
PASPALLÁS
Nº 42, xaneiro 2007

Boletín divulgativo da Sociedade Galega de Historia Natural www.sghn.org

2,50 EURO
gratuíto socios

Plan de Xestión do Lobo en Galicia

Astronomía e Contaminación lumínica

Incendios Forestais

Asolagamentos

Defender o mar, salvar a vida: O Xurelo

Plan de Xestión do Lobo en Galicia

Astronomía e Contaminación lumínica

Incendios Forestais

Asolagamentos

Defender o mar, salvar a vida: O Xurelo



Servicio de Biblioteca
Ferrol: De luns a venres de 9:30 a 13:30 horas e
de 16:30 a 20:30 horas. Perto de 2.000 volumes e
incluída no circuíto de bibliotecas especializadas
de Galicia. Servicio de préstamo.
Santiago: De luns a venres de 19:30 a 21:30.
Máis de 2.000 volumes especializados sobre
natureza galega.
Defensa e Conservación
Participamos en diversas campañas como Clean
the World, realizamos alegacións a proxectos
que poidan afectar negativamente ó medio
ambiente e colaboramos con outras entidades a
favor da mellora da xestión dos recursos naturais.
Tamén mantemos a propiedade de terreos na lagoa
de Sobrado dos Monxes para condicionar a
conservación da zona...
Federación de Buceo
A SGHN pertence á Federación Galega de Buceo
e tramitamos o carnet dos socios.

Delegación das Mariñas Apdo. de correos nº 31 sghn.asmarinhas@wanadoo.es
15160 Sada

Delegación de Ferrol Méndez Núñez, 11 Apdo. de correos nº 356
15401 Ferrol 15480 Ferrol sghnferrol@terra.es
Tfno/Fax. 981 352820

Delegación de Ourense Rúa Jesús Soria, 23-2º Apdo. de correos nº 212 sghnourense@hotmail.com
32002 Ourense 32080 Ourense

Delegación de Pontevedra Apdo. de correos nº 303 sghnpontevedra@terra.es
36600 Vilagarcía de Arousa

Santiago Sánchez Freire, 50-56, entreplanta D Apdo. de Correos nº 330 Sede Central: sghn@sghn.org
(Sede Central e Delegación) 15706 Santiago de Compostela 15780 Santiago de Compostela

Tfno./Fax 981 584426

Sección Astronomía e Méndez Núñez, 11 Apdo. de correos nº 356 sghnferrol@terra.es
contaminación lumínica 15401 Ferrol 15480 Ferrol

Sección de Entomoloxía Apdo. de correos nº 303
36600 Vilagarcía de Arousa

Sección de Herpetoloxía Apdo. de correos nº 303
Atlas de Hérpetos (AVG-II) 36600 Vilagarcía de Arousa

Sección Museo da natureza Méndez Núñez, 11 Apdo. de correos nº 356 sghnferrol@terra.es
15401 Ferrol 15480 Ferrol
Tfno/Fax. 981 352820

Sección de Ornitoloxía Apdo. de Correos nº 330
15780 Santiago de Compostela

Museo de Historia
Natural (Museo
da Natureza)
Situado en Ferrol e
co mesmo horario
da biblioteca desta
Delegación.
Para concentar
visitas con grupos
ou fora deste
horario (só grupos),
pódese xestionar
nesta Delegación.
Censos de Aves Invernantes
Durante o mes de xaneiro de cada ano. Para participar ou iniciarte, ponte en
contacto coa túa delegación.
Atlas de Hérpetos
Ponte en contacto coa Sección de Herpetoloxía.
Atlas de Insectos
Ponte en contacto coa Sección de Entomoloxía.

¡COLABORA CONNOSCO!
O labor da SGHN precisa da colaboración dos seus socios e simpatizantes, tanto nos labores

administrativos, coma nas actividades. Suxire, propón, aporta as túas inquedanzas na túa Delegación,
na túa vila ou en calquera das Seccións existentes. Calquera aportación é benvida e necesaria.

¿Onde estamos?

Servicios e actividades

A Sociedade Galega de Historia Natural
(S.G.H.N.). Fundada en 1973, é «unha
asociación independente e científica,
dedicada ó estudio, divulgación,
conservación e defensa da natureza e do
medio ambiente, que non tén na súa
actuación fins lucrativos» (Art. 5º dos
Estatutos).

A SGHN é unha asociación legalmente inscrita
no Rexistro Nacional de Asociacións co nº

584.918, inscrita no Folio 11 do Rexistro
de Asociacións Protectoras do Medio
Ambiente (Xunta de Galicia), e co número
AO/C-000/382 no Rexistro de Asociacións
Culturais Galegas.

PASPALLÁS boletín divulgativo da S.G.H.N.

PASPALLÁS 42:2
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EDITORIAL
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Durante os meses de outubro e novembro do 2006, moitas bisbarras galegas sufriron graves
episodios de asolagamentos.

Nos medios de comunicación baralláronse diversas causas (choivas, incendios forestais,
rios “suxos” que represan a auga...), polo que a SGHN emiteu unha Nota de Prensa sobre o
tema, que ata onde temos constancia, non foi reflexada en ningún medio de comunicación.

Na SGHN, sen restarlle certo grao de influenza dos incendios forestais, (insistimos
que con variacións, lamentablemente tódolos anos hai un número escandaloso de incendios
forstais), non establecemos unha causa-efecto entre os recentes incendios e as riadas e sí nos
seguintes puntos:
a) Maior pluviosidade, tanto na intensidade como no volume.
b) Incremento da superficie construída, e polo tanto impermeabilizada, tanto en extensión
como en lugares inaxeitados, especialmente nos últimos dez anos. (Reducción da
superficie de infiltración e cauces de ríos tapados)

Para a SGHN o problema novamente é:
a) Falla de Ordeación do Territorio (polo tanto de previsión), sobor de todo polos Concellos,
que sempre están a piar por máis competencias, pero que non desenvolven as que lle confire
a Lei de Bases de Réxime Local.
b) Disfuncionalidade nos organismos asignados para o asunto hidráulico, léase Augas de
Galicia.

Ambas partes da administración pública esquecen a verdade inmutable de que, de
cando en vez, as augas reclaman o seu dominio arrebatado, e cando atopan obstáculos
bótanse fora cara onde sempre estiveron.

Como exemplo, en Vilagarcía de Arousa, moitas das zonas anegadas estaban hai
menos de oitenta anos á porta do mar, e cada ano están máis lonxe. As zonas de asolagamento
natural do río do Con están hoxe urbanizadas con vivendas (zona da Florida) e das inmensas
xunqueiras que existían a
principios de século na zona de desbordamento deste río, foron arrasadas para construír un
centro comercial e instalar a Feira-Exposición de Fexdega, o que valeu no seu momento unha
enconada liorta entre a SGHN e o Concello de Vilagarcía/Augas de Galicia: velahí os resultados.

Convén reflexionar que a (ausencia de) política urbanística trouxo unha política de
subvencións. Sexamos conscentes que as “axudas” páganse cos impostos e que os cartos que
custa reparar os destrozos non serán investidos en Sanidade, Educación, mellora de estradas,
namentras outros fixeron o seu agosto.

O efecto colateral foi que a Lotería Nacional para o día 22/12/06 agotouse, nun
curioso efecto catártico, de que a lotería “cae” nas zonas que tiveron desgracias. A realidade
impúxose e deixou ben claro que falla o senso común nesta terra; en vez de esixir que as
cousas se fagan ben a primeira, xogamos á lotería.

E hai quen non escarmenta.
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En relación ó «Plan de Xestión do Lobo de
Galicia» sometido a información pública por
Resolución do 8 de agosto de 2006 (Diario Oficial
de Galicia nº 166, de 29-08-2006) fai constar as
seguintes

ALEGACIÓNS:

1. O proceso de exposición pública presenta un grave defecto
de forma ó incumprirse o Artigo 24 (sobre información e
participación cidadá) da Lei 1/1995, de protección
ambiental de Galicia, pois durante o periodo de
exposición ó público o «Plan de Xestión do Lobo
de Galicia» non estivo a disposición dos

A primavera pasada, a SGHN presentou alegacións ó borrador do
plan de xestión do lobo en Galicia que a Consellería de Medio Ambiente
non tivo en conta para nada.

Como consecuencia, durante o período de exposición pública do
plan definitivo, o pasado 13 de outubro, presentamos de novo
alegacións, cun endurecemento das súas peticións, que agora inclúen
a solicitude de depuración de responsabilidades entre o persoal da
Consellería e do que presentamos unha copia literal das alegacións

Plan de Xestión do Lobo de Galicia

RESUME DAS ALEGACIÓNS:
1. O proceso de exposición pública presenta defecto de forma.
2. O documento non aporta (ou descoñece) información científica.
3. O documento só contempla directrices de xestión  referidas ó
aproveitamento cinexético.
4. Existen importantes discrepancias entre a avaliación de poboación
feitas polos redactores do Plan e polo equipo de Felipe Bárcena,
quen realizou os censos anteriores.
5. Os «criterios de zonificación de distribución do lobo en Galicia»
polos que se estableceron as categorías de densidade, baséanse
nunha comparación coa densidade media en Castilla Léon.
6. É un plan xestado para a caza do lobo.
7. A realidade desminte a abondosidade de lobos.
8. Nin a anterior CMA nin a actual CMADS están a aplicar a
recomendación feita polo Valedor do Pobo a partires dunha demanda
de amparo feita pola SGHN no 2002.
9. O “Plan de Xestión Caza do Lobo de Galicia» non garante que as
concesións de «aproveitamento cinexético» se vaian facer con
criterios científicos, obxectivos e rigurosos.

interesados nas delegacións provincias da
Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible (en adiante, CMADS).

2. O documento sometido a información pública
non é realmente un «Plan de Xestión do Lobo de Galicia»,
pois non aporta (ou descoñece) información científica, sólida
e rigurosa, indispensable para elaborar un auténtico e
integral plan de xestión da especie como establecen a
declaración da Unión Internacional de Conservación da
Natureza e a Estratexia Nacional para a Conservación
do Lobo Ibérico. Así, a información sobre:
- O estatus e dinámica poboacional da especie é,
cando menos, cuestionable e anticuada (os
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últimos censos datan de 2002-
03).
- A distribución da especie e das
mandas non son coherentes.
- Os índices de mortalidade e a
súa casuística son só parciais.
- A alimentación e a
dispoñibilidade de recursos
tróficos para manter as súas
poboacións é en
boa medida
a n t i c u a d a
(carroñas e
despoxos animais
en granxas e
vertedoiros hoxe
de s apa r e c i dos
polas normativas
sanitarias e o
peche de
vertedoiros) e/ou
e r r ó n e a
(importancia de
lebre e coello
como presas
potenciais).
- As súas
interaccións co
home (danos á
gandería, valor para o turismo
ecolóxico, etc.) é moi
incompleta e/ou pouco
rigurosa: por unha banda non se
contempla o gando mostrenco
e, por outra, nos criterios de
zonificación da área de
distribución do lobo en Galicia
dentro do apartado gandería
non se empregan os datos de
expedentes de danos á gandería
senón o censo gandeiro.
Ademais das súas repercusións
sobre a conservación do lobo, a
carencia destas informacións supón
de facto un incumprimento do pliego
de prescripcións técnicas da
“Asistencia técnica para a redacción
dun plan para a xestión do lobo”

que foi contratada pola Consellería
de Medio Ambiente (en adiante,
CMA) en 2002. Os “asistentes
técnicos” pretenden agora obter a
posteriori dita información (e
seguramente pretenderán cobrar por
obtela aínda que xa se lles pagou o
traballo que non fixeron), como se
desprende da “planificación das

actuacións a realizar”, case todas elas
salientadas como de “prioridade
alta” no “calendario de actuacións”:
- Parámetros biolóxicos.
Realización de programas de
seguementos periódicos da
poboación. Protocolo de
recollida de información sobre
o lobo e elaboración dunha base
de datos con información
biolóxica e de xestión
actualizada.
Coñecemento da alimentación
do lobo. Coñecemento da
predación do lobo sobre a
cabana gandeira. Coñecemento
das relacións predador-presa.
- Factores que afectan á
conservación. Elaboración de

base de datos e protocolos de
actuación ante casos de
envelenamentos e outras
actuacións ilegais. Establecer os
mecanismos necesarios para
previr, detectar e combater os
casos de envelenamento e
outras prácticas ilegais.
Formación dos axentes de

M e d i o
A m b i e n t e
neste senso.
Participación
activa dos
axentes de
M e d i o
Ambiente e da
Garda Civil.
S e g u i m e n t o
das poboacións
de ungulados
s i l v e s t r e s .
Identificación
das zonas que
soportan a
m a i o r
cantidade de
focos de
i n c e n d i o s .

Coñecemento do efecto barreira
das infraestructuras A Coruña-
Pontevedra (¿e o resto de
Galicia?). Pasos de fauna e
medidas correctoras en futuras
infraestructuras viarias (¿e as xa
feitas?). Identificación de
puntos negros nas estradas
galegas. Estudar o impacto dos
parques eólicos na ecoloxía e o
comportamento dos lobos.
Control de cans incontrolados
ou asilvestrados.
Análise xenética para detectar
casos de hibridación con cans.
- Problemática social. Afondar
no desenvolvemento das
comisións provinciais de
Valoración de Danos: protocolo
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de recollida de información de
danos, formación de axentes de
CMADS para a revisión de
danos, criterios para
verificación de danos, métodos
de prevención de danos, estudio
sobre as actitudes públicas cara
ós lobos.
- O lobo como parte do
patrimonio natural.

3. O documento
sometido a información pública
non é realmente un «Plan de
Xestión do Lobo de Galicia»,
pois as únicas directrices de
xestión que contempla refírense
só ó aproveitamento cinexético
por parte das sociedades de
cazadores e ó control
(eufemismo de reducción) das
poboacións pola gardería da
CMADS. Nun novo incumprimento
dos obxectivos específicos do pliego
de prescripcións técnicas da
«Asistencia técnica para a redacción
dun plan para a xestión do lobo»
contratada pola CMA en 2002,
non establece as «directrices para o
mantemento das poboacións
silvestres de lobo nuns niveis
adecuados, buscando un equilibrio
entre conservación e aproveitamento
ordenado».

4. Existen importantes
discrepancias entre as
avaliacións de población feitas
pola Consultoría que redactou
o Plan e polo equipo de Felipe
Bárcena, que leva 30 años
estudando o lobo en Galicia e
que realizou os censos
anteriores de lobo en Galicia
(1987-88 para o ICONA, 1993-
95 para a Xunta de Galicia).
Polo tanto, sen prexulgar cal das
dúas avaliacións de poboación é

actualmente correcta, considérase
imprescindible que un equipo de
técnicos da CMADS avalíe sobre o
ter reo en diversas zonas da
distribución do lobo cal é a súa
poboación real; en ditas

avaliacións sería moi
recomendable que o equipo de
técnicos da CMADS estivese
sempre acompañado polo
equipo da “asistencia técnica”
e o de Felipe Bárcena.

5. Os «criterios de
zonificación da área de distribución
do lobo en Galicia» polos que se
estableceron as
categorías de
densidade baixa,
media e alta de
lobos non se basean
en parámetros
b i o l ó x i c o s ,
ecolóxicos ou
estatísticos (como
cabería esperar
dun plan de

xestión, con base científica,
dunha especie emblemática)
senón nunha simple comparación
coa densidade media en Castilla
Léon ó norte do río Duero. ¿En
base a que criterios considera a

CMADS que a realidade natural
e socio-económica de Castilla
León é tan semellante á de
Galicia como para condicionar
dese xeito a xestión do lobo en
Galicia? E mesmo aceptando
unha grande semellanza, en todo
caso o término de comparación máis
axeitado para considerar como alta
a densidade de lobos nun concello

A carencia de datos supón de facto un
incumprimento do prego de prescripcións
técnicas da “Asistencia técnica para a
redacción dun plan para a xestión do lobo”
que foi contratada pola Consellería de Medio
Ambiente (en adiante, CMA) en 2002. Os
“asistentes técnicos” pretenden agora
obter a posteriori dita información (e
seguramente pretenderán cobrar por obtela
aínda que xa se lles pagou o traballo que
non fixeron), como se desprende da
“planificación das actuacións a realizar”,
case todas elas salientadas como de
“prioridade alta” no “calendario de
actuacións”

Os criterios empregados para
a zonificación de densidades
de lobo en Galicia son
arbitrarios e responden só a
intereses cinexéticos
agachados baixo falsas
medidas de conservación das
poboacións.

Plan de Xestión do Lobo de Galicia
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galego sería a densidade en aqueles
concellos de Castilla León onde se
permite a caza, non a densidade
media en toda Castilla León.
Realmente, os criterios
empregados para a zonificación
de densidades de lobo en
Galicia son arbitrarios e
responden só a intereses
cinexéticos agachados baixo
falsas medidas de conservación
das poboacións.

6 . R e s u l t a
incomprensible que a CMADS
faga seu, case sen cambio algún,
un plan xestado pola anterior
CMA que a priori, sen
coñecemento da súa viabilidade
con criterios ecolóxicos, xa
pretendía a caza regular do lobo
en Galicia (terceiro obxectivo
do Plan: «sentar as bases e
establecer propostas para
realizar un aproveitamento
cinexético ordenado do lobo»).
Se tanto mudaron as cousas noutros
asuntos da súa competencia ¿por qué
en temas cinexéticos a CMADS
mantén a máis rancia tradición dos
«fundamentalistas da escopeta» ata
facer seu este «Plan de Xestión Caza
do Lobo de Galicia» en contra
incluso dalgunhas asociacións de
cazadores que piden para o lobo a
mesma protección que para o oso?

7. A realidade desminte a
suposta abondosidade de lobos,
matiza a gravidade dos danos á
gandería, e deixa sen
argumentos a «alarma social»
axitada por algúns interesados:
- Como consta no Plan, «dende
1997 ata principios de agosto de
2003 se concederon permisos
para realizar 130 batidas e 10
permisos para realizar esperas
para lobo en municipios con
danos recorrentes», pero
somentes «tense constancia da
realización de 87 batidas e 4
esperas, nas que se abateron 14
lobos», e iso a pesares de que os
permisos para esperas son
xeralmente para «varios días
consecutivos» e «ás veces
concédense dende unha data ata
o final da tempada de caza».
- A media anual de reses
afectadas é de só 133 vacas/ano
e 1055 ovellas/ano. Por suposto,
se a perda dese gando ten que
ser asumida polos gandeiros
podería arruinar a algúns ou
facer insostible as súas
explotacións, pero o prorrateo
dos danos entre todolos galegos
(vía indemnizacións de danos
rápidas, non con 8 meses de
retraso como na actualidade, e/
ou axudas para reducilos e/ou
seguros subvencionados para o

gando) permitiría resarcilos das
perdas e conservar unha especie
emblemática para disfrute da
xeneración actual e das
vindeiras.
- Se o problema son os danos
ocasionados polo lobo, ¿como
é posible que non se permita o
«aproveitamento cinexético» en
zonas que padecen danos á
gandería por ataques do lobo e
si noutras sen danos
constatados?

8. A raíz dunha demanda
de amparo feita pola SGHN o
30-04-2002, o Valedor do Pobo
fixo no informe de 2003 unha
recomendación á anterior CMA
que nin a CMA nin a actual
CMADS están a aplicar. Así no
informe de 2005 do Valedor do
Pobo recorda: “En materia de
protección da biodiversidade en anos
anteriores destacamos as actuacións
levadas a cabo pola institución para
a correcta aplicación da normativa
relativa ás poboacións de lobos.
Chegamos a formular unha ampla
recomendación á anterior Consellería
de Medio Ambiente e realizamos un
intenso seguimento da súa
efectividade. Sen embargo, agora
coñecemos que a Consellería de
Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible, no seu proxecto de plan de
xestión do lobo, pretende definir
zonas nas que con carácter xeral se
autorizará a súa caza (noutras
prohibirase ou regularase), e iso co
argumento de que “non é unha especie
ameazada e non existe o declive do
que se falou”. Ao parecer a Xunta
recoñece que cada ano se abaten unha
media de 50 exemplares, o que non
se corresponde cos datos que se nos
facilitaron anteriormente. Ademais,
a Consellería denuncia que se están
producindo casos de furtivismo e que
se investiga a utilización de velenos,

A media anual de reses afectadas é de 133
vacas/ano e 1.055 ovellas/ano.

Se o problema son os danos ocasionados
polo lobo, ¿como é posible que non se
permita o «aproveitamento cinexético» en
zonas que padecen danos á gandería por
ataques do lobo e si noutras sen danos
constatados?
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cepos, lazos e outro tipo de trampas,
sen precisar os expedientes que se
coñecen por este motivo (segundo o
diario La Región, do 23 de
decembro, o Seprona denunciou que
a Consellería non deu trámite ás
denuncias referidas a estas
infraccións). As noticias sinalan
tamén o aumento da partida
destinada ao aboamento de
indemnizacións por danos na
gandería ocasionados polos lobos,
pero non se aclara se tal cousa se fai
a través dunha norma xeral, como
se recomendou. De confirmarse as
últimas noticias ás que nos referimos
sería moi dubidoso que se estivese
dando efectividade á recomendación
que formulamos hai tempo”.

9. O «Plan de Xestión
Caza do Lobo de Galicia» non
garante en absoluto que as
concesións de «aproveitamento
cinexético» se vaian facer con
criterios científicos obxectivos
e rigurosos: se os «expertos» da
«asistencia técnica» que elaborou o
Plan a penas puideron facer
observacións directas sobre o tamaño
e o éxito reproductor das mandas,
¿como se pretende que os axentes da
CMADS confirmen a presenza e
reproducción das mandas afectadas
polo aproveitamento cinexético antes
da tempada? Claro que,
astutamente, os redactores
gardan na manga o «argumento
definitivo» para asegurarse que
se poida cazar onde se queira:
«se non se pode confirmar a
reproducción valoraranse
outros indicadores para analizar
se é prudente realizar o
aproveitamento cinexético»,
deixando aberta a porta á
arbitrariedade e á
subxectividade máis absolutas.

PROPOSTA DA SGHN:
- Que se desbote o «Plan de Xestión do
Lobo deGalicia»  e se comece a elaboración
dun auténtico plan de xestión, que
contemple diminuír a conflitividade social,
axilización da valoración e pago de danos,
campañas de difusión/sensibilización, etc.

- Que o lobo en Galicia sexa considerado
coma especie non cinexética.

- Que se actualice o coñecemento
científico da especie en base a proxectos
de investigación a desenvolver polos
Organismos Públicos de Investigación
galegos.

- Que se avalíen as ameazas para a
conservación do lobo en Galicia derivadas
da proliferación en zonas lobeiras de
infraestructuras enerxéticas (parques
eólicos coa súa rede de pistas) e viarias de
gran capacidade.

PARALELAMENTE E DADAS AS
IRREGULARIDADES DETECTADAS:

A. Depuración das posibles
responsabilidades legais do persoal
funcionario ou laboral da CMADS que
aceptaron o documento presentado pola
«asistencia técnica» e permitiron o seu
pagamento a pesares de incumprir
claramente o prego de prescripcións
técnicas.

B. Que se releve dos seus postos as
persoas directamente responsables de que
chegase a publicarse no DOGA este Plan.

Plan de Xestión do Lobo de Galicia
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Por todo elo, a SGHN

SOLICITA:

1. Que se desbote o «Plan
de Xestión do Lobo deGalicia»
sometido a información pública
e se comece a elaboración dun
auténtico plan de xestión, que
priorice todas as accións para
garantir a conservación da
especie, comezando por
diminuír a conflitividade social,
con axilización da valoración e
pago de danos, campañas de
difusión/sensibilización, etc.

2. Que o lobo en
Galicia sexa considerado
coma especie non cinexética,
susceptible só de medidas de
control das súas poboacións
nos casos excepcionais
contemplados no
Regulamento da Lei de Caza
de Galicia (Decreto 284/
2001; artigo 20).

3. Que se mellore e
actualice o coñecemento
científico da especie en base
non a «asistencias técnicas
con consultorías» senón a
convenios ou proxectos de
investigación a desenvolver
polos Organismos Públicos de
Investigación galegos,
inexplicablemente esquecidos e
ninguneados ó longo de todo o
proceso de elaboración do «Plan
de Xestión do Lobo de Galicia».

4. Que se avalíen as
ameazas para a conservación
do lobo en Galicia derivadas
da proliferación en zonas
lobeiras de infraestructuras
enerxéticas (parques eólicos
coa súa rede de pistas) e

viarias de gran capacidade, e
que se adopten as medidas
correctoras oportunas.

5. Que se depuren as
posibles responsabilidades
legais do persoal funcionario ou
laboral da CMADS que
aceptaron o documento
presentado pola «asistencia
técnica» e permitiron o seu
pagamento a pesares de
incumprir claramente o pliego
de prescripcións técnicas da
“Asistencia técnica para a
redacción dun plan para a

xestión do lobo” que foi
contratada pola CMA en 2002.

6. Que se releve dos seus
postos as persoas directamente
responsables de que chegase a
publicarse no DOGA este
insostible e nefasto «Plan de
Xestión do Lobo de Galicia», e
que (semella) están a decidir o
futuro dunha das especies máis
emblemáticas de Galicia.

SGHN
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Continuamos coa presentación, por capítulos do libro de
Silverio Cerradelo “Os nomes das Aves de Galicia”, obra que
repasa a nomenclatura na fala deste grupo zoolóxico.
Familia Ciconiidae
CEGOÑA  BRANCA
Ciconia ciconia

Cigoña común foi o
primeiro nome 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 recolleuse
nunha publicación ornitolóxica
(1 e 2). Cegoña branca foi
proposto en 1991 e 1999 nos
traballos de M. A. Conde Teira
e T. A. Vidal Figueroa (25 e 27).
Este nome tamén se empregou
na segunda guía de aves de X.
M. Penas Patiño e C. Pedreira
López, no Atlas de Vertebrados
de Galicia e recolleuse ou
empregouse tamén noutras
moitas publicacións (5, 6, 7, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18).
Nalgunhas publicacións
ornitolóxicas, mesmo recentes,
utilizouse ou recolleuse cegoña
común (4 e10). Na bibliografía
ornitolóxica, o nome portugués
é cegonha-branca (2, 4, 9, 35
e 36).

A. Villarino Gómez
rexistrou para Ciconia ciconia as
denominacións populares de
cigoña, cegoña, garza e
garza de vrao na desaparecida
lagoa de Antela, na Limia (8).
C. Pedreira López et al.
rexistraron tamén cigoña para
Ciconia ciconia no concello de
Ames, A Coruña (29). O nome
local de cigoña aparece
recollido no Atlas de
Vertebados de Galicia (6).

O Diccionario galego-
castelán de X. L. Franco Grande
(1968), da editorial Galaxia,

trae as voces galegas cigoña,
que identifica coa castelá cigüeña,
e cegoña, que remite a cigoña.

No Diccionario de usos
castelán-galego de X. M. Freixedo
Tabarés e F. Álvarez Carracedo
(1984), da editorial Akal, dá
para a voz castelá cigüeña as
galegas cegoña e cigoña.

No Dicionário da língua
galega de I. Alonso Estravís
(1995), da editorial Sotelo
Blanco, aparece a entrada
cegoña, que nunha das
acepcións define e identifica con

Ciconia ciconia. Este diccionario
tamén recolle a voz cegoño,
nunha das acepcións, para
denominar o fillo da cegoña.

No Gran Diccionario
Xerais da Lingua Galega (2000),
de varios autores, aparecen as
entradas cegoña (como galega
e estándar), que define

identifica con Ciconia ciconia, e
cigoña (como galega e non
estándar), que remite a cegoña.

Sobre a etimoloxía, os
termos “cegoña” ou “cigoña”
veñen do latín ciconia. O
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cualificativo “branca” fai
referencia á cor da plumaxe
(realmente é branca e negra,
pero a meirande parte é
branca).

O poeta Miguel Marvoa
escribe en Voces da Limia
(Poemas de Amor e de Loita) : “E
vin a cegoña erguer o vó /
batendo as asas de vagar” . X.
M. Penas Patiño e C. Pedreira
López recollen uns versos de E.
Rico que fan referencia á
cegoña: “Señor cura, señor cura,
/ |quen anda no campanario?
/ Éche a cigoña, muller, / que
está a reza-lo rosario” (1).

CEGOÑA  NEGRA
Ciconia nigra

Cigoña negra foi o
primeiro nome proposto por C.
Pedreira López e X. M. Penas
Patiño, en 1977-1978, na lista
patrón de aves de Galicia (23).
Recolleuse nalgunha
publicación ornitolóxica (2).
Cegoña negra foi 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. Pedreira
López e recolleuse ou
empregouse tamén noutras
moitas publicacións (4, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 14 e 18). Na
bibliografía ornitolóxica, o
nome portugués é cegonha-
preta (2, 4, 9, 35 e 36).

Algúns nomes xenéricos
populares que tamén podería
recibir esta especie están
apuntados na especie anterior,
Ciconia ciconia.

No Diccionario galego-
castelán de X. L. Franco Grande
(1968), da editorial Galaxia, no
Diccionario de usos castelán-galego
de X. M. Freixedo Tabarés e F.

Álvarez Carracedo (1984), da
editorial Akal, e no Dicionário da
língua galega de I. Alonso Estravís
(1995), da editorial Sotelo
Blanco, aparecen as entradas xa
apuntadas en Ciconia ciconia.

No Gran Diccionario
Xerais da Lingua Galega (2000),
de varios autores, aparecen as
entradas cegoña (como galega
e estándar), que define
identifica con Ciconia ciconia, e
cigoña (como galega e non
estándar), que remite a cegoña;
ademais, especifica o síem
cegoña negra para Ciconia
nigra.

Sobre a etimoloxía, os
termos “cegoña” ou “cigoña”
veñen do latín ciconia. O
cualificativo “negra” fai
referencia á cor da plumaxe
(realmente é negra e branca,
pero a meirande parte é
negra).

En canto ao emprego
dalgunha das voces xenéricas na
literatura, véxase Ciconia ciconia.

Familia Threskiornithidae
MAZARICO  NEGRO
Plegadis falcinellus

Mazarico mouro foi o
nome proposto por C. Pedreira
López e X. M. Penas Patiño en
1977-1978, na lista patrón de
aves de Galicia (23). Utilizouse
na segunda guía de aves destes
autores e recolleuse ou
utilizouse tamén noutras
publicacións (2, 5, 11 e 12).
Mazarico negro foi proposto
en 1991 e 1999 nos traballos de
M. A. Conde Teira (25 e 27) e
T. A. Vidal Figueroa (25) e
empregouse a miúdo en
publicacións ornitolóxicas (4, 7,
9, 13, 14, 16 e 18). Na
bibliografía ornitolóxica, os
nomes portugueses son
maçarico-preto (2, 4, 9 e 26) e
ibis-preto (35 e 36).

É unha ave moi rara
aparición en Galicia e non se lle
coñecen denominacións
populares.

No Diccionario galego-
castelán de X. L. Franco Grande
(1968), da editorial Galaxia,
aparece mazarico para se referir

Cegoña negra. Foto de Ignacio Aparicio
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a outras especies de aves
acuáticas.

Non se atoparon,
v e r d a d e i r a m e n t e ,
denominacións para esta especie
nos diccionarios consultados.

No Diccionario de usos
castelán-galego de X. M. Freixedo
Tabarés e F. Álvarez Carracedo
(1984), da editorial Akal,
aparece a entrada xenérica ibis.

O Dicionário da língua
galega de I. Alonso Estravís
(1995), da editorial Sotelo
Blanco, tamén inclúe a entrada
ibis, mais non para esta especie;
mazarico está referida ás aves
do xénero Numenius ou a outras
especies.

No Gran Diccionario
Xerais da Lingua Galega (2000),
de varios autores, aparece a
entrada ibis (como galega e
estándar), definida de forma
xenérica, e non para esta
especie; coa voz mazarico só
define outras aves, as do xénero
Numenius.

Probablemente a
denominación “mazarico” que

recibe este paxaro sexa por
causa do seu parecido coas
especies do xénero Numenius,
pois tamén ten o peteiro longo
e curvado cara abaixo. Os
cualificativos “mouro”,
“negro” ou “preto” fan
referencia ás cores da súa
plumaxe, entre chocolate escura
e negras.

CULLEREIRO
Platalea leucorodia

Espátula foi o primeiro
nome 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 X. M. Penas
Patiño e C. Pedreira López e
nalgunha outra publicación
ornitolóxica (1, 2, 4 e 26).
Cullereiro foi proposto en 1991
e 1999 nos traballos de M. A.
Conde Teira e T. A. Vidal
Figueroa (25 e 27). Este nome
tamén se empregou na segunda
guía de aves de X. M. Penas
Patiño e C. Pedreira López e
recolleuse ou empregouse
tamén noutras moitas
publicacións (5, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 e 18). Na
bibliografía ornitolóxica, o
nome portugués é colhereiro
(2, 4, 9, 26, 35 e 36).

É unha especie rara e non
se lle coñecen denominacións
populares galegas.

O Gran Diccionario
Xerais da Lingua Galega (2000),
de varios autores, achega a

Mazarico negro Foto: Álvaro Rodríguez Pomares
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Cullereiro Foto: Álvaro Rodríguez Pomares
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RESUME DOS NOMES TRATADOS

CEGOÑA  BRANCA Ciconia ciconia
CEGOÑA  NEGRA Ciconia nigra
MAZARICO  NEGRO Plegadis falcinellus
CULLEREIRO Platalea leucorodia
FLAMINGO Phoenicopterus ruber

entrada cullereiro (como galega
e estándar), nunha das
acepcións referida a esta
especie.

S e m a n t i c a m e n t e ,
“cullereiro” e “colhereiro” son
denominacións que fan
referencia á forma característica
do seu bico, longo, rematado na
punta coma unha culler.

En canto á escolla dun
nome estándar, M. A. Conde
Teira e T. A. Vidal Figueroa
explican que é unha especie que
non ten nome propiamente
galego, e por iso propoñen
adoptar o nome cullereiro do
nome portugués colhereiro (en
portugués “colher”, en galego
“culler”); espátula sería un
castelanismo (25).

Familia Phoenicopteridae
FLAMINGO
Phoenicopterus ruber

Flamingo foi a
denominación proposta en
1977-1978 por C. Pedreira
López e X. M. Penas Patiño na
lista patrón de aves de Galicia
e tamén por M. A. Conde Teira
no seu traballo de 1999 (23 e
27). Este nome utilizouse ou
recolleuse nas dúas guías de
aves de X. M. Penas Patiño e
C. Pedreira López e nalgunha
publicación ornitolóxica
recente (1, 5, 14 e 26). En
1991, M. A. Conde Teira e T.
A. Vidal Figueroa propuxeran
tamén f lamengo (25).
Empregouse nalgunhas
publicacións (2, 4, 7, 9, 13 e
18). Na bibliografía

Familia de Flamingos Foto: Álvaro Rodríguez Pomares

ornitolóxica, o nome portugués
é f lamingo ou f lamingo-
comum (2, 4, 9, 26, 35 e 36).

É unha especie moi rara
en Galicia e non se lle coñecen
denominancións populares
locais.

No Dicionário da língua
galega de I. Alonso Estravís
(1995), da editorial Sotelo
Blanco, aparecen os termos
f lamengo, nunha das súas
acepcións, e flamingo para se
referir a Phoenicopterus ruber.

No Gran Diccionario
Xerais da Lingua Galega (2000),
de varios autores, aparecen os
vocábulos f lamengo (como
galego e estándar, nunha das
súas acepcións referida a este
paxaro) e f lamingo (como
galego e non estándar) para se
referir a esta especie.

F. Bernis Madrazo cita a
J. Corominas, que comenta que
o nome desta ave, presente
desde ben antano nas linguas
europeas, podería ter xurdido ao
compararen a súa plumaxe
branca, negra, rosa e vermella
cos vistosos traxes dos
comerciantes de Flandes ou coa
face colorada das persoas
flamengas; sen embargo, o
propio F. Bernis Madrazo pensa
que é máis lóxica unha orixe
medieval a partir de flama e
auca, é dicir, “ave que ten
chama ou flama”, polo efecto
que produce este paxaro ao
bater as ás, que parece que leva
lume no corpo (26).

Silverio Cerradelo



PASPALLÁS 42:14

É moi desafortunado o feito de que hoxe en día,  a maioría da poboación
non é capaz de ver as estrelas, que os nosos antergos tan ben coñecían
e podían disfrutar.

É moi desafortunado o feito de que hoxe
en día, a maioria da poboación non é capaz de ver
as estrelas, que os nosos antergos tan ben coñecían
e podían disfrutar. Na actualidade eses ceos ideais
só os podemos atopar en paraxes alonxadas das
cidades, pobos, vilas e incluso nas máis remotas
aldeas, onde xa chegan farolas, focos e calquer
outro tipo de obxeto capaz de facer desaparecer
da nosa vista estrelas, constelacións, choivas de
meteoros, etc.

Pero a contaminación lumínica non só afecta
á observación do céo, afecta tamén e de xeito
alarmante ó medio natural, xa que ó aumentar o
nivel de luminosidade nún ecosistema calquera,
créase unha perturbación nas condiciós naturais
habituais da noite, que alteran os procesos
biolóxicos dos seres vivos, tales como
alimentación, metabolismo, migracións,
reprodución,  autoprotección, etc.  A vida
nocturna está adaptada á escuridade onde uns
organismos escóndense para nos ser descubertos
polos seus depredadores.

UNHA NOVA SECCIÓN: ASTRONOMÍA E CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

Moitos animais desenvolven sistemas moi
complexos de adaptación á noite para aproveitar
a maior cantidade de animais e prantas que
aproveitan as horas posteriores ó solpor para ter a
sua máxima actividade.

Outras moitas especies evolucionaron
somente no mundo da escuridade
especializandose ó longo de millóns de anos, sendo
a noite o condicionante do seu habitat. En
cuestión de poucos anos estes hábitats estan a
desaparecer xa que en moitos lugares non existen,
e os animais nocturnos non atopan o seu espacio,
diminuindo as súas densidades e incluso
desaparecendo.

Isto ocurrelles a insectos, aves migratorias,
réptiles, anfibios, morcegos... e incluso ó home.
Ademais o esceso de alumeado que normalmente
supera o 40% do que en realidade necesitariamos,
esixe un exceso de consumo que deben suministrar
as centrais electricas, có correspondente gasto de
combustibles fósiles e en consecuencia maior
emisión á atmosfera de gases contaminantes,
responsables entre outras causas do efecto
invernadoiro, que está a facer aumentar a
temperatura do noso planeta e o aumento das
choivas ácidas que destruen as árbores.
Preocupados por todo isto algúns socios de Ferrol,
tamén aficionados á astronomía, pretendemos
crear unha nova seción dentro da SGHN có nome
de “ASTRONOMIA E CONTAMINACION
LUMINICA”.

Os obxetivos da nova Sección:
- Diminuir o consumo enerxético por mala
iluminación.
- Protexer o medio ambiente nocturno,
devolvendo o hábitat axeitado para animais
e plantas.
- Permitir a observación astronómica tanto
de profesionais como de afeizoados.
- Que se cumpla a Declaración Universal das
Xeracións Futuras da UNESCO, que recolle
o dereito a unha Terra indemne e non
contaminada, incluíndo o dereito a un céo
puro.

Texto e foto: Paulino Gasalla Aller
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Unha das imaxes
máis características do
ceo do outono e do
inverno é, sen dúbida, o
máis famoso cúmulo
estelar aberto do ceo: as
Pléiades. A simple vista
trátase dun grupiño de
seis, sete ou oito estrelas
moi xuntas de pouca
magnitude, pero que en
conxunto acadan a
magnitude un. Non
ocupan máis que unha
Lúa chea. A mellor
visión acádase cuns prismáticos, aparecendo ante
nós varias ducias de estrelas cubertas por unha
nebulosa primixenia. Tódalas estrelas son novas
e quentes, de cor azul. Formáronse do po estelar
que as envolve, ao longo dos últimos 50 millóns
de anos e  atópanse a 410 anos luz de nós.

Sitúanse  na constelación de Tauro.
Catalogadas como M45 no catálogo Messier e
como NGC1432 no Novo Catálogo Xeral. O
nome de Pléiades parece derivar da palabra grega
“plein” (navegar), ou ben de “pleos” (cheo). Os
nomes das estrelas correspóndense cos da
mitoloxía grega, Atlas e Pleione e as súas sete fillas
Electra, Maya, Taigete, Alcíone, Celeno, Astérope
e Mérope. Segundo a tradición as Pléiades eran
virxes que servían a deusa Artemisa; foron
perseguidas polo cazador Orión, e ante os seus
berros os deuses puxéronas a salvo no ceo como
se fosen pombas.

Dende a máis remota antiguedade as
Pléiades  espertaron o interese dos observadores
do ceo como a  representación que delas existe na
cova de Lascaux, e chegando a ter incluso a
categoría de constelación para os babilonios que
as chamaban Mull-Mull (astro-astro), ou para os
hindús que as chaman constelación das Kryttikas.
Foron utilizadas como obxectos de culto polos
indios do Chaco arxentino, ou polos  pobos
preincaicos que pensaban que os deuses baixarían
delas. Tamén se usaron para marcar o tempo, como
facían os exipcios, que as chamaban os sete Hator:
divindade  encargada de medir o tempo. Eran base
de calendario para os indios Bersana de Colombia
xa que cando saían comezaba a estación das
choivas, ou nas sociedades insulares do Pacifico
Sur que dividían o ano en dúas estacións
determinadas pola súa presenza ou ausencia.

Marcaban tamén o comezo da semente para pobos
como os indios Onondaga dos arredores de Nova
York. Ou foron instrumento de navegación como
no disco de Nebra de 3.600 anos de antiguedade,
onde se poden ver representados un barco, o Sol,
a Lúa, estrelas e as Pléiades. Para a predición do
tempo, como fan aínda hoxe os pobos andinos que
saen a observalas nas madrugadas de xuño e, se
as ven brillantes, entón esperan choivas normais
a partir de outubro. Polo contrario, nos anos en
que o seu brillo está debilitado pola presenza de
cirros, as choivas serán escasas predicindo a
aparición da corrente de “El Niño”. Mesmo na
literatura teñen a súa presenza. No Quixote,
capítulo XLI, di  “no podíamos llegar al cielo donde
están las siete cabrillas  que Sancho dice”. Alfonso X o
Sabio na Xeneral Estoria I. 94r. Di “como Athlas
Rey de Espanna ouo de su mugier Pleyone siete fijas que
fueron llamadas dos dellas o tres. o mas o todas en uno
Pliades. y tenemos que son aquellas siete que andan
siempre ayuntadas en uno y dez imosles las siete
cabrillas”.

Son moitos os nomes con que son coñecidas
as Pléiades na Península Ibérica, os máis coñecidos
son: as sete irmáns, as sete cabriñas, as sete marías,
as sete pombas, o acio de uvas, as que brillan,  o
enxame de abellas, o carriño pequeno,  as
Atlántidas, etc. E sempre espertaron un “interese
especial” noutras culturas antigas (Vedas, Hindús,
Chinos, Persas, Sumerios, Babilónicos, Gregos,
Celtas, Aztecas, Incas, Mayas ).

Cando poñamos os nosos ollos nelas, aparte
de ver a súa fantástica beleza, podemos imaxinar
tamén como as viron infinidade de ollos ao longo
dos tempos.

Debuxo da Cova de Lascaux:Juan Ignacio D´silva
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O pasado novembro, a SGHN, invitada polo Parlamento de Galicia,
compareceu na Comisión para o estudo dos Incendios Forestais.
Transcribimos o resume da comparecencia, así como as respostas á
lista de preguntas que se nos entregou.
Día 11/10/06. 13,00 h. Santiago de Compostela.

Por Delegación da Xunta Directiva Xeral,
o Vicepresidente 2º e os restantes membros da
directiva ourensana encargánse da prepración da
comparecencia.

Considérase que se pode utilizar o informe
realizado sobre os incendios forestais en Galicia
no ano 1990, en gran parte vixente, a análise feita
sobre os incendios forestais do ano 2005 e o
informe enviado ós medios de comunicación pola
Delegación de Pontevedra, o dez de agosto de
2006. A maiores, utilizaríase outra documentación
con datos relativos a Galicia, sociais e políticos
xunto con opinións de particulares e artigos de
prensa.

Chegado o día, a comparecencia comenza
puntualmente coa presencia da Presidenta da
Cámara, dona Dolores Villarino, do presidente da
Comisión de estudo, don Iago Piñeiro Tabarés, da
parlamentaria do B.N.G. dona Tareixa Paz, máis
unha compañeira e da parlamentaria do P.S.G.-
P.S.O.E. dona Laura Seara.

O comparecente iniciou a sesión, afirmando
que os incendios forestais son un dos problemas
sociais máis importantes que ten Galicia e dun
xeito breve refíre ós seus comenzos  históricos,
antiguos e recentes. Tamén reseña ás intervencións
realizadas pola S.G.H.N. ó longo do tempo e
destaca a participación no Comité Técnico da
Comisión non Permanente para o Estudio da
Problemática dos Incendios Forestais en Galicia,
creado no Parlamento Galego no ano 1987, e no
Dictame resultante, coñecido como “A
Declaración de Santiago”, publicado no nº 164
do B.O. de dito parlamento, o 3 de xuño daquel
mesmo ano.

Centrando a intervención nos incendios o
comparecente considera a situación de 2006
similar a doutros anos e a compara, en canto a
danos por exemplo, coa vivída en 1999,
transcribindo o indicado pola S.G.H.N. no seu
informe, publicado en xuño de 1991. “El fuego
en definitiva fue indiscriminado y general en toda
Galicia, destruyó toda clase de arbolado, cultivos,
edificios agrícolas e instalaciones auxiliares,

viviendas, vehículos y maquinaria, incluso de gran
tonelaje como una excavadora en Quintela de
Leirado (Ourense), amenazó monumentos y
pueblos y dejó a comarcas enteras sin electricidad
ni teléfono. Provocó la muerte de ganado
doméstico y de innumerables animales silvestres.
Además varias personas resultaron heridas,
algunas de consideración. En resumen, las
perdidas económicas totales fueron muy elevadas
manejándose la cifra de 8.000 millones de pesetas,
aunque sin valoración oficial”. Tamén o
comparecente indica que na reunión do 21 de
xaneiro 2006 co Delegado da Consellería de
Medio Rural en Ourense a S.G.H.N. na súa analise
da situación no 2005, relaciona “perda de vidas
humanas, destrucción de vivendas, monumentos,
bosques, viñedos, cortes nas estradas e autovías,
tremendas perdas ambientais, efecto invernadeiro,
perda do chan, erosión, medo, rabia e sensación
de impugnidade”.

En canto a teoría da conspiración o
comparecente relata como en 1990 ó recuperar o
P.P. o goberno de Galicia, Fraga di que acabará
cos incendios forestais en quince días (o que non
desmintiu en moito tempo) e como ó resultar
catastrófica a situación en 1990, incluso tras un
ano de máximos como fora 1989 co tripartito,
admítese oficialmente a teoría conspirativa como
a causa principal dos incendios forestais. O
respecto cítase que o día 11 de agosto de 1990 o
Conselleiro, insistindo no que xa dixera o 26 de

Para a preparación da comparecencia
tomouse  en conta:
- Informe sobre os incendios forestais
en Galicia no ano 1990, da SGHN.
- Análise do ano 2005.
- Informe enviado ós medios de
comunicación en agosto de 2006.
- Outra documentación con datos
relativos a Galicia, sociais e políticos
xunto con opinións de particulares e
artigos de prensa.

INCENDIOS FORESTAIS
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xullo anterior, afirma que “la banda criminal de
incendiarios actúa especialmente en zonas muy
determinadas como los alrededores de las
ciudades, lo que demuestra una clara intención
no sólo de quemar el monte sino de atemorizar la
población” (S.G.H.N. 1991,  páx 22). Na análise
da S.G.H.N. para o 2005, defínese “a conspiración”
como un dos nefastos inventos dos mentireiros
que durante anos ocultaron, por malicia, desidia
ou estulticia, a verdade do problema ós cidadáns
de Galicia, contribuiendo a agravalo. Para suliñar
máis o parecido dos incendios 2006 cos anteriores
e referido ás motivacións, cítase que o Conselleiro
o 16 de novembro de 1990 manifesta en
Mabegondo (A Coruña) sobre as declaracións dun
diputado popular relativa a existencia de persoas
que “se apuntarían voluntarias a quemar el monte
para dejar en mal lugar al Gobierno” que “no estoy
en condiciones de afirmar ni negar eso. Yo no lo
dije nunca…”. Por certo o comparecente lembrou
que o exconselleiro tódolos anos se reafirma
extensamente na prensa sobre a “súa” teoría da
conspiración, excepto este, que non se
manifestou…aínda.

O longo da intervención o comparecente
refírese o informe do Delegado da S.G.H.N. en
Pontevedra, como un argumento máis da
similitude do agosto 2006 con outros agostos
pasados.

Tamén o comparecente menciona o
problema das trescentas mil queimas controladas
anuais e a rendabilidade do monte, que non inclue
só a economía madeireira, tal como amosan as
inundacións de Dumbría ou Cee, que ahora si, a
maioría dós veciños recoñecen como
consecuencia dos incendios forestais; aínda que
algúns  culpan do desastre a maleza dos regatos,
eiquí canalizados e marxinados por edificacións.

O invitado pregunta para qué sirven estas
comparecencias e recorda que él, xa estuvo nunha
o 8 de abril do 87 e que todo sigue igual e que
eles, os parlamentarios, continúan a defensiva e
añadiu que si resolven o problema faran un
espléndido traballo que pasará a Historia (con
maiuscula) e compensaranos a todos do tempo
perdido en cuestións que só a uns cantos interesa.
Para final refírere o que xa se manifestou ó
Delegado da Consellería de Medio Rural en
Ourense o 21 de xaneiro de 2006:

¿Querese acabar con incendios forestais?
Si. Non.
Non: Podése parchear o problema; é fácil con
unhos cantos reaxustes de senso común.

Si: Loita total, absoluta, sacrificada, pesada e
incómoda a repartir/revertir entre tódolos galegos;
nenos e nenas, mozos e mozas, adultos e adultas,
vellos e vellas, traballadores e traballadoras,
universitarios e universitarias, profesionais,
empresarios e empresarias, funcionarios e
funcionarias, en inverno, primavera, verán e
outono. Este non é un problema de “guardias y
ladrones” é un problema social de todos,
absolutamente todos e para solucionalo requírese
unha resposta social a conseguir, para o que non
estaría demáis de estudiar a conveniencia dun
órgano consultivo popular.

No turno dos parlamentarios, responde
Tareixa Paz do B.N.G. agradecendo a presencia
do comparecente e afirma que problemas sociais
o son todos e para resolvelos menciona a
educación e a participación da sociedade; afirma
que traballarán para que a comparecencia non teña
que repetirse dentro de dez anos e que lle gustaría
unha resposta a unha serie de preguntas que ten
preparadas por escrito e que efectivamente
entrega.

Laura Seara polo P.S.G.-P.S.O.E agradece en
parecidos términos a comparecencia e a exposición
realizada, que se remonta a orixe do problema e
manifesta a súa preocupación polo ocurrido nas
zonas protexidas incluidas na Rede Natura 2000
e pide a opinión do comparecente.

No último turno de cinco minutos o
comparecente só ten tempo para engadir, que todo
moi ben pero no que se refiere a educación
enténdea como “activa” e que non será posible
sen a exemplaridade das administraccións. Ó
respecto indica que o Ministerio de Medio
Ambiente, procede na actualidade a tala de 300
amieiros, na ripisilva do río Loña en Ourense sen
explicacións nin necesidade, creando un mal
precedente difícil de erradicar. Que se pense o que
costa resolver outros problemas, como o  do
tráfico, por exemplo, onde a administración
apostou forte, con multas, perda de puntos e
retiradas de carnet e que se pense tamén  como na
loita contra o tabaquismo o éxito non é total polas
dúbidas desa mesma administración.
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Cales son segundo o seu criterio as
diferenzas fundamentais con outras
crises nas que arderon en torno ás
50.000 ha nun ano?
1.- Non houbo diferencias fundamentais con
outras crises padecidas dende 1970 ata 2006. Si
acaso a climatoloxía, certas disfuncións operativas
e unha información máis transparente que, xunto
coa espectacularidade dos incendios en zonas
poboadas, propiciou unha gran cobertura por parte
dos medios de comunicación social faltos de novas
doutro tipo. Si hai, unha
notable diferencia política
por canto os partidos no
goberno asumiron a
“teoría da conspiración”
coa que o P.P. xustificaba
o seu fracaso na loita
contra os incendios
forestais cando mandaba
na Xunta e, pola súa
banda, o P.P., para
cuestionar a política
contra o lume dos
gobernantes, asumiu os
plantexamentos do
B.N.G. e do P.S.O.E.
cando estaban na
oposición; así que, como
ninguén se retractou polo
pasado, o B.N.G.,
P.S.O.E. e P.P. comparten
individualmente (e logo
xuntos os tres) ó mesmo
tempo, que hai e que non
hai  conspiración; que hai e que non hai
imprevisión, desorganización, caos, desastre, etc.
segundo estén no goberno ou na oposición. Toda
una lección de oportunismo que desmoraliza e
confunde ós cidadáns.

Existen causas nalgún posíbel cambio
na xestión do operativo que puideran
ter influído de xeito significativo no
resultado deste ano?
.- Si.

Segundo os datos que vostede ten ao
seu dispor téñense producido noutros
anos episodios ou situacións de
descontrol?
3.- Si. 0 P.P. no programa electoral para as
autonómicas do 90 calificou de “gravisima la
situación registrada en el verano del 89”. Logo en
1990, do 4 o 11 de agosto, houbo 1.280 incendios
cunha media diaria de 160 e no 2001 máis de 1000,
dende mediados de novembro a mediados de
decembro, algún cun frente de sete kilómetros. O

executivo calificounos
como “incendios
provocados con moi mala
intención”, “incendios
que teñen moitos focos e
están nas zonas onde
poden facer máis dano,
como ás de recente
repobación”, “incendios
escaparate”. Valgan estos
exemplos pero hai outros
parecidos, en correlación
coa climatoloxía.

En caso afirmativo,
cales son as causas
de que non se teña
chegado a
situacións tan
graves como as
ocorridas neste
ano?

4.- Houbo situacións moi graves. Por exemplo, na
análise da S.G.H.N. para 1990 dícese: “O fogo en
definitiva foi indiscriminado e xeral en toda
Galicia, destruíu toda clase de arbolado, cultivos,
edificios agrícolas e instalacións auxiliares,
vivendas, vehículos e maquinaria, como unha
excavadora en Quintela de Leirado (Ourense),
ameazou monumentos e pobos, deixou comarcas
enteiras sen luz e teléfono. Provocou a morte de
gando domestico e de innumerables animais
silvestres. A máis, varias persoas resultaron feridas,
algunha de gravidade. En resumo, as perdas
económicas totais estimaronse en 8.000 millóns

A Parlamentaria Tareixa Paz entregou unha serie de preguntas que
foron contestadas por escrito e que reproducimos

Non houbo diferencias
fundamentais con outras
crises semellantes dende
1970 ata 2006.
- Afectou a climatoloxía
- Disfuncións operativas
- Información máis
transparente e
- Incendios en zonas
poboadas
propiciaron unha gran
cobertura por parte dos
medios de comunicación
social faltos de novas
doutro tipo.

INCENDIOS FORESTAIS
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de pesetas”. Dezaseis anos despois o concepto
exposto na análise e perfectamente aplicable á
situación vivida o pasado agosto.

Dado que os incendios se iniciaban
nas proximidades de núcleos e que
polo tanto enseguida afectaban a
poboacións, o feito de ter que atender
as persoas e as súas propiedades
motivou que os lumes forestais se
acrecentaran?
5.- Non tódolos incendios se iniciaron nas
proximidades dos núcleos de poboación, pero
cando ocurríu, a prioridade son as persoas,
vivendas e industrias.

Cónstalle a vostede se en campañas
anteriores existían brigadas municipais
que por diferentes motivos non
funcionaban cun papel relevante
dentro do operativo?
6.- ¿Cal é o papel relevante das brigadas municipais
dentro do operativo?

Cre que é necesario introducir
novidades ou variacións
no dispositivo para
minorar riscos? En caso
afirrnativo, cales?
7.- Si. ¿Qué foi do Sistema
Experto da USC-CSIC para a
predicción do risco de incendios
forestais, por exemplo?

Teñen realizado algunha
valoración sobre as
c o n s e c u e n c i a s
medioambientais tanto a curto como
a medio prazo? En caso afirmativo,
cales son eses datos?
8.- Non, si por valoración entendese a realización
de traballos específicos. Pero calquera con
coñecementos mínimos, valora a influencia
negativa sobre o cambio climático, a erosión, perda
de fertilidade e calidade productiva dos solos,
mortandade directa e indirecta de flora e fauna,

con perda de biodiversidade, danos indirectos nos
ecosistemas fluviais, lacustres e costeiros polo
incremento da erosión e a escorrentía, xunto cos
danos derivados dos productos quimicos que se
utilizaron para a extinción dos incendios.

Como valora as axudas impulsadas
polo goberno para compensar as
perdas producidas?
9.- En boa parte, negativas e contraproducentes:
Si.- Para compensar e correxir o tremendo dano
provocado no medio ambiente natural, constando
expresamente que se conceden por este motivo,
xa que se trata dun ben público.

Non.- Para enxugar as perdas económicas, que con
excepcións, resultan perfectamente asumibles
polos afectados.

Non.- Dado que a meirande parte das persoas

detidas por provocar lumes son veciños do lugar,
e como non tódolos que provocaron lumes foron
detidos, alomenos unha parte destas subvencións
irán ó peto de quen provocou os lumes.
Secundariamente favorécese que algúns destes
elementos podan ver no lume un xeito de ingresos
extra.
Non.- Xa que resultan un agravio comparativo co
resto da cidadanía, dado que si, por exemplo,
nunha cidade ou pobo, arde un piso ou unha

¿Que foi do Sistema Experto
da USC-CSIC para a predicción
do risco de incendios
forestais?

A falla de ordeación dos usos da terra é
unha das causas da situación na que se
atopan as nosas terras agrarias e forestais,
así como do risco que correron moitas
vivendas construídas onde lles conveu ós
propietarios coa “vista gorda” dos
concellos respectivos.
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vivenda, o damnificado responsabilízase das
consecuencias, civís ou penais, e só recibirá
algunha axuda do seguro se o ten.  O concello
non lle brindará comprensión, antes ben  cobraralle
os gastos de extinción habidos e obrigarano a que
repare o piso ou vivenda rapidamente e se non
pode, alá el. Tamén cando un delincuente o un
grupo de delincuentes, asaltan unha vivenda e
ademáis de darlle unha paliza ó dono e ameazar
de morte a toda a familia, rouban todo o que
poden, o Estado non
se responsabiliza do
roubado aínda que si,
perseguirá os
delincuentes para
tratar de resarcir o
dano; entre tanto ó
damnificado non se
lle pasará pola cabeza
demandalo e con
paciencia esperará o
resultado.

No mundo
pechado dos
incendios é todo
distinto e os
afectados esíxenlle o
executivo (ou sexa ó
conxunto social) que
cargue cos gastos da
extinción, da
r e c u p e r a c i ó n
económica e a
maiores, algúns,
p i d e n
indemnizacións, caso
das riadas. ¿Pero foi
o executivo quen
incendiou o monte,
p o s t e r i o r m e n t e
erosionado? por que se non o fixo, habería que
esixirlle responsabilidades ó incendiario que o
queimou e ó executivo exisirlle que o detuvera.
Pero do incendiario nin palabra, alí o eiquí nestas
preguntas.

Cre que o abandono da actividade
agraria e gandeira condiciona que en
Galiza se produzan condicións óptimas

para a proliferación de incendios
forestais?
10.- Dende o ano 70 a actividade agraria e
gandeira pasou por diferentes vicisitudes e
situacións e os incendios forestais continuaron coa
mesma dinámica.

Considera que os fondos europeos
destinados a compensar as

reestruturacións
no sector agro-
gandeiro se
e m p r e g a r o n
adecuadamente
para evitar a
perda de
emprego e
d i n a m i s m o
e c o n ó m i c o ,
demográfico e
social no medio
rural?
11.- A consideración
xeral é que os fondos
europeos non se
e m p r e g a r o n
axeitadamente, pero
non so no sector
agro-gandeiro. O 1
decembro de 2005, a
“Voz de Galicia”
publicaba que
e x p e r t o s
i n t e r n a c i o n a i s ,
españois e galegos
reunidos en Vigo
decían “el  PIB de

Galicia debería ser hoy entre 8.700 y 14.000
millones de euros más del que es (35.000
millones)… el PIB gallego debería haber crecido
entre un 25% y un 40% más de lo que lo ha hecho
en los últimos diez años. Si no ha sido así es por el
desaprovechamiento de los fondos europeos y la
falta de cooperación entre industrias, entre estas
y la Administración y las universidades”. Os
expertos e o Presidente da Xunta, coincidiron en
que Galicia debe aproveitar o próximo programa

As subvencións son
contraproducentes, a meirande
parte das persoas detidas por
provocar lumes son veciños do
lugar, polo que alomenos unha
parte destas subvencións irán ó
peto de quen provocou os lumes
e algúns destes elementos
poden ver no lume un xeito de
ingresos extra.
A consideración xeral é que os
fondos europeos non se
empregaron axeitadamente:
- O PIB galego debería ter
medrado entre un 25% e un 40%
máis do feito nos derradeiros
dez anos.
- Galicia é a 4ª comunidade coa
maior tasa de pobreza
- Galicia ocupa o 5º lugar no
índice de emprego mergullado

INCENDIOS FORESTAIS
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europeo (2007-13) “para cambiar el chip: menos
infraestructuras y más organización e innovación”.
O 10 de octubre do 2006, o mesmo xornal
publicaba que dacordo co “Informe de
Sostenibilidad de España 2006”, Galicia é a 4ª
comunidade coa maior tasa de pobreza e que ocupa
o 5º no índice de emprego mergullado. Tamén que
España progresa a conta da destrucción de medio
ambiente.

Como cre que ten sido condicionante
para a proliferación dos incendios a
política de forestación de terras
agrarias?
12.- A forestación das terras agrarias abandonadas
non ten que ver coa proliferación dos incendios
forestais.

Cre que a atomízación da propiedade
en Galiza condiciona o abandono de
terras produtivas tanto agrarias como
forestais?
13.- O minifundio é unha característica galega
histórica da adaptación do home ás condicións
ambientais, xeográficas e sociais, nunha época
determinada que hoxe resulta inviable.

Segundo a súa experiencia considera
que a política forestal ten sido a
adecuada para favorecer o
aproveitamento multifuncional do
monte e para facer un cultivo
adecuado deste?
14.- Non.

Considera que a falta de ordenación
dos usos da terra é unha das causa da
situación na que se atopan as nosas
terras agrarias e forestais?
15.- Si é unha das consecuencias e do risco que
correron  moitas vivendas construidas onde lles
conveu ós propietarios coa “vista gorda” dos
concellos respectivos.

Cre que a través do Plano de
Desenvolvemento rural se poden por
en marcha novas medidas tendentes a

invertir a situación económica, social,
demográfica e laboral do medio rural
e para impulsar unha política forestal
dirixida a un maior aproveitamento e
a súa sustentabilidade?
16.- Lido nunha primeira instancia e pendente da
análise. Nos obxetivos xerais do apartado IV. Liñas
estratéxicas do PDR, indica que a “estratexia
básica contra o lume debe ser a mobilización
productiva da terra e a ordenación e posta en valor
do monte...”. En xeral aparenta supeditado as
axudas externas, europeas e do estado.

En qué dirección ou eixos de actuación
deben ir orientadas esas medidas?
17.- Sen estudiar o Plano de Desenvolvemento
Rural de Galicia 2007-2013 non se poden señalar.

Considera necesario realizar algunha
modificación lexislativa e/ou executiva
en materia de política forestal? En caso
afirmativo en qué sentido e con que
finalidade?
18.- De momento, sen opinión.

Considera que a futura Lei do Banco
de Terras pode mellorar a situación en
canto á dimensionar territorialmente
os terreos forestais e por en valor terras
hoxe improdutivas?
19.- Depende. ¿Son pequenos os montes
comunais?

Do seu punto de vista serían necesarias
outras medidas para conseguir o
obxectivo anterior? Cales?
20.- O Plano de Desenvolvemento Rural de
Galicia o Banco de Terras ou calquera actuación
que se programe vai atoparse coa escasa
capacidade de traballo, sacrificio e o cambio de
valores da sociedade actual, a máis coa
invertebración do territorio. Moito tería que
cambiar o sector agro-gandeiro para ser atractivo

SGHN
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A SGHN en relación cos
episodios de asolagamentos
acontecidos na provincia de
Pontevedra e extensibles ó resto
de Galicia e ás relacións que se
están a facer cos Incendios
Forestais (entre outros motivos),
para explicar esta situación,
considera necesario aportar a súa
visión do tema en concordancia
coa situación medio ambiental
galega.

Puntualmente a presencia
de áreas queimadas pode explicar
unha maior avenida de augas, xa
que a vexetación contribue á
infiltrar com maior eficacia a auga
da choiva no solo e nas capas
freáticas. Isto non establece unha
causa-efecto entre os recentes
incendios e as riadas.

Na meirande parte dos
casos de asolagamento destes
días (Caldas, Cee, Poio,
Vilagarcía, Vigo...) carecen desta relación causa-
efecto, aínda que sufriran lumes forestais este ano,
a meirade parte das corvas (zonas do monte pola
que se recollen as augas) non coinciden con estas
áreas afectadas ou teñen algún tipo de barreira.
Contribuen ó problema, pero son unha aportación
moi secundaria.

Contra o que se está a insistir, este ano 2006
non foi único ou excepcional na superficie
queimada (aínda houbo menos incendios que
outros anos), senón que está nunha triste tónica
dos últimos trinta anos, e en anos anteriores non
se viron estas situacións de asolagamentos de xeito
xeralizado.
a) O distingo con outros anos, hainos que buscar
na existencia dunha maior pluviosidade, tanto na
intensidade como no volume.
b) Nos ultimos anos incrementou a superficie
construída, tanto en extensión como en lugares
inaxeitados.
- Redúcese a superficie de infiltración (a auga
esvara sobre baldosas, estradas e casas, que se fora

Varias bisbarras galegas sufriron recentemente episodios de
asolagamentos con graves repercusións sociais, a SGHN emiteu unha
Nota de Prensa que foi sistematicamente iñorada e que agora
reproducimos dado que entendemos que aínda segue actual.

terra, absorbería parte da auga).
- Tapáronse cauces dos ríos, invadíronse chairas
de asolagamento e espacios húmidos, por
exemplo:

* Poio: zona da Barca, incremento da
superficie construída sen redimensionar as
tuberías de pluviais e recentemente taponamento
regato da Oliveira.

* Vilagarcía: regatos e ríos tapados;
humedais da Maroma e a Xunqueira (aliviadeiros
do río do Con), destruídos coa connivencia de
Augas de Galicia no seu momento.

* Cee: varios ríos baixo o pobo.
* Caldas: zona de asolagamento invadida de

contruccións e pontes río abaixo, que limitan o
fluxo de auga, reténdoa.

Para a SGHN o problema, novamente, está:
a) Na falla de Ordeación do Territorio (polo tanto
falla a previsión), sobor de todo polos Concellos,
que sempre están a piar por máis competencias,
pero que non desenvolven as que lle confire a Lei
de Bases de Réxime Local, contribuindo a un
anarquismo urbanizador. É o mesmo caso que

ASOLAGAMENTOS: DESAS CHUVIAS, ESES LODOS

Esquema da situación dos
recheos de costa e humedais
en Vilagarcía de Arousa.
Barras anchas corresponden a
recheo da costa e as estreitas
ós humedais

ría de Arousa
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8/03/95 Solicítase ó Concello a adquisición da Maroma para a
súa conservación.
25/04/95 Reitérase ó Concello de Vilagacía que non urbanice a
Maroma e ofreceselle asesoramento medioambiental. Sen  resposta.
12/11/96 Dentro das alegacións ó PXOU de Vilagarcía, inclúese
a solicitude de conservación da Maroma.
28/03/98 Escrito ó Concello para que non deseque a Maroma e
retire o escombro vertido, informaselle das normativas e leis que
vulneraría. Con data 29/05/98 o Concello informa que non existe
autorización de vertidos e que estes foron paralizados e sancionados.
1/04/98 Á Confederación Hidrográfica do Norte, solicitando
tome cartas no asunto e promova as medidas necesarias para
restablece-la legalidade. Con data 24/04/98 recíbese informe da
Confederación de que teñen as competencias transferidas á Xunta de
Galicia, e que o tema depende de Augas de “Galicia” da CPTOPV.
2/04/98 Solicítase á Consellería de Medio Ambiente que tome
cartas no asunto e promova as medidas necesarias para restablece-la
legalidade. Sen  resposta.
27/04/98 Nota de Prensa informando das solicitudes feitas para
evitar a destrucción da Maroma.
28/04/98 Dentro das alegacións da SGHN ó PXOU de Vilagarcía
solicítase que A Maroma se conserve como zona verde e non se
realicen obras nela. Sen  resposta.
9/07/98 Escrito ó Concello de Vilagarcía solicitando a
paralización provisoria de calquera actuación, namentras no se aclare
a situación legal. O Concello informa que dan conta do escrito e do
precepto legal da autorización de “Augas de Galicia” para proceder
ó recheo.
10/08/98 Escrito a “Augas de Galicia – CPTOPV” solicitando
que dean conta das actuación realizadas en base ás denuncias realizadas
pola SGHN. Con data 13/09/98 recíbese contestación de que están
nelo e que eles non autorizaron a desecación da Maroma.
17/09/98 Denúncise ante Consellería de Medio Ambiente a tala
de arborado na Maroma. Sen resposta.
19/09/98 Denunciase ante o Xulgado de Instrucción de Vilagarcía
a tala e desecación da Maroma sen que consten as autorizacións
pertinentes e vulnerando o Código Penal en materia de Ordeación
do Territorio e protección de espacios e especies. Sen recibir resposta
16/10/98 Nota de Prensa informando das últimas actuacións feitas
para evitar a destrucción da Maroma e da denuncia no Xulgado.
19/10/98 Denúnciase ante Consellería de Medio Ambiente o
recheo e explanación da Maroma. Sen  resposta.
19/10/98 Denúnciase ante “Augas de Galicia – CPTOPV” o
recheo e explanación da Maroma. Sen  resposta.

No seu momento, a SGHN opúsose ó
recheo a Maroma, o derradeiro humedal
do río do Con, coa desidia de Augas de
Galicia e os ataques do Concello de
Vilagarcía á SGHN

SGHN-Pontevedra

deixar construir un depósito de
productos químicos á beira dun
río, ou depósitos de sustancias
perigosas perto da poboación.
b) Disfuncionalidade nos
organismos asignados para o
asunto hidráulico (léase Augas
de Galicia)

Ambas partes da
administración pública
esquecen a verdade inmutable
que, de cando en vez, as augas
reclaman o seu dominio
arrebatado, e cando atopan
obstáculos (contruccións,
tuberías que limitan o paso...)
bótanse fora hacia onde sempre
estiveron. A isto podemos
xunguir o “costume” de alonxar
os ríos das desembocaduras
(léase recheos). En vilagarcía
moitas das zonas anegadas,
estaban hai menos de oitenta
anos á porta do mar, e cada ano
están máis lonxe.

A SGHN lanza estas
preguntas ¿van os concellos
mudar as súas políticas
urbanísticas? ¿Augas de Galicia,
vai apostar por recuperar o noso
patrimonio fluvial?.

Sexamos conscentes que
as “axudas” páganse cos
impostos e que os cartos que
costa reparar os destrozos non
serán investidos en Sanidade,
Educación, mellora de estradas,
namentras os que buscan
terreos baratos desecando
humedais e recheando a costa,
xa fixeron os seu agosto.
Ó final as perdas económicas
por culpa destas imprevisións
ou especulacións urbanísticas
recaen sobre milleiros de
persoas e os beneficios van a
mans duns poucos.
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Introducción
Trátase dunha volvoreta común

na época de emerxencia dos adultos,
amplamente espallada por todo o
territorio e con densidades de
poboación media de 1,39 individuos/
100 m2 para 109 localizacións.

Situación Taxonómica
Hipparchia statilinus (Hufnagel,

1766) pertence á familia Nymphalidae,
incluída na subfamilia Satyrinae. En
Galicia rexistráronse outras catro
especies que comparten xénero con H.
statilinus, tales como H. fagi (L., 1763),
H. alcyone (Denis & Schiffermuller,
1775), H semele (L., 1758) e H. fidia
(L., 1767).

Distribución
Na Península Ibérica espállase

por toda ela, máis rara no litoral
Cántabro (GARCÍA BARROS et al.
2004), cun mellor coñecemento da súa
distribucción no eixe norde de
Cataluña-Algarve, posiblemente por
mellor prospección. A súa distribución mundial
abrangue o Paleártico europeo, sendo un
endemismo do subcontinente Europeo
(KUDRNA, 2002). En regresión no norte europeo
e extinta en Bélxica (MARAVALHAS, 2003).

No mapa adxunto pódese comprobar que
está amplamente distribuida por Galicia, cunha
maior presencia na Galicia costeira e na Galicia
interior termófila, o que localmente ven a coincidir
co expresado por GARCÍA BARROS, Op. Cit.

Cos datos propios e bibliográficos, foi
localizada no 25% do territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia.

Morfoloxía
Larva de cor ocre claro, con liñas negras.

Adulto de tamaño medio, cunha lonxitude alar
media de 25 mm, cor marrón escuro, cun grande
ocelo apical, lixeiro dimorfismo sexual, sendo as
femias de maior tamaño e máis claras.

Historia Natural
Trátase dunha especie de tendencia xerófila

(GARCÍA-BARROS et al., Op. Cit.) que tamén

manifesta en Galicia. Aínda que se pode atopar
en todo tipo de hábitats, é máis abondosa en
piñeirais abertos, toxeiras e matogueiras de
Ericáceas.

A cita máis temperá dos imagos corresponde
a un 24 de xullo e a máis xerodia ó 26 de septembro,
cun pico de abondosidade na terceira semán de
agosto, obtidos con 148 rexistros en vinte anos. A
distribución temporal en Galicia está máis
restrinxida que para outras partes do continente
europeo, para as que se indican datas de
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Especie: Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)

24,7

Fenoloxía de Hipparchia statilinus  en Galicia

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

07
/0

1/
06

21
/0

1/
06

04
/0

2/
06

18
/0

2/
06

04
/0

3/
06

18
/0

3/
06

01
/0

4/
06

15
/0

4/
06

29
/0

4/
06

13
/0

5/
06

27
/0

5/
06

10
/0

6/
06

24
/0

6/
06

08
/0

7/
06

22
/0

7/
06

05
/0

8/
06

19
/0

8/
06

02
/0

9/
06

16
/0

9/
06

30
/0

9/
06

14
/1

0/
06

28
/1

0/
06

11
/1

1/
06

25
/1

1/
06

09
/1

2/
06

23
/1

2/
06

Frecuencia
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Xosé Lois Rey Muñiz

emerxencia de adultos dende xuño a outubro.
Pódese atopalas dende ambentes costeiros

a 1 m.s.n.m., ata os 1.118 m.s.n.m. nas serras
surorientais de Ourense.

É unha especie cun amplo abano de plantas
nutricias, esencialmente gramíneas, das que na
bibliografía cítanse e están presentes en Galicia
Brachypodium pinnatun, B. phoenocoides, Bromus erectus,
B. Sterilis, Carex hallerana, Dactylis glomerata, Festuca
ovina, Koeleria vallesiana, Nardus stricta e Poa annua.

Ameazas
Non presenta problemas de conservación

específicos. Aféctanlle as repoboacións con
Eucaliptus spp (MARAVALHAS, 2003) e os
incendios forestais, que polas súas querencias de
hábitat (matogueiras) e alimentación (gramíneas),
no primerio caso son eliminadas e no segundo
quedan arrasadas en caso de lume. Kudrna non a
considera ameazada a nivel europeo.

Categoría UICN para Galicia:
Preocupación Menor (PM)

No Paspallas nº 38 pedíamos a
colaboración dos socios para
localizar novas áreas de presencia de
Cacyreus marshalli Butler, 1898.
Presentamos a distribución actual
coñecida para esta especie invasora.

Recibimos datos de:
Agustín Alcalde Lorenzo
Xosé Lois Rey Muñiz así como
incorporamos os datos recollidos en
RODRÍGUEZ GRACIA, V.,
RODRÍGUEZ ROMERO, X.,
RODRÍGUEZ ROMERO, A. &
JESÚS GONZÁLEZ, J.A. de 2003
Geraniaceae y Lycaenidae. Panel
presentado na XV Bienal de la Real
Sociedad Española de Historia
Natural.
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Portugal. 455 pp.
- UICN. 2001. Categorías y Criterios de la lista
roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de
Supervivencia de Especies de la UICN. UICN,
Gland, Suiza y cambridge, Reino Unido, ii + 33
pp.

Cacyreus marshalli Butler, 1898.

MJ PJ

MH PH

MG NG PG

Orde: Lepidoptera Cobertura 3,0 %

Familia: Lycaenidae Datos non repetidos 11

Especie: Cacyreus marshalli  Butler, 1898



Pouca xente lembra a aventura do Xurelo, un motopesqueiro
que se adentrou no Atlántico para faceren fronte ós verquidos
radiactivos diante das nosas costas: velaí a historia.

DEFENDER O MAR, SALVAR A VIDA:

PASPALLÁS  42:26

En 1981 a oposición os verquidos
radioactivos ocupaba as primeiras páxinas da
prensa. Un ano antes, en xuño de 1980, fai agora
case 27 anos, o Rainbow Warrior era apreixado e
retido no porto de Ferrol cando trataba de impedir
a caza de
baleas nas
nosas costas.
Foron varios
meses de
c a m p a ñ a s
contra a caza
de baleas
protagonizadas
principalmente
póla SGHN e
Greenpeace.
Cinco meses
despois, o
R a i n b o w
W a r r i o r ,
protagonizaba
u n h a
espectacular
fuxida do
porto militar
do Ferrol.
Dous anos
d e s p o i s
decretouse a
moratoria na
caza de
baleas. As
reivindicacións
ambientalistas
eran nova e o
movemento
ambientalista
g a l e g o
comezaba a
andar só.

Na madrugada do mércores 18 de decembro
do 2002, o Xurelo afundíase no porto de Ribeira.
A súa aventura contra os residuos radiactivos
terminaba no fondo do mar. Aquela mesma
madrugada, centos de toneladas de chapapote do

Prestige, aproximábanse ás rías baixas despois de
asulagar a Costa da Morte. Milleiros de pequenas
embarcacións preparábanse para loitar contra
unha nova vaga de residuos, que neste caso non
eran radiactivos, nen se encontraban a 450 millas

das costas
g a l e g a s ,
senón nas
m e s m a s
bocas das
rías; e como
ocurrira 21
anos antes,
a ameaza
dun barco
pirata era
freada nas
m e s m a s
bocas das
rías.

O 14
de setembro
de 1981, o
Xurelo, un
p e q u e n o
b a r c o
palangreiro,
zarpaba do
porto de
Ribeira co
obxectivo,
xa non de
parar unha
act ividade
que viñan
realizando
d i v e r s o s
países de
E u r o p a
desde facía
anos, a de

utilizar ó océano como basureiro de residuos a
radiactivos; senón a de chamar atención sobre
unha actividade descoñecida pola maioría da
sociedade e mostrar as autoridades o rexeitamento
da sociedade galega ó verquido de residuos na

Cartel conmemorativo 25 aniversario
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chamada Fosa Atlántica. A SGHN foi invitada a
participar naquela aventura que organizaba
Esquerda Galega, e tocoume a min a tarefa de
embarcar cara a fosa Atlántica.

Desesperada polo enorme volume dos seus
residuos radiactivos e o elevado custe da súa
xestión, a industria nuclear decidiu solucionar o
problema, utilizando o mar coma un vertedoiro e
así, entre 1967 e 1982, a 450 millas das costas
galegas, na chamada Fosa Atlántica,  vertéronse
142.000 toneladas de residuos radiactivos de
diversa actividade. Neste caso eran 6.800
toneladas de lixo radiactivo as que os buques
holandeses Louise e Kristen Smiths tiñan pensado
verter no mar.

Naquel momento, o Sirius, buque de
Greenpeace, que tiña previsto desprazarse cara a
fosa atlántica e que nos serviría de guía na búsquea
dos dous barcos holandeses, fica atracado no porto
de Plymouth (Inglaterra). Conseguir as cartas de
navegación e a posición exacta da fosa atlántica
facíase imprescindible xa que non podíamos
contar coa axuda de Greenpeace pola avaría do
seu barco.

Nas primeiras horas da tarde do luns 14 de

O XURELO 25 ANOS DESPOIS

setembro, cun tempo
soleado e o mar en
calma, o Xurelo zarpa
do porto de Ribeira coa
proa enfilada cara a
fosa atlántica;
navegamos a nove
nudos de velocidade e
esta previsto que
cheguemos o lugar dos
verquidos, na
madrugada do
mércores.

Segundo pasan as
horas, as vagas
comezan a facer
estragos e os mareos
son continuos.

Divisamos un grupo de baleas e só temos a
compaña de golfiños e pardelas. A costa xa
desapareceu da nosa vista. Un avión que
supoñemos da mariña holandesa pasa sobre as
nosas cabezas e fotografía a nosa posición. O día
seguinte repítese a situación e neste caso é un
helicóptero o que nos controla. Pola noite
recibimos a orden da Axudantía de mariña de
Ribeira de voltar a porto, pero pouco máis tarde
un novo aviso anula a orde anterior. O noso único
contacto con terra é a través das radios costeiras
de Vigo e Fisterra que nos informan puntualmente
sobre o estado do mar e as previsións do tempo.
A nosa ruta continua e decidimos emitir por radio
unha menxase en galego, castelán e inglés que di
como segue:

“Aquí o pesqueiro Xurelo, a tódalas
embarcacións que escoitan. Dirixímonos á
fosa mariña onde dous barcos holandeses, o
Louise Smiths e o Kristen Smiths, van deitar
residuos radioactivos. Vimos no nome de
Galiza, vimos no nome de tódolos pobos que
queren a paz e un progreso que non destrúa
a natureza. Vimos no nome propio e no de
tódalas xeracións futuras. O Atlántico é unha
fonte de riqueza e un horizonte de
comunicación, non queremos que convertan
o Atlántico nun cemiterio nuclear. O
Atlántico é un sinal de identidade para Galiza
e un símbolo de vida para tódolos pobos.

Nin levabamos aparatos de
navegación en condicións, nin
aquel era un barco para estar
naquel lugar



Non queremos que o convertan en símbolo
de morte. Esta é a razón do noso
desprazamento dende a verde terra da Galiza,
esta é a razón pola que pedimos a vosa axuda.
O noso indicativo é Eko-Alfa-99-79.
Dádenos novas do Louise e do Kristen
Smiths, e se vos é posíbel, desprazádevos á
zona dos vertidos radioactivos.

Pola salvación do océano, no nome da
vida e das xeracións vindeiras, estamos aquí
para testemuñar o noso rexeitamento no
nome dos que cremos nun futuro mellor para
a humanidade.”

Nin levabamos aparatos de navegación en
condicións, nin aquel era un barco para estar
naquel lugar, pero gracias á pericia de Anxel Viña,
o patrón do Xurelo, estabamos na fosa atlántica,
e despois dalgún tempo e de perseguir barcos e
como quen busca unha gota de aceite no océano,
e cun mar que cada vez empeoraba máis e xa
pensando en dar a volta, localizamos os
bucaneiros. Alí estaban, descargando no mar
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Enrique J. Álvarez Escudero

mediante guindastres, os bidóns de residuos
radiactivos. Situámonos entre o Llouise e o Kristhen
Smiths e naquel momento tivo lugar o acto formal
da nosa protesta. Botamos flores o mar, cantámo-
lo himno galego e fixemos soar as sirenas do Xurelo.
Mantivémonos alí ate que unha fragata militar
holandesa, que protexía a aqueles dous barcos,
intentou unha abordaxe e coa mesma tivemos que
sair da zona ante o perigo que supoñía para as
nosas vidas. Sen máis e dado que o tempo
empeoraba, puxemos rumbo a Fisterra e o sábado
19 de setembro divisamos de novo terra firme e
xa á altura de Sálvora, fomos retidos durante algún
tempo por unha patrulla da Mariña, embarcaramos
ilegalmente; non tiñamos cartilla de navegación,
obrigatoria para enrolarse en calquera barco.

As cinco da tarde atracamos no porto de
Ribeira. Descoñecíamos a repercusión que tivera
aquela aventura pero centos de persoas nos
esperaban no peirao.

Dous anos máis tarde decretábase sobre a
moratoria verquidos radiactivos no mar.

Foto: Xosé Castro

DEFENDER O MAR, SALVAR A VIDA: O XURELO
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No Paspallás 40 fixemos unha breve
exposición de como se xestionan as contas da
SGHN e das necesidades que temos, necesidades
tanto económicas como de aportación de traballo
desinteresado (o que agora se chama voluntariado).
Por acordo da
penúltima Xunta
Directiva Xeral do
ano pasado, a
proposta dun grupo
de socios,
a c o r d o u s e
embarcarnos na
aventura (aventura
porque non temos
g a r a n t í a s
financieiras máis
aló de dous anos) de
relanzar o BRAÑA
e gustaríanos que
fose soportado
financieramente a
través das cotas dos
socios. Todo o noso
agarimo e traballo
do equipo que se
formou para levar
adiante esta
empresa é o noso
maior capital, que
non é pouco.

Durante este
ano 2007,
publicaremos un
monográfico dos
censos de aves invernantes dos últimos cinco anos
e xa no 2008, retomaremos a publicación do
BRAÑA tradicional, recollendo artigos sobre
diversas disciplinas relacionadas coa Historia
Natural.

A SGHN, salvo puntuais subvencións para
temas concretos, pode presumir dunha

independencia económica e de pensamento, das
que moi poucas entidades galegas poden presumire
queremos que isto siga así, para manter a nosa
independencia e facer máis cousas, por que a
pesares do que facemos, moito queda por facer.

A ti,
consocio, que nos
apoias coa túa
cota, sen a cal non
podería existir a
S G H N
pedímosche que,
dentro das túas
p o s i b i l i d a d e s ,
convenzas a dúas
persoas para que se
fagan socios da
SGHN e/ou que
aportes os teu grao
de traballo. ¿en
que? Tan só unhas
ideas:

a) Encargándote
da revisión dun
d e t e r m i n a d o
xornal, apartando
as novas de
intereses e que
sirven de
hemeroteca na
biblioteca da
SGHN.
b) Asesorando en
d e t e r m i n a d o s

temas sobre os que teñas coñecemento ou
póndonos en contacto con algún coñecido que
estea disposto a asesorarnos (temas ambientais,
arqueolóxicos, legais, financieiros...)
c) Axundando na biblioteca ou tendo os locais
abertos a determinadas horas. Un compromiso de
dúas horas ó mes, son inestimables.
d) Colaborando nos diversos censos que se fan.
e) Como queiras: podes propor realizar as
actividades que consideres interesantes.

Só che pedimos que se ofreces o teu
compromiso, cando desexes retiralo, nos informes
para saber en cada momento cos medios que
contamos. Moitos poucos fan un moito.

REVISTA BRAÑA E OS SOCIOS

Xunta Directiva Xeral

Pedímosche que, dentro das túas
posibilidades, convenzas a dúas
persoas para que se fagan
socios da SGHN para abrir novos
proxectos
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PROMOCIÓN DA BICICLETA
O pasado 12 de novembro comezou unha

campaña, a nivel de Estado, para promocionar o uso
da bicicleta como medio de transporte urbano.
Na campaña aparece como un dos seus eixos a
reducción das emisións de CO2.
Participaron alomenos 28 cidades, 5 delas galegas: A
Coruña, Vigo, Pontevedra, Chantada y Vilagarcía.

A campaña, subvencionada polo Ministerio de
Medio Ambiente, é unha iniciativa seria e unha excelente
oportunidade para impulsar o emprego da bicicleta a
nivel urbano e aproximarnos deste xeito ós países
europeos máis avanzados. As asociacións convocantes
consideran que calisquer persoa sensibilizada co medio
ambiente, que coñeza as iniciativas para reducir a emisión
de gases con efecto invernadeiro, debería aportar no
seu ámbeto persoal o máximo de enerxía neste senso.

ISLANDIA NON CONSIGUE VENDER A
CARNE DE BALEA, PERO SIGUE A
CAZAR

Fontes da Organización Internacional de
Conservación Mariña Oceana, indicaron que o barco
islandés Hvalur 9 capturara unha segunda balea, un
rorcual común, a 200
millas da costa. As mesmas
fontes sinalan que é posibe
que pasen meses ata que
esta carne sexa vendida,
polas análises para garantir
a súa salubridade para o
consumo humano.

Islandia recibeu o
“non” dos seus
mercadores de carne de
balea, (Xapón), xa que
estes teñen carne dabondo procedente da súa propia
“caza científica”. Por outra banda, segundo unha enquisa
Gallup citada por IFAW, sómentes o 1 % dos islandeses
comen carne de balea unha vez á semán, namentras
que o 82 % non a comen nunca.

Ambos feitos semellan botar por terra os
principais argumentos empregados polo goberno
islandés para xustificar o reinicio da caza de baleas,
incumprindo a moratoria establecida pola Comisión
Baleira Internacional (CBI) en 1985, aínda en vigor.

Dende o inicio da moratoria hai 17 anos,
Islandia puso en marcha unha importante industria
turística de “whale watching” (observación de
cetáceos), que aporta ó país uns ingresos superiores ós
que lle pode dar a caza comercial.
25 Outubro, 2006 OCEANA

XANTAR O PLANETA
O 9 de outubro é da data de 2006 na que a

especie humana escomenzou a “xantar o planeta”,
debido ó constante aumento no consumo de recursos
naturais,

Esta data simboliza o día do ano no que a
demanda de recursos por parte da poboación, excede
a capacidade da terra para suministralos e recuperalos,
polo que empeza a caer nun saldo negativo ou
“debedor”.

Segundo os autores do estudio, o primeiro “día
de débeda ecolóxica” foi o 19 de nadal de 1987, pero
debido o medramento ecónomico global, cada ano
esta data é máis ceda.

1987 - 19 de nadal
1990 - 7 de nadal
1995 - 21 de novembro
2000 - 1 de novembro
2005 - 11 de outubro
2006 - 9 de outubro

Isto siñifica que nestes nove meses gastamos o
que a terra tarda un ano en producir. Polo tanto a
“débeda ecolóxica” deste año, implica que á Terra

custaralle uns 15 meses
rexerar os recursos que se
consuman no 2006.
Global Footprint
Network,  ONG dos
Estados Unidos.

MICROORGANISMO
CLAVE NA
EVOLUCIÓN

Foi atopado nunha
zona de Rusia por un grupo de científicos, sobrevive
en ácido sulfúrico e pódese alimentar “dalgunha forma
de pirita”, o que fai pensar que permanece inalterado
dende o inicio da evolución e é un dos primeiros
poboadores da Tierra. Este traballo foi publicado no
último número da revista Nature.

O microorganismo Ferroplasma acidiphilum pudo
terse orixinado ó inicio da formación da Tierra, hai
máis de 5.000 millóns de anos, e dispón dun mecanismo
único na natureza, polo que é posible sobrevivir en
ácido sulfúrico.

Na opinión dun dos investigadores, organismos
similares ó F. acidiphilum, estabilizaron as primeiras
proteínas mediante a súa ancoraxe con ferro, e isto
deulles estabilidade, xurdindo os procesos catalizados
bioloxicamente e despois outras formas de vida.
ECOticias.com

NOVAS

SAÍDA DE SADA A:
28 xaneiro Lagoas de Cospeito e Caque
25 marzo Lagoa de Sobrado e Montes de Bocelo
27 maio Parque Natural de Corrubedo
30 setembro Serra do Forgoselo
25 novembro Doniños - San Xurxo
¡¡VEN DE MARCHA!! coa SGHN



BRAÑA Boletín científico da Sociedade Galega de Historia Natural
Ref.01.001 Ano 1977.Nº1-2 208 pp. 24x17 cm ESGOTADO
Ref.01.002 Ano 1978.Nº1 132 pp. 24x16 cm 3,00 EURO
Ref.01.003 Ano 1978.Nº2 140 pp. 24x16 cm 3,00 EURO
Ref.01.003 Ano 1979.Nº1 124 pp. 22x16 cm 3,00 EURO
Ref.01.005 Ano 1979.Nº2 134 pp. 22x16 cm 3,00 EURO
Ref.01.006 Ano 1980.Nº1-2                216 pp. 21x15 cm 3,00 EURO
Ref.01.007 Ano 1985.Nº1-2 (Actas 1ª Xornadas Ibéricas sobre Mamíferos Mariños) 136 pp. 24x17 cm 3,00 EURO
Ref.01.008 Ano 1989 (Actas 1º Congreso de Macromicoloxía Galaico-Lusa) 200 pp. 22x15 cm 6,00 EURO
Ref.01.009 Ano 1994.Nº1 101 pp. 21x15 cm 9,00 EURO Socios 6,00 E
Ref.01.010 Ano 1996.Nº1 99 pp. 21x15 cm 9,00 EURO Socios 6,00 E
Ref.01.011 Ano 2000.Nº1 82 pp. 30x21 cm 9,00 EURO Socios 6,00 E
(Invernada de aves acuáticas en Galicia durante o quinquenio 1996-2000. Censos da S.G.H.N. e análise dos resultados)

VOCEIROS DE DIVULGACION
Ref.02.001 “O Asunto Nuclear”(1978) González Gurriarán 20 pp. 24x17 cm ESGOTADO
Ref.02.002 “As baleas cara á extinción”(1980).Piñeiro,Penas & Durán44 pp. 24x17 cm ESGOTADO
Ref.02.003 “Os incendios nos montes”(1983) Cortizo Amaro 39 pp. 24x17 cm ESGOTADO
Ref.02.004 “O Lobo” (1985) Penas Patiño, X.M. 40 pp. 22x16 cm ESGOTADO
Ref.02.005 “Os Macizos montañosos Ourensáns” (1985) Rguez Gracia80 pp. 20x15 cm ESGOTADO
Ref.02.006 “Avance Programa Esenga 1985-88” (1992) 30 pp. 21x15 cm 2,50 EURO Socios 1,50 EURO
Ref.02.007 “Incendios forestais 1990” 34 pp. 30x21 cm 5,00 EURO Socios 4,00 EURO
Ref.02.008 “Consideracións e propostas para a reestructuración medioambiental do Complexo Intermareal Umia-Ogrove
e Istmo da Lanzada (Pontevedra) (1994) Rey Muñiz, X.L. 80 pp. 30x21 cm 5,00 EURO Socios 4,00 EURO
Ref.02.009 “Avance do Atlas de Anfibios e Réptiles de Galicia”(2006)28 pp. 30x21 cm 2,50 EURO Socios 1,50 EURO

ROUTEIROS NATURAIS
Ref.03.001 “A Frouxeira” 1ª Edición (1977) 20 pp. 24x17 cm 1,00 EURO
Ref.03.002 “10 sitios de interés natural do Ferrol” (1984) 24 pp. 22x16 cm ESGOTADO
Ref.03.003 “A Frouxeira” 2ª Edición (1985) 30 pp. 21x9  cm 2,50 EURO
Ref.03.004 “Corrubedo” (1987) 45 pp. 22x15 cm ESGOTADO
Ref.03.005 “Doniños” (1990) 32 pp. 21x15 cm 4,00 EURO
Ref.03.006 “Rutas de Senderismo-Ribera Sagrada” 14 pp. 21x17 cm ESGOTADO
Ref.03.007 “Monte de San Xurxo-Ferrol” (2001) 34 pp. 21x10 cm ESGOTADO

MICOLOXIA
Ref.04.001 “Introducción a la Micología”(1986) 1ª Edición 10 pp. 21x16 cm ESGOTADO
Ref.04.002 “Introducción á Micoloxía”(1987) 2ª Edición 26 pp. 21x16 cm 1,00 EURO
Ref.04.003 “Introducción á Micoloxía II”(1988) 20 pp. 21x16 cm ESGOTADO
Ref.04.004 “Hª da Macromicoloxía de Galicia”(1986)1ª Edición 48 pp. 22x16 cm ESGOTADO
Ref.04.005 “Hª da Macromicoloxía de Galicia”(1987)2ª Edición 48 pp. 21x15 cm ESGOTADO
Ref.04.006 “Apéndice 1º:Hª da Macromicoloxía”(1988) 17 pp. 22x16 cm ESGOTADO

OUTROS
Ref.06.001 Video Arao Ibérico (Campaña de protección)Dispoñible en Galego/castelán. 13,00  EURO
Ref.06.002 “Manual de Ornitoloxía”  (editado pola Deputación de Pontevedra) ESGOTADO
Ref.06.003 Video Sobrado dos Monxes ESGOTADO
Ref.06.004 Video Mamíferos Mariños ESGOTADO
Ref.06.005 Cartel “macho Saxicola torquata” 54x44 cm 3,00 EURO
Ref.06.007 Ano 1991 Programa arao 78 pp. 21x15 cm ESGOTADO
Ref.06.008 Ano 1995 Atlas de Vertebrados de Galicia 2 Tomos 642 pp. 24x17 cm 24,00 EURO socios18,00EURO
Ref.06.009 Ano 2003 Actas V Congreso Galego de Ornitoloxía 182 pp. 24x17 cm 18,00 EURO socios 9,00 EURO
PASPALLÁS (números 1, 2, 3 esgotados)  nº 4 ó 30: 1,50 EURO exemplar;  nº 31 ó 41: 2,00 EURO por exemplar
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PUBLICACIÓNS DA SGHN



¡FAITE SOCIO! ¡Apoia a labor da SGHN en defensa da Natureza Galega!
Cubre e envía unha fotocopia desta ficha ó apdo. nº 330, C.P. 15780 de Santiago de Compostela.
Se domicilias o pago dos recibos, entrega unha copia no teu Banco / Caixa de Aforros.

Apelidos: Nome:
DNI: Data de nacemento*:
No caso de socios familiares indicar o nome da segunda persoa.
Apelidos: Nome:
DNI: Data de nacemento:
Enderezo:
Localidade: Código Postal: Provincia:
Correo electrónico: Teléfono:
Área/s de interese:  Anelamento de Aves  Astronomía e Contaminación Lumínica  Entomoloxía
 Herpetoloxía  Museo da Natureza  Vertebrados Mariños  Ornitoloxía
 Outras: __________________________

Categoría de Socio (riscar no  : ⌧)
 Xuvenil (ata 18 anos) 13,50 EURO ano  Estudiante (ata 25 anos) 20,25 EUROano
 Numerario 27,00 EURO ano  Familiar** (dúas persoas no mesmo domicilio) 40,50 EURO ano
 Protector (aboar dunha soa vez o equivalente a 50 cotas de numerario)       1350,00 EURO ano

PAGO DAS COTAS:
- A mellor opción é que indiques ó teu Banco/Caixa que realice un ingreso automático na nosa conta na
data do 1º trimestre anual que queiras (solicítanos o nº de conta), xa que así aforramos os costes de
emisión de recibo, que pode chegar a ser o 5% da cota. (lémbrate de informarnos desta opción e a data
elixida).
- A segunda opción é a domiciliación bancaria, para elo cumprimenta os datos que se piden a continuación.
- Son posibles outras opcións como o Xiro Postal ou a entrega en man, pero as desaconsellamos.

Sr. Director do Banco/Caixa:
Sucursal nº en (localidade)
Prégolle que admita os recibos que no sucesivo lle remita ó meu nome a Sociedade Galega de Historia Natural
e os cargue a miña conta nº  __ __ __ __   __ __ __ __    __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __***
Atentamente.
Sinatura Data:

A S.G.H.N. usará estes datos exclusivamente para os propios fins organizativos e cumprindo a Lei Orgánica
15/1999 de 13 de nadal, de Protección de Datos de Carácter Persoal. Estes datos non serán transmitidos a
terceiros salvo nos casos imprescindibles por obriga legal ou funcionamento interno. Dacordo coa Lei, poderá
exercer dos dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, mediante escrito á S.G.H.N.
* Imprescindible indicar a data de nacemento ó estar limitadas algunhas categorías de socios pola idade.
** Indicar o nome, idade e DNI das dúas persoas
*** Por favor, indicar os vinte díxitos do código da conta.

Boletín divulgativo da Sociedade Galega de Historia Natural
Apdo. nº 330

  15780 SANTIAGO DE COMPOSTELA
www.sghn.org      e-mail: sghn@sghn.org

“Somos un anaco de terra, aire, auga e nubes flotando no espacio.
Visto dende alí fora é verdadeiramente un mundo único...”

Frank Borman, Apollo 8, 24 de nadal de 1969


