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Con este número do Paspalfás, retomámo-laperenne idea delllanter un 
vieiro de contacto e.ntrl;) tódololi socios da S.a.U.N. .., 

• Xa vedes que éunboletin. nada.ambicioso,pero temÓcla 'Céfteza'deque fri
turos números, qus'esperanios vexan a luz con certa periodicida.qe, yaian me
llorando nutrindose das aportaci6ns tantodlcidelegacións e gruposlocais, 
coma de socios particulares. Quédavos pois a porta aberta, e mesmo nos 
apeteceria darvos un empuxonciño,' para que' colaboredes enviando artigos, 

. den~ncias, opinións, anuncios, !l:1f0ftliaci6iL.; e todo aqtillo que, c. reá.q~ ten 
cabldaneste que desde agora qUlxéramos qlle fose o VOSO nOI,~TIN" 

'._-, ..... o,' 



ASAMBLEA 
VERSUS 

·f.~EDERACION DE ECOLOXISTAS 

No campo do naturismo e ecoloxismo de 
Galicia estase a poroducir un fenómeno, 
aparentemente interesante, en relación Coa 
aparición de novos srup'0s; non é máis ca 
manifestación da sensibilidade que des
pertan os temas e problemas que rOdean ó 
medio, e a importancia que este ten para o 
home actual na batalla pola calidade 
ambiental en oposición 6 consumismo 
desenfrenado dos tempos que corren. 

Estes gl'UpOS, de implantación polo xeral 
local, a veces moi minoritarios, vef1en 
sendo protagonistas dun lóxico proceso de 
coftcccmento mútuo e de achegamento, 
dado que os intereses son coincidentes. 
Créase así Dun intrc concreto a Asamblea 
de Grupos Naturistas e Ecoloxistas de 
Galicia, como foro de contacto e de 
traballo, "A,'$.G.H.N. intégrase en certo 
mómento e desde cntón asiste e meSIllO 
orga.uiz.:'l encontros. como a A&'lmblea de 
Ferrol. ainda que certos extremos non 
están definidos, por exemplo o tema da 
emisión de voto dos 

e ilos. A propia Administración parece ter 
controlado a todo o movemento am
bientalista a (raverso dun unico interlocu
tor. marxinando 68 que poidan ter visións 
diferentes. Asi sucedeu xa no presente ano 
na primeira reunión da Mesa Forestal, 
onde os madereiros estiveron amplamente 
representados frente a UN único convo
cado polos ecoloxistas, Non podemos 
permitIr que nos manipulen ou nos 
silencien, 

grupos tlgrandes" 
<'-01UO a Sociedade ou 
Adega, e que de 
momento se deixou 
ncorrer!! a prol dunha 
unidade de actuación, 

Con todo entre algúns 
gmpos preténclese ofi
cialIZa-la Asamblea 
baixo a denominación 
de Federación, e ter 
un Presidentc~ unha 
sede, unha t<:soureída, 
cte. e asl se propuxo 
na Asamblea de Mon
forte do pasado fe
breiro de este ano. 

. Evidentemente isto, 
. entre Olltras conside

racións, poderla signi
fica-la aceptación de 
decisións vinculantes 
con renuncia dos no
sos propios esquemas 

A isto póot'..se engadir certo interese por 
algúns para UcapitaJizarl1 o movemento 
ecoloxista-natllrista, e un certo afán 
persoal de protagonismo, A pretendida 
"irmandadctl non impide a algún grupo 
dcsprctltixiar ferozmente cando pode á 
S,G.H.N" encontrándonQscon que a valla 
táctica de flsementa que algo sempre 
quedan da resultado, 

Por todo, non esta!1l0S pola Federación. A 
S,G.H.N. é un colectivo que representa a 

1300 porsoas, espaUa

SUBVENCIONS. Durante o ano pasado, 
solicitaronse axudas á administración para levar 
a cabo distintas actividad'*!, (biblioteca, 
publicación da revista "BRANA',dípticos 
ínfamativos, matenal de campo,etc,).· 
Solicitamos 12,320.002 pts (a diversas 
Consellertas), das que só recibimos 896.000 (o 
que representa un mísero 8,5%). ° desglose 
s.."fÍa: 
Coosellaria de CUltura· Pedimos 4 subvención. 
por 8.24ll,002 pts, Concaderonnos 3 por 
500.000 pts. 
ConS(lllería de Pesca Padimos, e 
concedéronnos 2 subvencións por 396,000 pts. 
A C,O.T.O.P. (1.622.000), a ConselJelia da 
Presidencia,e a de Agricultura (2.022.000), non 
se dignaron nln co.nteslar. 

Vedes poisque é dificil ranar no peto da 
Adroinisb'adón, tendo en conta que tódalas 
exudas foron solicitadas en lempo e foma 
adecuados. Sacáde vos mesmas as vosas 
conclusións. 

do por toda Galicia, 
cunha hlstoriat un 
pl'eStixio, e uns cofie
cementos que están al. 

Po!que querCl!lOs se .. 
gmf . sendo noS mes
mos faremos chegar a 
nosa voz directamente 
á Administración e á 
sociedade, sin interme
diaríos nin despois de 
componendas; recla
marnos este deleito e é 
obriga da Administra
ción oir ós administra
dos. 
Cos outros grupos e 
para campailas e 
accións conxuntas en 
ben do pals, si; baixo 
outras siglas, renun
ciando á nosa propia 
voz, federándonos, 
non~ 
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A EDUCACION"AMBIENTAL 
NO CONCEllO DE MUROS 

A KG:H.N. e o Departamento Municipal de 
Educación do C'A>ncdlo de Muroo, coa subl'onción da 
C.O.T.O.P., convocaron un cutso sobre o Medió, 
Natural, cun programa amplo que abaroou dende ",' 
oonferencias: 'Mam/fho., mariñ"" dos nOSl/S costas~ , 
"MOJIISCOS da Rf. de Muros': ''AJ¡úbi"" e /'{!ptls~ "Os 
!11ora:.gos~ "Bolhorcfas de Gaficia~ HArbares e 
rcpoboación fon:stal~ "A~ dos mwos húmjdos/~ 

. /Jt~ dos medios UIbonimdos~ tlAws dos nosos 
.campos~ ~ acuicultura en Galida }¡o.rc~ ata a 

, ,',',' -\, f 

~y:-~ 

programación de saldas á Lagoa de Lóuro, Monte 
lA>uro e á pr¡Úa e pifteirais do Ancoradoiro. 
Hai que sulina-Ia elevada participación, xa que houbo 
días que, asistiron ás conferencias entre uns 70 e 100 
rapaoo; e rapazas. isto indica o grande interese que 
poden despertar noo ruáis novoo as cuestióru; rela
cionadas co Medio Natural. ESpciamet; que 
experiencias ooma estas poidan repetirse noutros 
Coneelloo, e contribuian a formár'persoas máis 
sensibilizadas. , ~ 

r¡¿~t" 

ESPACIOS NATURAIS: A lAGOA DE LCURO. 
A Lagoa de wuro atópase a l Km do lug¡rr de wuro" ,e a 5 Kms. de Muros. O a=o é doado: pódese cheg¡rr ata 
a beira da auga, ben m:orrendo a pé a curta distancia que a separa da estrada, ben desde a praia, .atravesando 
unha pcqucna barreira de duna,>. Entre a lagoa e a. estrada, esténdese unha ampla franxa de Vexclación halxa 
desde a que se pode observar con oomodidade toda a.lagoa e parte das <lunas e da prain. ' " 

A parte do interese do val como lug¡rr de grande importancia arqucolórica (ver "Guia dos Petro~ifo;, " 
de Muroo" de Erroa e Rci, edil. Coneello de M uroo 1984), reviste especial atractivo nos meses de Se-
tembro a Abril, durante o paso ein",:rnada de aves. Destaca a presencia da Espátula, Platalea ' 
Jeuoorodia, o I'edreiro cincento, Oenl111thc ocnofitA", os bandos de diversas anátidas, () ",," 
Somorgiillo pcqueno, Tochibaptus rofícv!!is, o Matijfto pci,eiro, Alcedo 8this, a 
Escribenta das canaverras, Emberiza sc.hOCllÍchus, e unlongo ete, 

Tamón destaca o lugar pola abondencia e variedadc de anfibiO<! e rcpUs: o 
SapiJlo de espora, .Pdobales cultripes, as cobras de coIar e sapeira, 
Nam name N"m maurlI, cte, asi como a p=cia 
dawndra, LuCra futrll. 

Para rematar, dicir que a Lagoa de wuro é unha 
das polleas lagoas litorais de C'''¡icia razonable
mente conservada, polo que debe ser prore. 
,ida a:xiJla cunha figura máis axtitada 
que a de "Refuxio de Caza", e como 
dOnuncla,-menciona-la apertura 
dunha pista quebordca o ' 
·Monte ouroequescr~ ,'. 
virá para <spccular, 

g ·cos terreos. 
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SANTIAGO ------
N o ano 1990, esta Delegación levou adiante as 
scguintcs actividades: Censo de aves 
invernalltes: Como nas outras DelegáÍ;ióllii, 
realizouse no mes de XaneÍro o tradicional censo na 
zona asignada. Campaila de recollida 
de pilas bolón: en colaboración coa Unión de 
Consumidores, colocáronsc botes en distintos locais 
comcrciais de Santiago e Instalousc unha mesa 
informativa n. Praza do Toural. Campaña de 
anelamonto de Umicolas: leváronse a 
cabo varias srudas para propxler Ó allelamento de 
aves Hmícolas na lila de' Arotisa e no Grove. 
Censo de andllr¡¡¡as do cu bB"3llco: 
contaronscas colonias na cidade" de Santiago, 
atopándose tan só 46 niI10s ocupados. Campaña 
de anelamenlo nas lilas Sisargas: 
do 14 Ó 18 de Xullo visitáronse as lilas Sisargas, e 
filOS" a campaJla de anc1amento na que sc prestou 
especial atención á Gaivota escura, anelándose tamén 

"unha pequena eantidade de Gaivota erara. O -mes¡no 
tempo rea1izouse un cen.s'o das parellas reproductoras 
de Gaivota escura na illa principal, que deu como 
resultado a cirra de 129 p¡trellas. Cursiiill> ort 
Muros: en colaboración con este (' .... -<medIo fixo.se 
un ciclo de conferencia'i e 4 saidas sobre o medio 
natural~ actividade que se prolongan durante tres 
meses. Especies praiexidas: remititorensc 
diversos cxcmplarcs para a súa recuperación ó rentro 
do Rodicio-Ourense. Baldaio: denunciouse dianto 
do M.O.P.U. o da Xefatura de Costas a obra 
consistente en atra)'csa-la marisma con tuberlas e 
captación ilegal de augas no río de Rebordelos, todo 
o cal foi paralizado. Remitiuse escrito rll7.onando a 
retirada da Bandeira Azul na praia de Baldaio-Razo 
en razqn da inexistencia de xcstión ambiental da :{.ODa 
por parté do Coneello de Carballo. 

Entre os proxcctos a curto prazo está un Cursino de 
Ornitoloxla, unha campaJla contra os rifles de ballns e 
outra de protección da AndurÍfia do cu braneo. 

OURENSE 
Ata Febreiro de 1990 as actividades pdncipais desta 
Ddegación son as seguintes: Incendios for
testais: remitiuse escrito ó Goberno Civii solici~ 
tando datos sobre o número de incendiarios decidos, 
situación xurídica dos mesmos, etc no ano 1989, que 
non foi oontestado. Membros desta Delegación par
ticiparon na tertulia sobre Incendios ForeSuús eu
cadmda nos '1I Fiadeiros" organizados polo 
ConceIlo de Ourense. Caza: asistiuse ás reuuiónfl 
dos Comités Provinciais de C-'l7,a, nas que se abordou 
íl. creación dun couto privado na Serra Mixta do 
C",nccllo de. Chandrexa de Queixa, nas cales se acor
dou solicita-la anulación deste proxcctl'. Ríos: de
nunciouse á Confederación Hidrográfica do Norte a 
construcción dunha pista en Alongos, na beíra es~ 
querda do Mifto. Por outra banda, en conversas con 
representantes do COllceHo, chegouse ó acorde de 
non seguir talando indiscriminadamente árbores nas 
tareas de desbrooc que se están a leva-la mbo n""ta 
mane do do entre a Ponte Vella e o viaducto do 
ferrocarril. Castreio de Millo: denunciousc 
no Goherno Civil a práctica de tiro ó prato nas inme
diacións da central hidrodéctrim. A Dirección Xcral 
de Turismo a:x:ptou un plan de medidas que se He 
propuxo de cara á protección daquel cncoro diante do 
anuncio de oonstrucción dUll parque náutico no 
mesillO. Autll>vla Ouronso-Porritio: 
como resposta á solicitude fcita polo M.O.P. U. 
propuxcronsc ullha serie de suxerencias para a elabo
ración do cstudío de Ílllpw;.,io ambiental da AutOVÍa 
Ouren.'\c-Porrifio. 

A CORUÑA 
Membros desta Delegación comezaron en 1987 un 
Estudio Integral da Ría da Corufia, destinado a 
abordar diversos aspectos medioambientais. Na 
primeira fase realizou,e .o.¿'(udio.dos lientos illter
mareais róChosos , e un avance do traballo foi presen
tado no 1 Congreso Lus<>-<Jalcgo de Conservación do 
Medio Ambiente co titulo "O intermareal rochoso da 
Ría da Conúla; datos preliminares sobre a súa 
fauna": A segunda rasc do estudio incide sobre as co
munidades de substratos móbiles (arca-fango
zoostera) no litoral. lsto completa un excelente. tra
ballo de seis anos de duración, quc senta as bases 
para futuras investigacións que permitirán defender 
con mellores arsumentos a calidadc e conservación da 
Ria da Corufta. 



VILAGARCtA 
Abatid, . 
120" <1$ en GaU . . aves en Cl:¡ 

de exf:- '. peligro 
. ,ljIClOI! 1 

dos IÍltiriJ el! Os 
.. Os llJeses 

Na bisbarfa arpusana, aparte de seguir temas como o 
"',i Illa de Coru:gada,cstase a levar a cabe unha can1-

paila ","trada na zona sur da ria (O Dao-O Grove, 
Sanxenxo, Cambados). Despois de conseguir que se 
incluira no cónvenio de RAMSAR (Orde da Xunta 
do 9 de Abril de 1990) logo de 4 anos de estudios por 
parte da 8.G.H.N. , pretendcse que a protección legal 

d 1 , fi . l' . b 'd L X. 11., 81>..,,' pase o pape a e lca.cra. or ISO, a'teaIl onos nos ~ SI'-' . lagO de e 
tres fins da S.G.lI.N. (investigación, .. ~vulgación, ~, , GaJ/cgi.j d·OQ¡IJ!Osttllt 

") 'nh d . . T'I. 'N'b C ÚS1o ' protccclOIl estamos a lacer u a campaf\a e '-.:.l"ft.:í cO ".~" ':! ,1 pedid na 
anelamento de Iimfcolas ro obxecto de cofiece-las ro- sGp·)."", . CJil_quc a o ¡¡ I;¡ 

" . to' M"O d la N ta I'ft ",a.· dn " d, eiuc P"'ch, 
nexlons mIgra nas concr .... UI.o3 es r..ona. es' 1 a \ Cotte~a ~. J ~<! COI)¡~ll1J'Od' 
iruJcrlbcse a ponencia presentada por dous membros \ S . "'P'Oh' 
da S.a.R.N. (Alvaro R. Pomares e Agustín Alcalde) \ . u.tl'a· j\.. '" '''" " qi" 
no III Congreso do GIAM, co titulo t!Aves marifias CO,' S ¡¡aril°f¡idó

! 

na Bala da Lanzada", compendio de 13 anos de ce\tÜO~'3~, o Redacci6ü sC~í~n~l 
""1'iJ\G • ó: Corte- ,la e observación da l.Ona. . . . Shl.";, e \r.. i.s\a _ e de:. ca- "s eSl,x;_ 

. '(} {c'(\S'3. d . n<1tl.lJ::'3l.. . '(1. : ~neJo, 
Por último, para que todo isto se poida seguir . v e ¡"Ir <",,'()a

ClO
• "n(ls\c\6~' \0 Cm/) el) gaoi C01 " .. '" l-

col1servando, tramitouse unha denuncIa diantc da r!tctCY \1': A SGHN °d 
Xefatura Provincial de Costas e da Fi=lía Superior ub'O" " . ' .. pi e protexer 
de Galicia, polos continnos recheos ilegais dnnha ·ó.: ¡~" as Dunas de C. orrube(¡() 

"_sO\\lC10 1 

industria adlCada á fabricación de matcriais de . 'I\sat?~ kSocicdade Gálega. dc Hislorj,j Natura! 
c.onslrucción, ior,'i Ga\cV) (SúH~1 prescutou ante fI COTOlf ull escfi-

, ~ btaoa to soliclI,mdo uuha Uf xentc actuaclOn " 
~or oU,tra pru:tc, rcalizouse "!1h~ campafta _ . .Id'., seO (\ peCIo ás Dunus de COlTIlbcdo," Q 

I1lformauya, mOOJ.a.nte a p~nsa e dipt!oos (e ullha ;~~t~,· ~\~~ CO~I~;~II~d~e ~::~~I~!Cd,I" "o.?i-~' 
pcquena Jll~:venCJon ?un plOgrama da ~.V.G.) tm!'a )W~ ¡... ( Dunas dc Conubc-d,' \e'-
a conscrvacloll do aclVro {;'. outras especiCS vc~etalS. 'i«'(~ se lar xeolÓxlco.' ~ ~ 
Igualmente pediuse que a· ~ilbarbeir?, l?lJSCUS \~} I r\ ~oa \~oter~ ... ",~'t>-~ ~. . b 
IlCu}¡:¡¡tllS, &;sa declarada tspcclC protcxtda. Dende e _ ~ al e v .. s\'3--.... i\Oos 
hai 4 anos prelendese que o C"oncello de Vilagarcía I{ \ p rl~e'( "'\O~~'" ,iJ$"¡~~~c.\\'/>~~CF 
cambie a súa política. lTaniquiladoraN, e despois 1)~"1~ ~ 4V0 ": '0<':' te\).\~o, $~',}c, -(1'0« 
dalgunhas xcstións (',onseguluse algunha mellora nos .f~\:·l-J.-\...... ~ e ~ ... e'" \~t~'?i C< C<~\():..'/> '/> ~0.( 
Xardíns de Compostela, SU \b~ r:-ó()~, ,~~~~C.\~~~to;: b ~~~~. 

~ \~c; ~cQ.~oe ~ ~('I'(\ e; d .. \O 1> ...,o.',} {c~~ 

I Non l'ie T.cC'Qlle illfornlaci6n doutrot:l 
9XUP,OtJ pur non reC'ibil ... ,!l tempo. 

'.', . ~. 

c...OC; ~\t'--{j~~\cP-\so o'/>' 0-0 .~o oe~~ \'/>\"<'~~,/> ..¡\-t: 
.m,:;, t<.:~¡' o'l>- ,;.~\ ~\e < $'< ~\~, \\'1> o">":, s\~c 
6.-.... Sr- e'" ~v~\"> i:,v ~', C\'\. ~" ' G~ .:>.~t. í 

'(,\\~ • \lo ~~ .-teS so'\' \\;.>' "V' \?:I' \lo s\ ~<§'\ 
\ ~< o\~~:I.\s\c~,('. b ~ o..,,>e _ t>,.c \"? ~\l. (,~ ¡¡:~I>\\ 0.c, <.¡ ""~c 

SECCION DE ENl'OMOlOXiA 
A sección funciona.dendeJ985; pretende acercar ós seus membros·riovas do ll1Undo da . 
entomo!~xía, bibliogralla dis!,?mble nos fondos da S.G.H.R,.é s¡>hrc:todo, o.P(oxccto 
ESENGA (EStudio ENtomolóXJco GAlego), que ten CODlO obxectlvo \ÍJ<:arunha base de datos das 
distintas especies existentes en Galicia, así como da súa distribución. Piliáelo imprimlronse unh.., fichas que 
co tempo e paciencia, esperamos que sexan de sumo int<;rés. O proxccto está pensado para ter un desen
volvemento paulatino sen un limite de lempo concreto. 



,.f!if!tw// 
r/~¡;lh' 

(.'~;'.:' ':', A·~~~': SECCION 
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1.1, Pi. 
Do Cosmos ó Caos W ,~¿Rmes de balíns? 

, ~ , 

.. ' . .. .~ ..... ':", " 

Hui moitos miles de anos': <> 'medio no cal esfurnQS 12 Desde sempre o horne, en Ve'l de roída-la Natureza en 
integrados cm uuha auténtica,maravilla,; era cOma un pago polo gran servicio que nos presta, d~trúea e 
rdoxio no cal as pezas que o fonnan est;í~;f;erfec- perxudícaa, Un deses ca"". i: a motie de animai, 
tamente sincronizMas hilha)¡' coas outras. Poi, o inofensivos por escopetas de balín, ca.ndo estáii en 
mesmo ocurría coa Nature'l.8., na cal os membros que é(X1ca de reproducción. Moitas destas mortes son 
formaban parte dela descmpefiaban correctamente a ocasionadás por rapaces en idade escolar. Nullha ell-
súa misión" e a cadea da vida marchaba per- cuesta feita entre os alUDllloS de sétimo e oitavo de 
rectamente. EXB. dO colexiq "Dices" en Rois, descubrimos que: 

Non podemos dicir que ocurra iso ho.e en !lía, onde a 
man dos adultos, dos que organizan ougobernan, dos 
que negocian, están desengranando 8S pcza."> que 
conforman a Natureza. 
ESto pode ser debido 8, que o ser humano só pcnsa 
nel, en ter máls carlos e roáis obxectos, se·n mirar ó 
futuro, decÍndo algo así como que n o que veña 
despois que se arregle como poida n, Corno se siga 
pensando e obrando diste xeito, o futuro que nos 
agarda é un tanto escuro. O mundo que uos es®l 
deixando á xuventudc, será ruáis pohre, mrus porco. 

- O, álumnos de sétimo e oitavosomos eu·¡otal102, 
- O 10 % tencil escopeta, 
- ¡)este 10"io, ó 9"10 non 11es par= hon matar 

animais inofensivO$l nill que S(~ nui.k.~ a.rÜmals en 
époc,a de reproducción, ,. . 

- Deste 10 %, o 8% non mata ningún ari~i1¡al Ó .mes) 
e o 2% restante mata de 5 a 10 ó mes. 

, Do 9{f!o restante, Ó 89% non n". parece bcn a 
. ITlorte de animais inOfensivos, nln a mom de 
anim,is en época do reproducción, e sí lIe par= 
ben Ó Gutro 1%, .. 



XUVENIL 

PASATEMPOS ECOLOXICOS 

Une con frochas: 

Crucigrama: 
L- Paxaro co petciro IOllgo e curvo. O seu canto é ucurH, 

curlí" . 
2,- Pcrlcnce ás anduriffas de mar e n1ergúlIase para 

pescar. O seu aome vea pela fonna de borrar. 
3.- Cdfiécese tamén por vicheJocmgo. O SI,.,"U nome provén 

da súa forma de berrar. . . 
4.- Primeira verba do nome cieatiflco das gruvoras. 
5.' Nome cientffico REDlls. Jamen se lic chama galillol •. 
6.- Alcida. Unha das avesmáis afectadas pelo petróleo. 
7.- Voa Ii rentes da auga.e fai un niffo semellante ó de 

carrizo. E do tamaffo do ruarono peixeiro. 
8.- E a segunda ave ruáis pequena de Galici.. Moi 

repeludo. E inscctfvol'o. 

Cocido de letras 
Burx-a o uomc de ocle árbóréS autóctonas; 

A V . jj : [ I ~ .' '11'11.!1A 
L '~O!¡¡'RlIiIIIRIA ,1 11 1 E IV I F IXjM.l IR ,W 

IV lA " lA 
R B O ¡V 
OR B I¿ 

lQ IAIl " IV 
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Para falar da actual situación da nIade Cortcgada, 
situada na parte superior da ría de Arousa, frente á 

.. vilade Santiago de Carril (Vilagarcia de Arousa) , é 
necesario retrotraernos. Non é unha cuestión rro..~tc) 
como nun principio caberla peusar, senon que arrinca 

. ~.~\..,a J)ri~~p~~ de século, cando llD:h~ seri.c de 
. petsOnaxes decIden donar esta bela· dla a· &'ua 
Maxestade 
Alfonso XIII. Tra-l., 

miúdo. Despois de prorrogar de forma presuntan'tente 
ilegal o prazo para a presentación de proxectos, 
rematou a cuestión declarandoa chan non urbanizable . 
Agora estase á espera das conversas entre a Xunta e a 
Proprietaria. 

F.sta é a situación ru;tUalllesta paraxe, que a S.G.H.N . 
reclama sexa declarada 

oportunas xestións, 
a illa élIe doada ó 
rei pára que const11lA 
a sua residencia de 
verán, con moi boa 
idea) xa que a resi
dencia real implicaba 

(JORTEGADA E NOS1\. 
Parque Natural, 
coa categorla de 
Reserva Integral 

para uona de 
laurisilva. DEFEN DA MOLA As razóns podémolas 

resumir en tres; 

O adecentamento e cons-
trucción de novas vías 
de comunicación na. 
zona e mcsmo as _..AdII •• 
entradas a Galicia, 
amén dunha 
suculenta millora 

1.- A subsistencia dun 
bosquete de loureiros que 

pode ser considerado 
como o mellor da 

Península Ibérica, e dos 
máis interesantes, polas 
súas caracterlsticas, do 

econ6mica da zona, 
temas que no seu 
momento eran 

PARQUE NATURAL PUBLICO continente europeo, 
comparable cos existentes 

nas lllJlS Canarias ou en 
Madeira. absolutamente aplaudiblcs. 

o seu proprietario nestes últimos anos era D. Juan de 
Ilorb6n, raí do actual reL D. Juan decide vender 
Cor~ada por 6fJ millóllil de peseUls (pITcio irrisorio 
se consideramos tan 86 o seu valor forestal, superior a 
""" cantidadc) á. sociedade CORTEGADA S.A., "ne 
pretende constrUIr unha urbal1lZ8C!6n do mesmo esulo 
que a existente na lila da Toxa. 

Cando se produoe a venda, s8.Itan á palestra unha serie 
de movementos cidadáns e particulares opolléndosc. 
Por uuha banda estaba un colectivo cidadán co oh
xectivo primordial de evita-la urbanización por 
considera-la fora de lugar. Por oUlra, os vicill", de 
Carril reclaman parte da lila como de propriedade en 
man común (nove hectáreas de un total de cincuenta e 
catro), reclamación désestimada nun evidente 
trapicheo legal. E as! segúlu:,pnha serie interminable de 
pequenos detalles que sOilá tedioSo enumerar polo 

2.- O mante-Io derradeiro reducto de bosque 
autóctono nesta marxe da ria de Arousa. 

1- () terse descuberto reeenteinente na iIIa uoh. 
nova C3pecic de cogumelo, o que significa en principio 
un endemismo ffi\Uldial. 

Nestes intres, a S.LtH.N. está integrada na Cotuisión 
Cidadá Pro-Corte(l'lda.. creada baixo a nosa iniciativa. 
Tomóuse esta decisión porque na unión está a forza, 
tratando de esqueeer diferencias con outra xente 
alonxada da tilla da nosa Sociedade, plantexándonos 
únicamente o traballo común como lifia coerente para 
conseguir algo. A postura da S.G.M.N. é q\lC pola de
lieadeza e importancin da área, débese conservar esta 
tal cal está. Dende 1907 tiver"n miles de ocasión •. 
Agora en 1991 non é de recibo oonstruir en tan 
fermosa e especial paraxe. 



ESCOLA TALLER BRAÑA 
A proteo'ión da naturCl..a non pode 
sustentarse das xentes espontáneamente 
xurdidas do seo da sociedad., senon que é 
neresario plantexarse actuación s preventivas 
cnca.m.if1adas primeiro a formar nova xente: 
concienciada e preparada, e ademais actuar 
sobre a natureza, previlldo noves deterioros e 
tratando de controla-J", xa existentes de 
forma planificada,lsta é unha das moitas li' 
í1as que kva a cabo a Escoja Taller BRAf.[A, 
dirixida pola Delegación de Ourcn"" 
Funciona dendc 1988 e leva o excmplar 
fundonarncllto ó gue nos ten acostumbrados 
esta delegación, Fmanciada polo INEM e o 
FSE (Fondo Social Europeo), ten vario¡; 
talleres, adicados á carpinterfa, canteiria, 
construcción e promoción ambiental, enfo
cados hacia o Medio Ambiente e á filosoffa 
da ecoloxía actual (rccidaxe, aproveitamento 
racional dos recursos, etc.). 

Pero non só se dan pcixcs, senón que tamcn 
se ensina a ¡x:scaIos, Así, ante o problema da 
falla do graduado escolar dalgúns alumnos, 
levárun"" a cabo .. , medidas pertincntes para 
solventar este déficit Parécenos interesante 
sulillar isto, pois do incremento da t,'UItura e 
preparación de todos nós depende un mundo 
roáIs racional. 
('/ando a finais d(} venm tiveu ocasión de 
"isita-Io mosteiro de San Estebo de 
Ribadesil, aproveitd para achcgarme ata a 
esoola sita no ('-",nrello de No&ueiroa de 
Ramuin (Ourense), Ají puden comproba-Io 
que unha boa e racional dil.'"CQ';ión pode faccr, 
Exeroplos hai moitos, a ciU mái, interesante: 
a r<:<;onslrncción do vdlo Tdeclube da 71>lla, 

sé da escola, empregando madeiras de enseres 
irrecuperables para restaurar outros, ou 
aproveitando terra e podras dnnha 
escombreira para adecenta-la desviación da 
estrada que vai cara ó mosteiro; a 
construcción dun muro' de contención 
misturando terra vexeta! para permitir que a 
herba medre 0\1 camuflar un galpón de 
bloques de ceme~to cun recobrcmento de 

~ pedra, ,-

~ Por suposto que estQs son meros exemplos, e 
'" a relación de actividades non é curta, Para 
¡;¡j rematar comentovo-Ia llltención de recupera
:l' los vellos e antigos C8I)lÍllos a través do 
ffi monte como rutas" ::';,dc:,,:,' paseo (r, non 
o construindo novas pistas, charnadas 
~ necolóricas l1 que os nosos políticos se 
~ cmpefian en abrir sen senso algún), 

B R E V E S 
Pilas botón, A 
S.G,H.N. e a Unión de 
Consumidores oe Galicia., 
vetlen desenvolVímdo dende 
hai dous anos (sendo os 
primeiros en Galicía en 
abordawlo teina) unha cam~ 
pafia de recollida de pilas 
botón, eacetándose en 
Santiago e Ourense e 
seguindo en Vilagarcía e 
Noia; ultimamente faise 
tamén en Ferrol e Roís. 
S.O.8. Corrubedo_ 
Presentamos con data 
3011 1/90 unha solicitude á 
C,Q,T,O,P, , para. que tome 
partido na conservación ( 
limpeza do complexo duna,. 
de Cormbedo, ante a inhibi~ 
ción ó respecto do -Collccllo 
de Ribcira. A solicitude 
rccollc unha serie de pro..: 
postas concretas de doada e 
mmediata execudón. Esta~ 
mos á. espera dunha .!:'-~~~!~, 
Rexislro da SGl-tII!
A Comisión',: Galega do 
Medio Ambiente di.ctaminóu 
a procedencia da nosa 
inscripción no Rexistro de 
AsoCÍacións Protectoras do 
Medio Ambiente (día 
4110/90,folio número 11). 
!ilceIUlios. A 
Delegaci6n,de ()urense está. a 
elaborar Ull infonne critico 
sobre a actuación da 
Administración respecto d,os 
incendios forestais, que verá 
a luz próximamente, 
Nucleares, Par, 
ticiparemos na campa11a de 
reooUida. de sinaturas para a , 
campaf1a, pola desnuc!t. .... 
ariY..a.ció'o do territorio es
paJ1oJ, en colaboración coa 
eRAN (Coordinadora 
Estatal Antinnc1ear). Con 
esta campana pretéodese res- . 
paldar unha iniciativa Iexisla.-
1íva popular sobre {) tema, 
Observatorio 
orllitolÓxico, A 
S.G.H.N. leva trioí adianta
dos os conta(,10B co Conoello 
de Muros pat,lt, const~ir Uf! 
observatono, otnitolóx,loo na 
Lagoa de Louro. 
Sobrado, Falamoscos 
MQllxes do MoÍrteiro, xente 
moi int~n~ e moi 
interesada na' ooit8Crv~wión 

... do medio ambjente~ t:~oii 'cles 
unha representación da 
Xunta Directiva tivo un 

agradable cncontro, para eles 
e dende logo pal"J.. nos. 
Recomendamos unha visita á 
maravilla de mosteriro, 
lagúa. e arredo~. 
O Pica(ollas, 
Revista ecolóxica do C. C, 
AmIa, invitounos a partici
par na presentación do sen 
número O. Entre aves, o 
"plllijmllas" desexa longa vida 
() "plcafoll,l1l" 
Plan forestal 
de G¡¡licia, A COI!' 

scl1e:ria de Agricultura con
traton á empresa SESFOR 
para a redacción deste plan, 
que ita actualidade está pa .. 
sando a distintos sectOl'e:I 
para que ge comente, Ven 
ren{fo a resposta da. Xnnta á 
Inicia tiva Laxislativa 
Popular Sobro o tema, que 
no seu dia non foi aprobada. 
Por certo, nunha priOlcira 
reunión onde a 
Administración só admitiu a. 
un representante dos grupos 
naturalistas, mentrcs que os 
madereiros asiBtiron de 
forma numerosa. 
¡Empezamos ben!, 
Reciclado_ O 
COHecHo de Santiago 
comenza unha campa11a pola 
recollida de papel para o seu 
reciclado. ¿Será casualidadc 
que coincida_ coa campalia 
electoral municipal? 
Gr_ local Xuvellii. 
Nova creación deste grupo
en Rom, con moitas gallaS de 
tl-aballar. ¡Animo e ben
vidosn

• 



MorfA CARA 
... ten a COlli!Olkr1a 4: Ofdcnacióndo Territorio, 
e d.e.m.c<io especial a funcionaria Carmuia Nieto, que 
denegon. unha subvenciónso!icitada pola S.G.H.N. 
'par~ editar liovamente a revista "Brafta" e outra para 

.:, úlÍ 'estudio de avifauna en eucaJiptais, e deu a calada 
por ·resposta. ¿Tellen medo que os resultados 
contradigan a repoboación con esta especie? 

... tellen os rosponllábcis(?) de Medio Ambiente 
Natural, que non (iveron en, conta a solicitude da 
S.G.H.N. para acorta-la. última tempada de caza, 
algo que era de ra7.ón,Parece que pesa máis o posible 
voto dos cazadores . 

... ten a Administración (' .... ti.1 que se apropiou da 
carnpaila dos ecoloxistas de rccollida. de pilas botón: 
fai ben, pero que dca as gracias (e subvencione, e non 
únicamente á CfllZ Vermella). 

... e ocrlO grao de desinformación a que tellen os 
directo",,; dlllgim. xornais, por non publica-lo 
escrito remitido pola S.O,R.N. sobre as infraccións á 
l.eí de CM'" en Galicia. DáseJle-Io traballo feite e non 
se ellteran, pc;ró a veces tlrclIenaun con tonterías sen 
xcito. 

NORABOA 
... ó Concello de Muros, polo seu interese na 
educadón ambiental. ¡A ver se sacarnos adiante ese 
observatorio ornltolóxiool. 
... ó noso amigo e consodo Pablo Rodriguez 
~Oitabént\ por ese bosque de Ridimoas en Beade, 
OurCllSC. 

... a do Cone"'l" de Carb.lIo. ¡Outra vel a voltas 
coa protección fulura de Baldaio!. Moita leria e ruáis 
naillt,,¿E,os ruidos, lixo, augas residuais, cantillos na 
marisma. edificacións inoolltrolada.'\, coches en 
calquera parte) motorismo polas dunas, etc, etc, ctc. 
¡Tondesun fucillo que volo pisados!. Por outra parte, 
esa relación con "Euroducks Internauonar' que non é 
outra cousa que un negocio, ünha empresa. ¿Non hlli 
ninguén [leste' país capaz de planificar sobre esta zona 
húmida? r¡pieo papanatismo ibérico. 

.... ó I'mfc<or l:lc .. ",cjo, pola loita contra a 
instalación de novas celulosas en GaJicia. A noraboa 
será en todo caso para Galicia, de non levarse a cabo 
cs~~· pnixcctos, Noraboa extensiva ós compafieiros 
da .. Aso<:iación para, .a DcfellB8 da R.la de 
FoIitevcd.ra, pola sna constancia en pedl-Io peche das 
ccl~losas e de Elnosa. ¡r"'tamos con vós!. 



TABOLEIRO 

Socios menores de 18 anos, interesados en formar parte da sección xuvenil, 
podan contactar co grupo local de Rois. Xosé Manuel TlIblo. Contimllndi-Rois. 

Membros destaSociedade están a lacer un estudio particular dos quirópteros 
na Provincia de Pontevedra e arredores do Concello de Santiago, encamifiado a 
conece-Ias distintas especies de morcagos, así como a súa distribución. 
Agradécese calquer aportación a este traballo, no cal por suposto farése 
mención dos colaboradores. Os datos que interesan son: .Iugar concreto de 
loé~lización (muifios, cavas, minas ... ), parroquia e concello, obsarvacións, 
telMono e no me do comunicante. Gracias anticipadas. S.G.H.N. -Santiago, Apdo 
330, . 

¿Platache-Ia túa arbore? Os compañeiros de Noia pódenchefacilitar .. GRATlS 
unha pequen a "rl10re se tes ande poñel. e podes garantir a sú.a supervivencia. 
Escrlbelles: Lois:Be/lo Juanatey, rúa do cantan, 20. Noia, . 

Aves petroleadas. Responsable: Paco Docampo. Escribelle para Iraballar, Ú 
apartado 1455 de Vigo. 

Anelamantos. Avis!amen!us a vara montos de cetáceos o lartarugas, Ponte en 
contacto coa Delegación de Santiago. 

PUBLlCACIONS 
S.G.H.N_ ANO 1990 
MIti ... al .re Onút<lloxla (lid: 
Diputación de l'ontevcdra). Libro de 
iniciación elaborado hui xa uns cantos 
anos por un grupo de socios e publicado 
agora. Dúas partes netamente diferen
tes, a Guía en si Dlesma e unha segunda 
con interesantes comentarios sobre acti~ 
(uac. para estudia-las aves, espacios de 
interese natural en Galicia, a fo(ogralla 
ornitolóxica, etc. Exemplares limitados. 

ELECCIONS MUNICIPAIS 

Compaftciro asociado que va'\ votar 
próximamente, l,oofiece-Io programa 
ambiental do ten candidato á 
alcaldla? iEsíxelle que o teHa! (e logo 
esixe que o Gumpran). 



')/\ natureza é a fante da 
vida: a nasa abriga e 

preservala e entrégala 
ás xeracións vindeiras 
en mellor estado que 

cando a recibirnos" 
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