00 
12:00-12:30 
12:30-13:00 
13:00-15:30 
15:30-16:00 
16:00- 1 8:30 
en Galicia» 
19:00 

DOMNGO 17 

Presentación de posters. 
Ponencias. 
Descanso. 
Presentación de posters. 

Ponencias. 
Xantar. 
Presentación de posters. 
Debate. "A Conservación das aves 

Clausura. 

ORGA.lSIZA 
Sociedad e Galega de Historia Natural 

COLABORA.l'\¡ 
lIniversidade de Santiago de Compostela 

Facultade de Bio1oxía 
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SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

16 e 17 
novembro de 2002 

Sociedade Galega de 
Historia Natural 


