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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.

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.
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Calamar xigante (Architeuthix dux) no Museo.

NOVO ENDEREZO

e teléfono

EN SANTIAGO

Delegación das Mariñas Apdo. de correos nº 31 sghnasmarinhas@gmail.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 sghn@sghn.org
15706 Santiago de Compostela 15780 Santiago de Compostela
Tfno./Fax 981 52 58 53

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 de Ornitoloxía Apdo. de Correos nº 330
15780 Santiago de Compostela
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¿Existe en Galicia unha sociedade civil artellada?
Namentras se conxura a «ofensa» a Galicia polo retraso do AVE, en Portas

esculcan o horizonte para que Renfe non desmonte o trazado do tren rexional que
solucionaba os problemas de transporte do día a día. Namentras se piden novas
estradas, a mocidade galega sae fóra de Galicia para buscar un futuro. Namentras,
gastamos eses cartos en dous portos exteriores ou tres aeroportos mediocres, que
en vez de especializarse e complementarse compiten parvamente entre si, moitos
cidadáns galegos voan dende Oporto.

Construimos novas vías de comunicación arrasando as serras galegas,
sen planificar o mínimo para que teñan visos de futuro. Gastamos os cartos nosos e
do resto de cidadáns da UE en facer estradas sen o equilibrio necesario entre
comunicación e  medio ambiente como a Vía do Morrazo, que cando a remataron
apuntaron que xa quedaba cativa, ou as do Salnés e Barbanza, que se están a
transformar en autovías desbotando moitos kilómetros de estradas bastante novas
porque non se trazaron pensando en desdoblalas. A nova autovía Vilagarcía-
Pontevedra vai ir paralela á autoestrada, cruzándose en varios puntos; ¿por qué non
se reverte e mellora a autoestrada, que ambientalmente é mellor e económicamente
é máis bárato que facer unha autovía nova?. As “modernizacións” como o plan de
regadío e infraestructuras da Limia, non son máis que voltas ó mesmo: roturación de
terras e camiños, subvencións que abotargan as iniciativas.

¿Hai algo que sexa novedoso?. Seica non, porque agoran andan a
desempolvar proxectos de concentración parcelaria declarados de utilidade pública
e «urxente execución», mesmo un de hai 27 anos (na Estrada), que quedaran nun
caixón e que, seica, seguen a ser útiles e urxentes malia que nesas e noutras zonas
non son infrecuentes perdas de poboación dun 30-40% dende entón e que o 25-30%
dos habitantes sexan maiores de 65 anos, cando o 10% é o umbral para considerar
avellentada unha poboación.

O Totum revolutum é unha boa ferramenta para se agachar. A contaminación
da Ría de Pontevedra provoca que se lle reclamen á Consellería de Pesca
subvencións, cando os responsables legais son os concellos. Así nos vai.

Desde que se fundou a SGHN, alá no 1973, Galicia, foi progresando en
sensibilidade e protección medioambiental (xeralmente por imposicións da Unión
Europea, non por vontade propia), pero moito máis en velocidade de destrucción.
¿Hai máis paxaros, espacios naturais mellor conservados, rías e ríos máis limpos,
carballeiras máis extensas? ¿ulo o saneamento das poboacións?, ¿ulo os cartos da
UE?.

Isto non funciona porque en Galicia, no seu conxunto, escasea a conciencia
de que as subvencións saen de algures; que deixar que do carro purren outros
vainos deixar sen carro; que ou nos artellamos socialmente, como fan nesa Europa
da que muximos subvencións, ou imos quedar sen ríos, fontes e regatos pequenos.

É necesario pensar por si e traballar colectivamente, por que isto non vai,
vaisenos.



No pasado outubro e nadal do 2007, A Consellería de Medio Rural
presentaba o “Plan Integral de Regadío” e o “Plan de Infraestructuras”
para A Limia. Un ano despois a destrucción deste enclave avanza a
ritmo imparable.

A SGHN presentou no mes de san xoan un detallado informe ó
Conselleiro de Medio Rural sobre o caos actual, solicitando unha
actuación inmediata e coherente coa protección do Medio Ambiente e
do que se presenta unha copia estractada do mesmo.

Cos 72.052.033 • dol “Plan Integral de Regadío” máis
os 5.940.000 •  do “Plan Especial de Infraestructuras”,
nos que se incluen os 969.000. • do “Programa
Estratéxico de Infraestructuras do Medio Rural ”
suponen un total de 77.992.033 • de gasto público,
aportados na súa maior parte pola Administración
galega  e a Unión Europea e, en menor medida, polos
propios regantes”.

Cartel á entrada da Limia . Foto : X.L. Rey Muñiz
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Os Plans da Xunta
supoñen 77.992.033 • de “gasto
público”. A estas cantidades,
c u n h a s
porcentaxes que
nin se concretan
nin datan, haberá
que engadir outras
a c h e g a s
i n s t i t u c i o n a i s
i m p o r t a n t e s
recibidas polos
agricultores a fondo perdido
dende hai moitos anos, ademais
das achegadas por o daquela

Ministerio de Agricultura, Pesca
e Alimentación, que só en 2008
prevé investir outros 27,1

millóns de euros na
modernización e regadío de
3.974 ha, segundo anuncio de

28-02-2008. Coa suma de todas
elas, o cálculo do que supoñen
os investimentos públicos na

Limia sería máis
real, pois a pesar
de que o propio
G o b e r n o
recoñeceu en
1985 “que a busca
dunha frustrada
r e n d i b i l i d a d e
conduciu ao

desecamento da Lagoa de
Antela”, todos os gobernos,
dende o franquismo aos nosos

O desangue da Limia



Plano Integral de Regadío
2.696 ha que “xa contan con modernas instalacións en
funcionamento”.
3.974 ha que serán sometidas “a obras de mellora e
consolidación”.
4.612  ha que “están en proceso de redacción do
proxecto”.
11.282 ha en total
Destínanse 72.052.033 • de “gasto público,
repartidos así:
- 17.320.418 • investidos na modernización dos
regadíos que xan executados.
- 27.853.057 • destinados á modernización dos
regadíos.
- 26.878.558 •  destinados a novos regadíos.

Plano Especial de Infraestructuras
Está dotado con 5.940.000 • de “gasto público en once
concellos da bisbarra da Limia e en Xunqueira de Ambía,
da bisbarra de Allariz-Maceda, en tres fases o bloques:
A primeira con 3.255.000 • para consolidación do
proceso de concentración parcelaria, desglosados en:
- 533.899 • para servicios técnicos dos doce concellos.
- 497.127 • para obras complementarias.
- 2.223.974 • para obras inherentes.

A segunda con 1.716.000 •  para:
- 79.670 metros en rasanteo de plataformas e recrecido
do firme existente.
- 19.572 metros para limpeza de comareiros, beirarrúas
e asfaltado.
- 10.000 metros para mellora dos cauces, mediante roza
e dragado dos mesmos. (109.242 metros en total)

A terceira con 969.000. •  do “Programa Estratéxico de
Infraestructuras do Medio Rural” para:
- Camiños nos concellos.
- Explanado dos camiños, asfaltado, roza de comareiro
e saneamento. Unhas accións que roldan preto dos
23.000 m de terreo.
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días, continúan a
busca daquela
f r u s t r a d a
rendibilidade coa
axuda dos
presupostos xerais
do estado ou a
c o m u n i d a d e
autónoma; sen que
ningún teña feito
público o invertido
dende o
desecamento da
lagoa, nin as
contraprestacións
recibidas a cambio
polo conxunto social, máis alá
do beneficio dun grupo, todo o
proveitoso e encomiable que se
queira e o logro duns produtos
que, cunha calidade discutida,
como no caso da
pataca, se poden
adquirir na tenda
ao prezo de
calquera outro
similar que non
f o s e
subvencionado.
Parece, polo tanto,
que ao tratarse dun
novo plan
“integral”, como
denomínase ao de
regadío da Limia,
xunto co “potencial
agrario”, a
“modernización”,
os “compromisos
para novas obras”
e as “concesións de
caudal”, chegase o
momento de
e n g a d i r
contraprestacións
medio ambientais,
referidas á
biodiversidade, á auga, ao
cambio climático e á protección
dos valores naturais, que unha

actuación subvencionada como
esta debe ao conxunto social e
que, se ben puideron ser
omitidas polo momento
histórico do desecamento de

Antela, na actualidade non se
poden obviar e que non
aparecen.

E s t a s
contraprestacións,
tampouco figuran
no “Plan Especial
d e
Infraestructuras”,
presentado como
“unha actuación
que suporá un
impulso definitivo
para converter esta
zona como un
referente na
producción agraria
do País” e que
segundo o

Conselleiro de Medio Rural “vai
preparar a comarca da Limia
para afrontar os retos da
agricultura do século XXI,
facendo da agricultura limiá

unha agricultura
moderna, viable e
s u s t e n t á b e l ,
xeradora de
riqueza e benestar
para as persoas
que traballan
aquí”. Uns
principios xerais
encomiables, pero
que rebaixan de
m a n e r a
preocupante, os de
s o s t i b i l i d a d ,
c o h e s i ó n ,
multifuncionalidade,
competitividade,
e q u i d a d e ,
f l e x i b i l i d a d e ,
corresponsabilidade
e coordinación,
polos que se rixe o
Plan Nacional de
Regadíos para
alcanzar o
desenvolvemento

das zonas rurais, conservando
os recursos naturais e
respectando o medio ambiente.
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Así pois, no medio de
tanto gasto público, faltan
referencias ao concepto medio
ambiental natural, se
exceptuamos unha única
alusión a “sustentábel” que
figura no “Plan Especial de
infraestructuras (“Prensa
Consellería do Medio Rural”,
12-12-2007), mesturada con
outras económicas que non
resisten a menor crítica, pois se
non se prepara á agricultura da
bisbarra da Limia para afrontar
os retos ambientais do século
XXI, nunca será moderna; nin
parece que poida ser viable sen
subvencións, nin
conseguintemente será xeradora
de riqueza e benestar en
condicións de libre mercado.
En realidade o “Plan Especial
de infraestructuras e o
“Programa Estratéxico de
Infraestructuras do Medio
Rural”, mesmo dende o punto
de vista técnico, necesitarían
máis información pública en
canto á xustificación do gasto,
“á reorganización do proceso de
concentración parcelaria na
bisbarra”, o que parece indicar
o fracaso do modelo anterior, ás
“obras complementarias” e ás
“obras inherentes” e
explicacións a se “ao achegue
de novo firme asfáltico” “dous
camiños agrícolas”, xeralizarase
como parece ata os converter en
verdadeiras estradas que
soporten o inadecuado tráfico
pesado que os utiliza, sen
regulalo previamente ou se “na
mellora da drenaxe dos
desaugadoiros” na Limia,
considérase á súa ampliación en
anchura, para efectivamente
mellorar a capacidade hidráulica
de evacuación ou se do que
trátase é de afondalos e agravar

os procesos actuais de incisión
de leitos, con dragados, rozas e
queimas, que están a ser
amplamente utilizadas por toda
A Limia, coma se nada
importase.

O 14-12-2007, o
Vicepresidente da Xunta e
Conselleiro de Medio Rural
presentaron en Santiago de
Compostela “ou novo programa
Leader 2007-2013” co lema
“Construír un novo rural, tarefa
de País”. No texto de “Prensa
Consellería do Medio Rural”, o
Vicepresidente afirma:

“Sen un medio rural
enérxico, sen un medio rural
sólido e viable, Galiza non
existe. O goberno actual é o
primeiro que visualiza ao rural
como o que é en realidade, o
músculo que permite camiñar
erguido a Galiza”.

“A nova programación
Leader para Galiza, que suporá
un investimento no rural de 150
millóns de euros de fondos
públicos no período 2007-2013,
impón unha ruptura innovadora
co modelo anterior…que
negaba ao país coa

identificación miope de que
desenvolvemento rural era igual
a actividades non productivas”.
“Galiza conta hoxe cun goberno
que toma iniciativas enérxicas
para construir unha verdadeira
política galega de
desenvolvemento rural. Galiza
escolle outro futuro para o
medio rural e Galiza decide as
súas políticas”.

“Unha das prioridades é
a constitución de Grupos de
Desenvolvemento Rural
respresentativos que sexan
verdadeiras alianzas de portas
abertas á representación dos
diferentes axentes sociais do
territorio e que sumen
equilibradamente axentes
públicos a privados e tamén do
tecido asociativo, dando entrada
ás cooperativas, aos sindicatos,
aos axentes do sector forestal,

ás asociacións de mulleres e da
mocidade, como capital crítico
e mobilizador”.

“Nova orde de
prioridades na selección dos
proxectos elixibles, apostando
pola xeración de proxectos

Queimas e talas ó longo da antiga lagoa de Antela   Foto:SGHN-Ourense

O desangue da Limia
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Queimas e talas ó longo da antiga lagoa de Antela   Foto:SGHN-Ourense

productivos, prestando especial
atención ás actividades
agroalimentarias e forestais
innovadoras… Non hai que
elexir entre o turismo e as
actividades agroforestais, senón

ao contrario, ter moi claro que
sen agro vivo, sen monte vivo,
non hai turismo viable”.

“Galiza e Europa
encontránse, dandolle contido
real á metodoloxía Leader, que
pasa por un enfoque ascendente
e participativo e polo traballo
en rede, coa xeración entre
sectores e ámbitos productivos,
aplicando a perspectiva
comarcal á dinamización,
fomentando a cooperación
entre grupos e visibilizando a
AGADER como organismo que
adquire un maior protagonismo
nos labores de apoio,
seguimento e avaliación do
circuito de xestión”.

O Conselleiro de Medio
Rural indicara:

“Galiza, como proxecto
colectivo de futuro, necesita
dun instrumento como é o
Programa de Desenvolvemento
Rural 2007-2013, onde se insire
o novo Programa Leader-Galiza
para poñer en valor as nosas
potencionalidades e recursos,
cunha xestión transparente dos

fondos europeos que
contribuirán a dinamizar zonas
rurais e a fixar poboación, a
partir de proxectos de carácter
productivo que favorecerán a
mellora da viabilidade do sector

agrario e forestal, ademais do
apoio decidido a proxectos
destinados a mellorar o
ambiente e o contorno rural,
para incrementar a calidade de
vida dos habitantes do rural.
Transparencia, garantía e
compromiso na xestión son
claves para o desenvolvemento
rural responsable e para
optimizar o potencial
agroforestal que posuímos”.

“Priorízanse os
proxectos productivos con
atención dentro deles ás
actividades agroalimentarias e
forestais innovadoras.
Estableceranse ademais unha
maior selectividade nos
proxectos non productivos,
centrándose naqueles dirixidos
a cubrir as novas necesidades da
poboación rural e que
respondan a unha visión
comarcal”.

Como final destaca de
novo “as actuacións de mellora
da viabilidade do sector agrario
e forestal e as destinadas a
mellorar o ambiente e o

contorno rural”.
Así pois preconízase un

novo rural, “enérxico, sólido e
viable” con iniciativas
igualmente enérxicas que
innova e rompe “co modelo

anterior”, pero con ausencia
total a calquera referencia sobre
os valores medio ambientais,
paisaxe, flora e fauna, mitigación
do cambio climático global e/
ou adaptación aos seus efectos
sobre os sistemas agrarios e
forestais, ou mesmo culturais e
históricos, que tamén forman
parte do rural, agás unha vaga
mención que pode supoñérselle
cando se asegura o decidido
apoio “a proxectos destinados
a mellorar ou ambiente e ou
contorno rural, para
incrementar a calidade de vida
dos habitantes do rural “.

Non é de estrañar que
tras estas declaracións, as
consecuencias do “novo rural”
e a súa “enerxía” sexan xa
visibles en A Limia, en forma
de:

1) Queimas e talas ao longo
e ancho da superficie
desecada correspondente á
antiga lagoa de Antela en
Ourense.
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Queimas nas parroquias de Ordes e Congostro (Rairiz de Veiga) UTM 29TPG9555 e 29TPG9455 Foto: SGHN-Ourense

As queimas e as talas, a ocupación e a
destrución de lindeiros, sebes e arborados
cortaventos, non son nada novo nesta bisbarra
maltratada e deforestada como ningunha outra
ourensana. Pero si o é, tal como expuxo SGHN-
Ourense” ao delegado da  Consellería de Medio
Rural en escrito rexistrado o 12-02-2008, a súa
xeralización actual “dun xeito que semella
programado cun propósito agrario e/ou
preparatorio ante “presuntas” concentracións
parcelarias. Os dous motivos daríanse na Limia,
nunha amplísima superficie que abrangue a antiga
lagoa desecada de Antela e os territorios naquela
época asulagados pola influencia do Limia e
demais ríos que regaban a chaira; onde se está
sistematicamente a cortar e queimar a vexetación,
non só das canles, senon tamén das marxes de
calquera canaliño, regato ou río, contra toda lóxica
agromedioambiental... Parecidas circunstancias
acontecerían en Baltar, Calvos de Randín e
Bande”.

Nembargantes, a conservación de
lindeiros, sebes e arboredo, produce uns beneficios
ambientais e económicos, tan sobradamente
coñecidos que ata un banco, o Central Hispano,
en 1999, adicou un caderno monográfico. Nunha
verdadeira contas de ingresos e gastos, sería un
factor importante a valorar. (Cadro I).

Nesta liña, que non admite unha
“consellería” agraria e forestal como a de Medio
Rural, se sitúa outra máis técnica e en principio
menos sensible ao medio natural, como a de
“Vivenda e Solo”, cando, na “Documentación
Inicial para ou Comenzo da Avaliación Ambiental
Estratéxica do Plan Territorial Integrado do Val
da Rabeda - Ourense”, capítulo “Criterios de

Beneficios Ambientais da
conservación de lindeiros, sebes e
arborado

Beneficios ambientales:
Manteñen o equilibrio biolóxico.
- Refuxios para a fauna e flora.
- Reducen rigores climáticos: xeadas,
insolacion e manteñen a humidade.
- Actuan de cortaventos.
Beneficios económicos:
- Cortaventos. Unha reducción entre un 5%-
30% da velocidade do vento, protexen
plantas, follas, polas e froitos.
- Facilitan a polinización e favorecen o
medre das plantas.
- Facilitan o rego por aspersión.
- Protexen os cultivos da salinidade en
zonas costeiras ou da neve, pedriza e
area.
- Limitan a erosión eólica do solo.
- Diminuen a evapotranspiración.
- Incrementan o orballo e as precipitacións
entre un 5% en Europa central e o 10-15%
en zonas dos Estados Unidos.
- Incrementan a humidade do solo, deteñen
riadas e frean a erosión.
- Incrementan o rendimento dos cultivos e
manteñen os pastos.
-Benefición ó gando, protexendoo do frío,
chuvia e sol, cun aumento no rendimento
dos animais de ata o 20% en
determinadas zonas francesas.
- Producen madeira, plantas medicinais e
aromáticas ou comestibles.
- Cobillan á fauna que axuda no control de
plagas, con reducción do gasto en
fitosanitarios.
Revista Pulso Agrario do Banco Central
Hispano (1999). Monográfico.

O desangue da Limia

Cadro I
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Carballos centenarios talados nas parroquias de Ordes e Congostro  Foto: SGHN-Ourense

ordenación en función da
conservación dous recursos
naturais”, indica:

“Procurar o manter e a
creación dos sebes e bosquetes
nas zonas agrarias (constituídos
por arbustos e árbores de
distintas especies) incentivando
a súa creación nos líndes dos
terreos, utilizando para iso
arbustos e árbores autóctonas”.

Igualmente no capítulo
de “O Solo”, indica:

- Protexer as cubertas arboradas
en zonas con pendentes
superiores ao 45%, co fin de
minimizar as perdas do solo.

- Evitar a desaparición dá
cuberta arborada nas ribeiras
dos cursos de auga, e non seu
caso velar para recuperala nas
zonas que actualmente carezan
dela.

Do seu cumprimento o
tempo dirá, pero polo menos a
teoría queda e é correcta.

2) Queimas e talas de
arborado nas parroquias de
Congostro e Ordes.

As parroquias de Ordes
e Congostro, son de toda a
bisbarra da Limia, as únicas nas
que aínda conservan retallos da
facies orixinal dos tempos da
lagoa, apenas unhas 350 ha,
respectados mesmo polo
“modelo anterior”. As queimas
recentes, cunha dubidosa
necesidade e sen criterio que as
soporte, prodigáronse un pouco
por tódalas partes e afectaron
lindes e bordos particulares así
como ás “veigas” da marxe
dereita do río Limia, tal cual
mostran as fotografías de finais
de febreiro de 2008 e que

figuran na páxina anterior.

Pola súa parte, as talas
incidiron no arborado
autóctono, principalmente
Quercus robur, nalgúns casos
máis que centenario e
realizáronse con total
impunidade ata que as protestas
chegaron á delegación da
“Consellería do Medio Rural”,
que sorprendente non oíra o
ruído das motoserras nin se
decatara dos feitos.

Tampouco importou a
declaración de “Reserva da

Biosfera” que o concello de
Rairiz de Veiga comparte cos de
Allariz, A Bóla e Vilar de
Santos, condición que para
nada serviu e que
conseguintemente, haberá de
ser revisada. Por estes feitos
“SGHN-Ourense” viuse
obrigada a pedir explicacións ao
delegado da Consellería de
medio Rural, noutro escrito
rexistrado o 12-02-2008.

Da permisividade coa
que se procedeu son unha
mostra dous carballos
centenarios talados: un en
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campo aberto e outro ben
visible derrubado sobre unha
pista que forzosamente quedou
bloqueada durante a ruidosa
operación, sen que a ninguén lle
importase ou molestase (foto da
dereita).

Esta pista e outra dúas
máis, unha das cales quedou a
medio construír, foron
prolongadas en 1988 polo
concello de Rairiz de Veiga, ata
a marxe dereita do río Limia,
atravesando a “veiga” de Ordes.
Entón o concello, que contou
coa colaboración técnica da
Deputación Provincial
ourensana, aduciu “interese
agrícola para facilitar o
transporte das colleitas”, malia
o informe negativo do Servizo
de Medio Natural de Ourense
da Consellería de Medio, que
advertía “cara a conservación
da biodiversidade de flora e
fauna silvestre da zona non é
convinte a prolongación dás
citadas pistas” e a denuncia do
SEPRONA de Lobios da 613ª
Comandancia da Garda Civil,
por unha presunta infracción do
artigo 168.1 da Lei 1/97 do 24
de marzo do chan de Galicia.

Pola súa construción
inmotivada e en defensa da
integridade e conservación das
“veigas”, agora de novo
ameazadas pola Consellería do
Medio Rural, a “Comisión de
Traballo Permanente de
Biodiversidad” do “Consello
Galego de Medio Ambiente”,
nas “Consideracións” do ditame
emitido o 28-02-2000 fai
constar entre outros, o seguinte:

3. “Os terreos atravesados
polas pistas son eriais de 2ª e 3ª
que pertenecen en man común

ós veciños de Ordes e Penelas
(Rairiz de Veiga)”.

4. “Malia a forte drenaxe
imposta pola rectificación e
canalización dos cursos fluviais
do Limia, Vidueiro e ou Fírbeda,
a Veiga de Ponteliñares ten un
asolagamento estacional, máis
ou menos extenso segundo os
anos, que pode manterse ata
comenzos do verán. Por este
motivo o aproveitamento
tradicional das veigas e unha
explotación gandeira
extensiva...”

7. “As pistas fragmentan e
drenan os asolagamentos das
veigas que son precisamente os
hábitats de interese comunitario
e o soporte da elevada
biodiversidade que motivaron a
protección do espacio natural.
Ó respecto convén salientar
que ou espazo natural “Veiga de
Ponteliñares”:

- Alberga 2 hábitats incluídos no
Anexo I da Directiva 92/43/
CEE:a) lagos eutróficos naturais con
vexetación Magnopotamion ou
hydrocharition  (código 3150, b)
vexetación flotante de ranúnculus dos

ríos de zonas premontañosas ou
chairas (código 3260).

- Alber ga 23 especies de aves
catalogadas no Anexo I dá Directiva
79/409/CEE.

- Alberga 7 especies (1 peixe, 1 réptil
e 5 mamíferos) incluídas no Anexo
II dá Directiva 92/43/CEE.

- Son a principal área galega de
invernada e cría de Tachybaptus
ruficollis (somorgullo pequeno),
Ciconia ciconia (cegoña branca),
Anas platyrhynchos (alavanco real),
Gallinula chloropus (galiña de río)
e Vanellus vanellus (avefría).

- Son unha das máis importantes
zonas ibéricas de cría de Gallinago
gallinago (becacina cabra).

- Son unha das contadas áreas
ibéricas de cría de Anas crecca (cerceta
real).

- Son unha das tres localidades
europeas de cría de Limosa limosa
(mazarico rabinegro) ó sur do
paralelo 50º N.

- Son unha das escasas localidades
galegas nas que a ten confirmado a
cría de Tringa totanus (birulico
común) e Burhinus oedicnemus

Carballo derrubado sobre unha pista.Foto: SGHN-Ourense

O desangue da Limia
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(pernileiro).

- Son unha das poucas zonas galegas
con presenza de Rhinolophus euryale
(morcego mediterráneo de ferradura),
Myotis myotis (morcego rateiro
grande), Barbastella barbastellus
(morcego de fraga) e Hypsugo savii
(morcego montañeiro).

En “Outras recomendacións”,
relativas á área inmediata ás
“veigas”, onde se produciron as
talas, o ditame engade:

3. “Malia non ser un hábitat
contemplado na Directiva 92/43/
CEE, a paisaxe agraria tradicional
de pasteiros, cultivos e sebes de
arborado autóctono existente ó oeste
das veigas é merecedor de protección
polo seu interese cultural, didáctico e
natural, como atinadamente
estableceron as Normas
Complementarias e Subsidiarias de
Planeamento”.

Outras normativas
legais que afectan á zona son o
Catálogo Galego de especies

Ameazadas e a Lei 42/2007 do
Patrimonio Natural e da
Biodiversidade. (Cadro II)
3) Queimas na “veiga” de
Toxal na marxe esquerda do
río Limia e noutros lugares
próximos no municipio da
Porqueira.

As “veigas” situadas na
marxe esquerda do río Limia, na
desembocadura do Fírbeda, ata
a concentración parcelaria
iniciada en 1976, tiñan maior
importancia faunística que as
situadas na marxe dereita. O
manifestado pola “Comisión de
Traballo Permanente de
Biodiversidade” do “consello
Galego de Medio Ambiente no
seu ditame de 28-02-2000 para
as de Ordes e Penelas, fose
perfectamente aplicable para as
de Toxal e quedaba curto. O seu
estado actual, notablemente
desvalorizado con respecto ao
de fai pouco máis de trinta
anos, son un exemplo
desafortunado da xestión

agraria e medio ambiental
realizada polo “modelo
anterior”, que agora o “novo
rural”, “enérxico, sólido e
viable” pretende trasladar e
implantar nas escasas zonas
respectadas por aquel.
3.1) Estragos no medio rural
do mesmo municipio.

Como xa informamos o
delegado da Consellería do
Medio Rural, en escrito
presentado por rexistro o 13-03-
08, procédese á construción
acelerada de innumerables
pistas nas parroquias de
Sabucedo, A Forxa e San
Lourenzo, do municipio de
Porqueira; dende a estrada
provincial Ou-301 cara ao sur.
Nunha superficie aproximada
de 800 ha, incluídas en dez
cuadrículas U.T.M. de 1x1 km.

As pistas ensanchan
camiños en desuso, outras pistas
ou son de nova construción e
ata un nivel máximo duns 650

Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula ou Catálogo galego de especies
ameazadas (DOG. Nº 89. Mércores, 9 de maio 2007).
Anexo I “en perigo de extinción”: 1 ave (Código 66. Gallinago gallinago L. Poboación
nidificante).
Anexo II, como “vulnerables”: 1 peixe (Código 147. Gasterosteus aculeatus L.), 1 anfibio
(Código 151. Hyla arborea L.), 2 aves (Código 169. Circus cyaneus L. e 170. Circus
pygargus L). 2 mamíferos (Código 182. Galemys pyrenaicus (Geoffroy) e Código 187 Myotis
myotis (Borkhausen))”.
Lei 42/2007, do 13 de nadal, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade (BOE. Nº 299.
Venres 14 de nadal de 2007).
Anexo I. “Tipos de hábitats naturais de interese comunitario a conservación dos cales require
a designación de zonas de especial conservación”, ó arborado caducifolio talado (91.
Bosques da Europa morna. 9190. Carballeiras maduras acidófilas de chairas areosas con
Quercus robur).
Anexo II. “Especies animais e vexetais de interese comunitario para a conservación da cal
require a designación de zonas de especial conservación”, engade 9 vertebrados, 8
mamíferos (Galemys pyrenaicus, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum,
Rhinolophus hipposideros, Barbastella barbastellus, Miniopterus scchreibersii, Myotis
myotis e Lutra lutra), así como un lagarto (Lacerta schreiberi),  endemismo do cuadrante
noroccidental ibérico.

Cadro II
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Estado da pista na conca río Fírbeda, ano 2008 Foto:SGHN-Ourense

Estado da pista na conca río Fírbeda, ano 2007 Foto:SGHN-Ourense

metros de altitude, afectan e
delimitan as parcelas rústicas
cultivadas antigamente nas
inmediacións dos pobos. A
partir dos 650 m atravesan as
zona montañosa boscosa e
remontan os cumios de
aproximadamente 900 metros
de altitude, ata o municipio de
Calvos de Randín. As pistas
teñen unha explanación de ata
9 m de ancho e as que soben
monte arriba, en moitos lugares
do seu trazado, fano con
pendentes similares ás dunha
devasa. Na súa construción
realizáronse importantes
movementos de terras, que
arrancaron arborado autóctono
(carballos e bidueiros
principalmente) e afectado á
paisaxe, mananciais e cursos de
auga.

Esta é unha porción do
territorio, na cunca do río
Fírbeda, dentro da área de
intervención, fotografada en
xullo de 2007; o bo estado de
conservación do bosque nas
marxes da cunca e a
recuperación natural do antigo
monte raso na esquerda,
resultan evidentes. A pista que
atravesa a paisaxe, de esquerda
a dereita, era un dos antigos
camiños que subían dende o
pobo de A Forxa, ao “monte” e
a Castelaus en Calvos de Randín
e fora xa ensanchado, co
“modelo anterior”.

Na actualidade de novo
a pista, está sendo reformada e
ensanchada ata os 7 metros
máis comareiros, de acordo coa
tipoloxía imposta pola
“Consellería do Medio Rural”,
que xa interveu noutros lugares
da cunca, para cuadricular a
zona.

Como explicación a
todas estas obras, a Consellería
do Medio Rural, emprazou
dous modelos de carteis
publicitarios. Un sobre o
proxecto xeral denominado
“Plan Especial de
infraestructuras, dotado con
5.940.000 • para “actuacións
enmarcadas nos procesos de
concentración parcelaria”; e o
segundo, colocado en
diferentes lugares da Forxa,
menciona un “Programa de
Reformas das Estruturas” con
1.482.217,86 • para “Camiños
da zona de Concentración
Parcelaria Porqueira II
(Porqueira) X-8583.

A “urxente execución
da concentración parcelaria

dos terreos das parroquias de
San Lourenzo de Abelendo, San
Xoan de Paradela de Abeleda,
San Martiño de Porqueira, Santa
María de Porqueira e San
Salvador de Sabucedo, que
pertencen ó concello de
Porqueira”, foi declarada de
utilidade pública, de acordo coa
Lei galega 10/1985, sendo
publicado o Decreto 159/1999,
no DOG Nº 104, mércores, 02-
06-1999. A superficie afectada
era dunhas 675 ha e tras a
correspondente publicación, os
traballos de execución da
concentración, debían iniciarse
nun prazo non superior aos 6
meses. O decreto está asinado
por Manuel Fraga Iribarne como
Presidente da Xunta de Galicia

O desangue da Limia
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e Cástor Gago Álvarez como
Conselleiro de Agricultura,
Gandería e Política
Agroalimentaria.

O seguinte paso
coñecido foi a execución dun
“Proxecto de colaboración de
servizos técnicos para a
elaboración do estudo de
Impacto e medidas correctoras
da obras inherentes á
concentración parcelaria da
zona de Porqueira II (Porqueira
- Ourense)” realizado baixo a
dirección técnica de persoal
dependente do Servizo de
Infraestruturas Agrarias da
Delegación Provincial en
Ourense, da Consellería de
Agricultura, Gandería e Política
Agroalimentaria. Dirección
Xeral de Desenvolvemento
Rural, asinado en abril de 2002.

Segundo este
documento, “O proxecto,
obxecto de estudo de Impacto
Ambiental, consiste
fundamentalmente na rede de
camiños da zona de
concentración parcelaria
Porqueira II (A Porqueira -
Ourense), cunha lonxitude
aproximada 27.900 metros. Os
obxectivos perseguidos coas
obras proxectadas concrétanse
en:
A. Ampliar a rede viaria
mediante camiños que
comuniquen os distintos lugares
entre si e coas actuais vías de
acceso.
B. Comunicar os lugares da
zona cos das parroquias veciñas
e coas poboacións importantes,
a través de viais máis rápidos,
cómodos e seguros.
C. Dotar de axeitados servizos
aos novos terreos de reemplazo.
D. Mellorar e sanear os viais nos
núcleos de poboación da zona”.

No estudo de Impacto de 2002, figura igualmente unha
“Matriz de valoración de impactos. Anexo 2” que resume as
consecuencias ambientais da fase construtiva das pistas, así:
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En relación cos
apartados A e B do estudo de
Impacto, convén lembrar que a
relación histórica entre os
concellos limítrofes de
Porqueira e Calvos de Randín,
situado á outra beira dos
cumios, era escasa e que a
comunicación faciase
exclusivamente a través dos
camiños que partían dende A
Forxa, Sabucedo e Sobreganade
cara a Castelaus e dende San
Lourenzo a Vila, evitando,
precisamente polo seu
fragosidade, a área sobre a que
agora actúa a Consellería do
Medio Rural co “Plan Especial
de infraestructuras”. Mesmo
máis tarde cando estes camiños
foron mellorados ou
transformado en estrada como
o de Sobreganade a Castelaus,
conservouse o antigo trazado
cunha incidencia medio
ambiental baixa. Tamén existían
dende os pobos da parroquia,
outros camiños de curto
percorrido “ao monte” para o
pastoreo e para o abasto de leña,
pero todos finalizaban a media
aba e ningún remontaba os
cumios. Non parece, por

conseguinte, que a relación ou
a comunicación de Porqueira
coas parroquias e poboacións
veciñas, a través de pistas
forestais como as xa explanadas
na de Sabucedo, San Martín de
A Forxa, San Martín de
Porqueira e San Lourenzo, teñan
unha xustificación racional, máis
alá da rápida realización do
gasto.

A súa construción
tampouco se xustifica, como se
indica en B, en canto a que estas
pistas sexan “viais máis rápidos,
cómodos e seguros”, antes ao

contrario, posto que xa
explanadas resulta patente a
perigosidade do seu trazado,
con grandes desmontes,
terrapléns e pendentes; que coa
escorrentía, anexa á destrución
dos mananciais, a
desorganización do sistema
hidrolóxico da aba montañosa
provocada polas obras e a
chuvia, favorecen a erosión e as

fai escorregadizas de tal maneira
que mesmo asfaltadas, resultan
de custoso mantemento e en
maior ou menor prazo, serán
abandonadas.

Períodos lexislativos da Concentración Parcelaria Porqueira-II

I) Desde o Decreto 159/1999 que declara a “urxente execución da concentración
parcelaria” e sinatura Fraga o 14 de maio de 1999, co Conselleiro de Agricultura, Gandería
e Política Agroalimentaria, ata a Resolución do 25 de maio de 2005, que “anuncia a
contratación, polo sistema de concurso, procedemento aberto e trámite urxente, das
consultorías e asistencias de concentración parcelaria... para a revisión das bases definitivas
e confección do proxecto na zona de concentración parcelaria de Porqueira II (A Porqueira-
Ourense) ST-3462”. Sina o Secretario Xeral da Consellería de Política Agroalimentaria e
Desenvolvemento Rural.
II) Desde a Resolución do 25 de maio de 2005, ata o inicio da construción dos
“camiños”, a principios de 2008, coa Consellería do Medio Rural; que aproba as bases
definitivas da concentración por Resolución do 18 de nadal de 2006 e adxudica directamente
as obras á “Sociedade Pública de Investimentos” cara a finais de 2007.

O desangue da Limia
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En agosto de 2005, logo
das Eleccións autonómicas de
xuño, fórmase un novo goberno
e créase a Consellería do Medio
Rural, asignada ao Bloque
Nacionalista Galego.

Por conseguinte, a
concentración parcelaria da
zona Porqueira II (Porqueira -
Ourense) ademais de tres
cambios de nome da consellería
correspondente, abrangue dous
períodos autonómicos
diferentes. (Cadro III)

Así estas pistas,
programadas noutro tempo
diferente pero iniciadas e en
acelerada fase construtiva no
actual, xeran un impacto
ambiental xa entón recoñecido
como alto no estudo de
Impacto de 2002, ao longo e
ancho dun territorio que con
675 ha de superficie, segundo o
Decreto ou 814 ha segundo o
estudo de Impacto, e cun
a p r o v e i t a m e n t o
consuetudinario, está adicado a
“monte” de acordo coa
definición da Lei 43/2003, do
21 de novembro, de Montes,
Artigo 5.1; monte ben
conservado e que pola súa
beleza, os seus valores
antropolóxicos e naturais
merecía unha protección que
non recoñeceu o “modelo
anterior”, pero que tampouco
actuou contra dil tan
inconsecuentemente como
nestes momentos fai a
“Consellería do Medio Rural”,
posto que a súa construción nin
se xustifica na comunicación,
nin na prevención dos incendios
forestais, por canto é unha zona
que non os padeceu, en grande
parte polo seu illamento. O
Concello de Porqueira non está
incluído como “zona de alto

risco de incendios” na “Orde do
18-04-2007 pola que se zonifica
ou territorio con base ou risco
espacial de incendio forestal.
DOG. Nº. 79, martes, 24-04-
2007”, en cambio si aparecen
os limítrofes de Xinzo de Limia
e Calvos de Randín; municipio
este de onde procedían os
grandes incendios que arrasaron

os bosques de Reboreda e
Abelendo, poñendo en perigo as
vivendas, no verán de 2005.
Non cabe polo tanto invocar
aquí a construción destas pistas
como “estratexia de defensa do
rural contra os incendios”
contemplada na exposición da
lei de incendios forestais antes
ben, estas conexións a través do
bosque, tal como as que
actualmente promove a
“Consellería do Medio Rural”,
supón un aumento do risco de
incendios forestais para o
Concello de Porqueira.

Outra cousa é que a
“Consellería do Medio Rural”,
co novo rural, “enérxico, sólido
e viable” que innova e rompe
“co modelo anterior”, busque

sen máis, xunto coa rápida
xustificación do gasto, a
produtividade do bosque e todas
estas pistas en acelerada
construción nunha zona de
baixo risco incendiario forestal,
sexan as principais dunha rede,
que, con outras secundarias e
terciarias, o reduzan
burocraticamente, aquí e en

calquera outro lugar, a simples
“unidades de xestión forestal”,
definidas no artigo 2 punto 21
da “Lei 3/2007, do 9 de abril,
de prevención e defensa contra
os incendios forestais de
Galicia”, como: “a superficie
forestal, cunha extensión
mínima de 15 ha, que ven
obrigada a manter un
instrumento de xestión forestal
específico e unha rede de
infraestruturas preventivas
básicas, e que será obxeto de
priorización nas accións de
fomento forestal”; isto é
bosques “cultivados” en
superficies rectangulares
mínimas de 400 x 375 m e
enmarcados entre pistas, que
ademais do seu propio impacto

Pista forestal en proceso erosivo Foto:SGHN-Ourense
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e a deforestación que
comportan, levan aparelladas o
obrigado “control ou
eliminación parcial ou total da
biomasa vexetal... no estrato
arbustivo e subarbustivo, nos
dous metros dende a aresta
exterior da vía ou camiño”,
establecido nos artigos 2.14 e
21 d) da citada lei de incendios.
Uns artigos nos que a
“Consellería do Medio Rural”
recoñece claramente a
perigosidade que para ela
supoñen as pistas e estradas en
canto ao risco forestal de
incendios, a pesar dos “efectos
colaterais” tan gravosos para o
medio natural galego que leva
consigo a imposición desta
norma.

Resulta obrigado polo
tanto a rectificación inmediata
en canto á concepción, trazado
e continuación destas obras, xa
que senón a deforestación da
área será irreversible,
incumprindo o establecido pola
Lei 43/2003, en xeral e o seu
Artigo 4 en particular, que di
“Os montes,
independentemente da súa
titularidade, desempeñan unha
función social relevante, tanto
como fonte de recursos naturais
como por ser provedores de
múltiples servicios ambientais,
entre eles, de protección do solo
e do ciclo hidrolóxico; de
fixación de carbono
atmosférico; de depósito da
diversidade biolóxica e como
elementos fundamentais da
paisaxe. O recoñecemento
destes recursos e
externalidades, dos que toda a
sociedade se beneficia, obriga ás
Administracións Públicas a
velar en todos os casos pola súa
conservación, protección,

restauración, mellora e
ordenado aproveitamento”.

Outra cuestión
preocupante ven determinada
pola importancia da lexislación,
comunitaria, estatal e
autonómica, xerada ao longo do
período temporal da
concentración parcelaria,
entendido dende o seu comezo
co Decreto 159/1999 do 14 de
maio ata o inicio da construción
das pistas cara a primeiros de
2008.

Polo tanto,en base á data de
escomenzo,  a non información
pública do proxecto e a análise
lexislativa do cadro IV, semella
fora de toda dúbida a obriga da
realización dunha Avaliación de
Impacto Ambiental, segundo o
Real Decreto-Lei 9/2000 e
sometido a información
pública, tema que tampouco
tería representado maior
dificultade.

Pero os responsables

naquel momento político,
mantiveron a súa posición a
pesar da Lei Autónoma de
Galicia 12/2001, do 10 de
setembro, de modificación da
Lei de concentración parcelaria
para Galicia e da Lei 6/2001,
do 8 de maio, de modificación
do Real Decreto Lexislativo
1302/1986, do 28 de xuño, de
avaliación de impacto ambiental
e os novos responsables
continúan facéndoo en este,
ignorando o Real Decreto
Lexislativo 1/2008, do 11 de

xaneiro, que refunde e actualiza
a lexislación relativa á
Avaliación de Impacto
Ambiental, aducindo unha
urxencia que nunca existiu e
realizando esta concentración
“co modelo anterior” pero con
oito anos de atraso.

Con estas dúas actitudes
puideron resultar igualmente
afectados diferentes aspectos
xerais ou particulares contidos
en lexislación varia. (ver Cadro
V).

O desangue da Limia

Desmonte Foto:SGHN-Ourense
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Aplicación ou non da Avaliación do ImpactoAmbiental nas obras
denominadas “Camiños da zona de Concentración Parceira
Porqueira II (Porqueira) X-8583”

A Consellería contestou á SGHN “En resposta ao seu escrito do 14 de marzo non que se solicita
información sobre a obra “Camiños da zona de Concentración Parcelaria II (Porqueira) X-8583”, comunícolle
que ou Decreto da zona é anterior ao ano 2001 polo que non se esixía naquel momento a avaliación
ambiental. Pese ao anterior elaborouse o correspondente informe de impacto ambiental que se pon a súa
disposición nas dependencias desta Delegación do Medio Rural, no Servizo de Infraestructuras e Estructuras.
A obra foi adxudicada directamente a Sociedade Pública de Investimentos. Os traballos que se están a
realizar fanse baixo a supervisión dun arqueólogo dadas as características da zona. Ourense, 28 de abril de
2008. O Delegado Provincial”.

Para á SGHN é alomenos discutible por:
- O Real Decreto Lexislativo 1302/1986, 28 de xuño, de Avaliación de Impacto Ambiental, sen concretar
nada para a agricultura, no Anexo I, punto 12, indica “Extracción a ceo aberto de hulla, lignito ou outros
minerais” entre os que resulta lóxico incluír os producidos para o abasto in situ de áridos empregados na
construción e ancheado das pistas e camiños. O mesmo no referido ao Decreto 442/1990, 13 de setembro,
de Avaliación do Impacto Ambiental para Galicia, Anexo I, punto 12.
- O Real Decreto 1131/1988, de 30 de setembro, sobre o Regulamento para a execución do Real Decreto
Lexislativo 1302/1986, do 28 de xuño, de Avaliación de Impacto Ambiental, no Anexo 2, punto 1, parágrafo
5 :  “destrución ou alteración negativa de valores singulares botánicos, faunísticos, edáficos, históricos,
xeolóxicos, literarios, arqueolóxicos e paisaxísticos” e no 6 “A actuación que, por localización ou ámbito
temporal dificulte ou impida a niñificación ou reprodución de especies protexidas”, sinaladas en disposicións
anteriores como o Instrumento de ratificación do Convenio relativo á conservación da vida silvestre e do
medio natural en Europa, en vigor en España dende o 1 de setembro de 1986 e os Anexos II e III publicados
no BOE do 7 de xuño de 1988.
- A intención xeral da “Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia” e a de varios dos
artigos en particular.
- Real Decreto-Lei 9/2000, do 6 de outubro, de modificación do Real Decreto Lexislativo 1302/1986, do 28 de
xuño, de Avaliación de Impacto Ambiental.
- Decreto 159/1999 da concentración parcelaria de Porqueira asinado por Fraga o 14 de maio de 1999, que
xa establece a avaliación obrigatoria para determinados proxectos públicos ou privados, entre elas, as
contidas nos Anexo I e II. Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura e gandaría.

O Real Decreto, na Disposición transitoria única, “Procedemento en curso”, establece: “Así mesmo,
non se aplicará aos proxectos públicos que fosen sometidos a información pública nin aos que, non estando
obrigado a someterse ao devandito trámite, fosen aprobados”.

POLO TANTO SE:
- O “Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a elaboración do estudo de Impacto e medidas
correctoras da obras inherentes á concentración parceira da zona de Porqueira II (Porqueira - Ourense)”, é
o único documento que avalía a incidencia ambiental da obra.
- O proxecto non foi sometido a información pública nin conseguintemente, puido ser modificado ou mellorado
coa participación pública.
- O proxecto está asinado en abril de 2002.
-  As bases definitivas da concentración parcelaria da zona de Porqueira II (Porqueira- Ourense), foron
aprobadas o 18 de decembro de 2006.

ENTÓN:
Semella fora de toda dúbida a obriga da realización dunha Avaliación de Impacto Ambiental, segundo o Real
Decreto-Lei 9/2000 e sometido a información pública.

Cadro IV
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LEXISLACIÓN AFECTADA POLA NON REALIZACION DO
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

- A Lei 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación dos Espazos Naturais e da Flora e
Fauna Silvestres (BOE. Nº 74. Martes 23 de marzo de 1989), que non foi derrogada ata a
promulgación da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da
Biodiversidade (BOE. Nº 299. Venres 14 de decembro de 2007).

- A “Lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da Natureza (DOG. Nº 171, do 4 de
setembro de 2001)”.

- A “Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio
Rural (DOG. Nº 252, do 31 de decembro de 2002), Art. 35. Limitación de apertura de
camiños e movementos de terras” e “Art. 41, 1. Procedemento para ou outorgamento dá
autorización en solo rústico”. Parcialmente derrogada pola Lei 15/2004, do 29 de decembro
e pola Lei 6/2007, do 11 de maio.

- A Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre dos efectos de determinados plans e programas no
medio (BOE. Nº 102, sábado 29 de abril de 2006).

- A Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información,
de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio, na súa totalidade
(incorpora as Directivas 2203/4/CE e 2005/35/CE). (BOE. Nº 102, sábado 29 de abril de
2006).

- O Ditame do Comité das Rexións sobre o tema “O papel dos municipios rurais na
valorización do territorio europeo” (2007/C 57/04), asinado en Bruxelas o 6 de decembro
de 2006 e publicado no Diario Oficial da Unión Europea o 19.3.2007.

- O “Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula ou Catálogo galego de especies
ameazadas (DOG. Nº 89. Mércores, 9 de maio 2007). Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible” que inclúe especies tanto do “Anexo I “en perigo de extinción”
como do Anexo II, “vulnerables” presentes na zona.

- A Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade (BOE. Nº
299. Venres 14 de decembro de 2007), no Anexo II. “Especies animais e vexetais de
interese comunitario a conservación da cal require a designación de zonas de especial
conservación”, con varias especies presentes na zona.

- A Lei 45/2007, do 13 de decembro, para o desenvolvemento sostible do medio rural
(BOE. Nº 299. Venres 14 de decembro de 2007). Lei de orientación territorial con accións
e medidas multisectoriais e ambientais, na que a utilización de conceptos como
“desenvolvemento rural sostible”, “desenvolvemento sostible do medio rural” ou “calidade
ambiental no medio rural” é continua.
- O Instrumento de Ratificación do Convenio Europeo da Paisaxe (número 176 do Consello
de Europa) feita en Florencia o 20 de outubro de 2000. (BOE Nº 31. Martes 5 de febreiro
de 2008).
- As recomendacións políticas do Comité das Rexións, asinadas en Bruxelas o 7 de febreiro
de 2008 e publicadas no Diario Oficial da Unión Europea o 25-04-2008, baixo o título de
“Revisión da Política Agraria Común. A Política Agraria Común hoxe”.

O desangue da Limia

Cadro V
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Por conseguinte, a
creación dun “novo rural”, ha
de verse como unha actuación
interrelacionada con outras moi
complexas, que mesmo o
Vicepresidente, o 14-12-2007
na presentación do programa
“Leader de Galiza 2007-2013,
vincula co turismo cando
manifesta, “non hai que elexir
entre turismo e as actividades
agroforestais, senón ao
contrario, ter moi claro que sen
agro vivo, sen monte vivo, non
hai turismo viable”.
Efectivamente, a S.G.H.N.
podería admitir que “turismos”
como o rural, non cumpriron o
fin complementario da
actividade agroforestal para a
que foron creados e
xenerosamente subvencionados
pola Comunidade Europea;
pero se aquel modelo deu
escasos froitos, o turismo
agresivo de correría, de trials,
quads (xa circulando pola zona),
todoterreos e depredación
venatoria, coa cohorte engadida
de vertedeiros de lixo e
entulleiras, que a Consellería
fomenta con estas pistas
forestais, dará menos e con
maior risco de destrución e
incendio forestal.
Fonde pois a preocupación ante
a insensibilidade medio
ambiental que se detecta, como
norma común en todas as
actuacións, agrícolas e forestais
da Consellería do Medio Rural,
coas súas leis, ordes e decretos,
que un exceso de confianza na
súa xestión impediu valorar
axeitadamente: “Lei de
prevención e defensa contra os
incendios forestais de Galicia”,
“Unidades de Xestión
Forestal”, borrador “Lei de
Montes, “Zona de Especial

Interese Agrario”, “Banco de
Terras” e axudas á
incorporación de novos á
actividade agraria. Unha
preocupación compartida pola
Unión Europea que o pasado
ano, considerou “inaceptable”,
o borrador do programa de gasto

do Fondo Europeo Agrícola e
de Desenvolvemento Rural,
elaborado pola Consellería de
Medio Rural, debido á
incoherencia e debilidade da
máis escasa asignación
ambiental de tódolos
presupostos rexionais da Unión
Europea.

“A Limia vai ser unha
locomotora de modificación de
tendencias non medio rural”,
manifesta vostede como
colofón ao “Plan Especial de
infraestructuras; pero todo
apunta que, con este e outros
plans ou programas da
“Consellería do Medio Rural”,
estamos como antano: ante
unha agricultura productivista,
subvencionada e clientelar.

Ademais, pola súa
visión autárquica, esta política

agraria resulta escasamente
susceptible de coordinación con
outras políticas, posto que
ignora a demográfica, o
“descenso da cal fai difícil
manter unha oferta suficiente de
servizos...” (Ditame do Comité
das Rexións sobre o tema “O

papel dos concellos rurais na
valorización do territorio
europeo” (2007/C 57/04),
Diario Oficial da Unión
Europea de 19-03-2007. Punto
2.9.1), a de augas que
cuestiona, ou a ambiental á que
por lei está supeditada e relega
de tal modo, que o alcalde do
Partido Popular en Xinzo de
Limia, líder co Sindicato
Labrego Galego da oposición a
unha ZEPA na Limia para a
protección das aves, afirma
publicamente: “con este plan (o
Plan Especial de
Infraestruturas), vemos que o
BNG non está a favor da
ZEPA”. Opinión que, por outra
parte e en sentido amplo,
refrenda a Comisión Europea
que non veu compromisos
claros por parte da “Consellería
do Medio Rural”, coa Rede

Apertura de pistas con maquinaria pesada Foto:SGHN-Ourense
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Europea 2000, para a que
destina investimentos de tan só
o 1% dos Fondos Agrícolas e de
Desenvolvemento Rural, agora
que a “Consellería do Medio
Rural” e non a “Consellería de
Medio Ambiente e
Desenvolvemente Sostible”
recibe íntegros os fondos
europeos dedicados á Rede
Natura.

En 2007, a Unión Europea  considerou
“inaceptable”, o borrador do programa de
gasto do Fondo Europeo Agrícola e de
Desenvolvemento Rural, elaborado pola
Consellería de Medio Rural, debido á
incoherencia e debilidade da máis escasa
asignación ambiental de todos os
presupostos rexionais da Unión Europea.

RESUMO

- A “Consellería do Medio Rural” desenvolve no municipio de Porqueira unhas actuacións
agrarias que planificadas no período anterior, son agora executadas como naquel, malia
critícalas emitidas dende a oposición.

- La repetida invocación á urxencia, que non é tal, dunhas obras legalmente iniciadas o 14
de maio de 1999 e realmente acometidas a principios de 2008, con máis de oito anos de
diferenza, agora si, con extraordinaria presa.

- A discutible aplicación da lexislación ao longo do proceso.

- A conseguinte exclusión das obras ao ámbito legal que corresponde.

- A conseguinte adxudicación directa a unha sociedade pública, que contrata, dirixe e certifica,
“supostamente” á marxe dos técnicos da Consellería do Medio Rural.

- A “Consellería do Medio Rural” auspicía en A Limia, un modelo de xestión para unha política
agraria a ultranza, sen compromisos co patrimonio natural, cultural e histórico, similar ao
anterior.

- O modelo se xa está a desenvolver nun sector da bisbarra, “declarada zona de especial
interese agraria”, con 59.067 ha de superficie das que 6.021 corresponden a Xunqueira de
Ambía que pertence á de Maceda-Allariz.

- O modelo, ten como obxectivo “acadar de xeito progresivo a práctica totalidade dá superficie
agraria do territorio galego” segundo consta no Decreto 263/2007 do 28 de decembro.

- O modelo pode ser aplicado, ou mesmo se estaría a aplicar, “noutras zonas de especial
interese agrario” xa “decretadas” como: Ordes, A Terra Chá, O Deza, O Baixo Miño, Arzúa,
A Barcala, Melide, Xallas, Chantada, A Fonsagrada, Meira, Terra de Lemos, O Ribeiro,
Terra de Caldelas, Terra de Celanova, Verín, Caldas, O Condado, O  Salnés, Tabeirós-
Terra de Montes.

Se o modelo se estende por toda Galicia, pode provocar en
catro anos, un dos maiores atentados da historia contra o patrimonio
natural galego.

O modelo converte á “Consellería do Medio Rural” no problema
e non na solución.

O desangue da Limia
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¿Que SOLICITA a
SGHN?

A supresión definitiva
das queimas controladas para
eliminar a vexetación.

A suspensión definitiva
das talas ao longo e ancho da
superficie desecada
correspondente á antiga lagoa
de Antela en Ourense.

A protección e
conservación das sebes polos
seus recoñecidos beneficios
agrícolas, ambientais e
faunísticos.

A pública defensa e
conseguinte conservación dos
últimos redutos naturais da
antiga lagoa de Antela na Limia,
constituídos polas “veigas”,
encharcamientos e arborado
caducifolio, a punto de ser
destruídos pola “Consellería do
Medio Rural”.

O replanteo,
recuperación e conservación
das superficies ocupadas polas
masas arbóreas cortaventos e
sebes, polo menos tal como
figuraban nos planos parcelarios
do Instituto Nacional de
Colonización, tras o
desecamento da lagoa de Antela
e a súa reposición coas especies,
espontáneas ou de repoboación
apropiadas.

A recuperación dos ríos,
regueiros, canles e as súas
marxes de protección.

Unha agricultura
sostible, respectuosa cos valores
medio ambientais, culturais e
históricos nesta zona de
“interese agrario” e en todas as
decretadas ou por decretar, en
Galicia.

A utilización de técnicas
agroambientales modernas para

resolver os problemas derivados
do consumo desmedido da
auga, tanto na agricultura coma
na gandaría intensiva, dos
zurros e o emprego abusivo de
produtos fitosanitarios na
superficie desecada
correspondente á antiga lagoa
de Antela.

A supresión definitiva
das queimas controladas e das
talas de arborado nas parroquias
de Ordes e Congostro, do
municipio de Rairiz de Veiga
(Ourense). A valoración dos
danos e a depuración de
responsabilidades, pola
permisividad e impunidade con
que foron realizadas as talas en
febreiro do ano en curso e polo
presunto incumprimento da Lei
da Comunidade Autónoma de
Galicia 12/2001, do 10 de
setembro, de modificación da
Lei de concentración parcelaria
para Galicia 10/1985, de 14 de
agosto e do Real Decreto
Lexislativo 1/2008, de 11 de
xaneiro polo que se aproba o
texto refundido da Lei de
Avaliación de Impacto
Ambiental de proxectos. Tendo
en conta que o proceso de
concentración parcelaria da
zona Ordes-Congostro,
Concello de Rairiz de Veiga
(Ourense). Clave: 2008/0018,
estaba na súa fase inicial e
sometido ao trámite de estudo
de impacto ambiental.

A conservación integral
das “veigas” de Ordes e
Congostro, os enchoupamentos
e o arboredo caducifolio e
conseguintemente a súa
protección inmediata por parte
da “Consellería do Medio
Rural”, soa ou en colaboración
con outras Consellerías da
Xunta de Galicia e o Ministerio

Copia do escrito
completo en pdf, é
descargable na
páxina web da SGHN.
Axúdanos a divulgar
esta situación.

SGHN-Ourense

de Medio Ambiente; de tal  xeito
que para os veciños propietarios
sexa máis rendible a
conservación destas áreas
relictas que a súa destrucción.

Unha aclaración urxente
da Consellería do Medio Rural,
ante as dúbidas legais que
formulan as obras realizadas no
concello de Porqueira
(Ourense).

A supresión definitiva
das queimas na “veiga” de Toxal
na marxe esquerda do río Limia
e en calquera outro lugar do
concello de Porqueira
(Ourense).

A suspensión
preventiva inmediata das
innumerables pistas en
acelerada construción nas
parroquias de Sabucedo, Santa
María, San Martín e San
Lourenzo no concello de
Porqueira (Ourense).

A valoración dos
estragos provocados na masa
arbórea e no medio rural, pola
explanación e os quilómetros de
traza abertos para as pistas
forestais.

A adaptación das obras
ao Real Decreto Lexislativo 1/
2008, do 11 de xaneiro, polo que
se aproba o texto refundido da
Lei de Avaliación de Impacto
Ambiental.



Na entomoloxía, ocorre
que a meirande parte das veces
non contamos coa inestimable
axuda e colaboración dun
especialista, asi que temos que
acceder pola nosa conta a
fontes e bibliografías nas que
moitas veces nos vemos
desbordados e nin tan sequera
sabemos por ónde comezar.
Tamén é posible que teñamos
sorte e poidamos acceder ás
bibliotecas especializadas
dalgúns dos centros máis e
millor dotados (museos de
ciencias naturais, universidades,
etc.) lugares onde, sen dúbida,
poderemos atopar cousas cando
menos curiosas.

Agora temos a sorte de
dispor de librarías on-line
especializadas nas diferentes
áreas das ciencias naturais. Estas
librarías contan cun amplo e
completo catálogo de fondos
destinados á venda ao público,
pero de novo nos atopamos con
dúbidas: ¿Por onde comezamos?
¿Quen me recomenda un libro
que trate de xeito ameno e ao
mesmo tempo divulgativo,
sobre tal ou cal grupo de
coleópteros?¿Cal das catorce
obras que me ofertan nesta web
se adapta millor ao que busco?
¿Profundiza esta obra tan cara
nese grupiño da entomofauna
galega ou pola contra nin o
toca? ¿Estarán ben as
ilustracións deste outro
traballo? ¿Quen me pode
axudar? ¿HAI ALGUÉN AÍ?

Sabemos que un dos
medios máis asequibles ao
público, sen dúbida é Internet,
pero a meirande parte das veces
nos confunde, xa que achega

unha sobredose de documentos
e autores, que aínda por riba a
meirande parte das veces nos
amosan -xeralmente ao final dos
seus traballos- un rexistro ou
listado das reseñas
bibliográficas que foron
empregando para poderen
realizalos.

Estas reseñas, de suma
importancia tanto para o
aficionado como para o
especialista, nos facilitan o
acceso a títulos interesantes e,
agora caemos na conta de que
posiblemente pasamos unha
serie de “penalidades” e cando
menos molestias, que
poderíamos ter evitado sei
dispuxeramos dunha guía ou
filtro de acceso máis directo aos
temas que nos interesan: algo así
como un listado bibliográfico
sobre o que necesitamos
coñecer (un grupo, unha familia,
uns métodos de estudo,
curiosidades, etc.). É dicir, facer
algo semellante a un taboleiro
onde listar e comentar as
novidades e outras referencias
que, aínda que non tan novas,
si son salientables e que
creemos na necesidade de
enumerar.

Así que a nosa finalidade
para este novo apartado no

Paspallás  é iso: intentar
facer algo semellante, pero
incluíndo algúns tipos de
referencias máis, como poden
ser ligazóns interesantes na rede
electrónica, listados
bibliográficos sobre diferentes
grupos e todo o que puidera ser
de interese na procura desa
bibliografía que tanto nos
interesa.

O ideal sería separalo por
temas, así que animamos desde
aquí a todas aquelas persoas
interesadas ou coñecedoras de
datos de reseñas, xa sexan por
ser curiosas (obras antigas, boas
ilustracións) ou ben polo
interese científico ou
divulgativo (claves de
determinación, descricións,
novidades, etc.) que nolo faga
saber coa fin de publicalas no
Paspallás e así, facilitar a
expansión das fontes e dos
diferentes medios que poderán
satisfacer o interese e a
curiosidade de moitos de nós.

Unha vez sexan facilitados
eses datos, faremos unha
revisión dos mesmos para
comprobar que se axusten ás
normas e principios da SGHN
e ao mesmo tempo, revisalos
por se foron previamente
publicados no Paspallás e así
non repetilos.

Os aficionados ao
intercambio e á compra de
exemplares entomolóxicos,
cunchas, rochas, cráneos, etc.
non deberían perder o tempo
enviando as reseñas que teñan
como finalidade este tipo de
actividades, que moitas veces se
atopan no límite da legalidade.
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Abrimos unha nova sección no Paspallás adicada á
bibliografía entomo-lóxica. Estas referencias completaranse a través
da páxina web da SGHN para facilitar os enlaces ós enderezos
indicados.

Bibliografía entomolóxica (I)

Animamos ós
coñecedores de
reseñas,  que nolo
fagan saber coa fin
de publicalas no
Paspallás para
facilitar a
divulgación das
fontes.



 LIBROS E TRABALLOS PARA
DESCARGAR DA REDE (I)

Os libros que a continuación indicamos
están dispoñibles en formato CD nas bibliotecas
da SGHN e en breve establecerase unha ligazón
na páxina web da SGHN para facilitar o enlace ás
mesmas para descargar en formato pdf  nas
seguintes ligazóns da Sociedad Entomológica
Aragonesa (SEA):
Catálogo de los Diptera de España,
Portugal y Andorra (Insecta )
Miguel Carles-Tolrá Hjorth-Andersen
(coordinador)
Monografías SEA, vol. 8. 2002
ISBN: 84 - 932807-0-4, 323 pp. formato folio.
Idioma: español, inglés e portugués.
http://www.sea-entomologia.org/PDF/
MSEA08.pdf

Revisión y filogenia de los Zabrus Clairville,
1806 de la Península Ibérica (Coleoptera,
Carabidae).
Andújar & J. Serrano
Monografías SEA., vol. 5. 2001
ISBN: 84-922495-6-0. 90 pp., folio.

Aínda que, ao contar con ilustracións,
sempre se perde calidade tras a impresión en pdf,
tamén se pode descargar nos enderezos:
http://www.sea-entomologia.org/PDF/
MSEA051parte.pdf
http://www.sea-entomologia.org/PDF/
MSEA052parte.pdf
http://www.sea-entomologia.org/PDF/
MSEA053parte.pdf

Métodos para medir la biodiversidad
Claudia E. Moreno
M&T-MANUALES & TESIS SEA, vol. 1,
2001.
CYTED, ORCYT-UNESCO & SEA (Eds.)
http://www.sea-entomologia.org/PDF/
M&TSEA01.pdf

Manual para evaluación de la biodiversidad
en Reservas de la Biosfera
Gonzalo Halffter, Claudia E. Moreno &
Eduardo E. Pineda
M&T-MANUALES & TESIS SEA, vol. 2,
2002.
CYTED, ORCYT-UNESCO & SEA (Eds.)
http://www.sea-entomologia.org/PDF/
M&TSEA02.pdf

COLEOPTERA
As obras que agora enumeramos pertencen

á serie Faune de France e foron publicadas polo
Museo de Historia Natural de París, un dos máis
importantes do mundo, entre os anos 1924 e 2007.
Son obras moi interensantes pola súa historia e
contidos e, aínda hoxe en día, forman parte
inexcusable da bibliografía de moitísimos autores,
posto que son de gran importancia a pesar da súa
antigüidade.
Escritas en francés, aínda que nunha linguaxe
comprensible e manexable para calquera de nós
cun pequeno diccionario, son obras moi extensas
e, polo tanto, descargalas require tempo e
“espazo”. Nelas podemos atopar descricións,
claves de determinación ate o rango de subespecie
e debuxos descritivos feitos a plumiña. Moitas das
especies que atopamos están presentes na nosa
fauna.

Coléoptères Carabiques (Tomos I e II)
R. Jeannel (1941-1942)

Extensísimos traballos sobre os carábidos.
Constan, respectivamente, de 577 e 608 páxinas
e cada un deles vén acompañado dunhas 1000
ilustracións. Aínda a día de hoxe, son de vital
importancia entre a bibliografía dos carabidólogos.
Boas ilustracións dos caracteres determinantes.
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Existe ademais un suplemento realizado
polo mesmo autor e que consta dunhas 51 páxinas,
con preto de 20 láminas con ilustracións a
plumiña. Este traballo acompañaría aos dous
volumes, pero lamentablemente non é descargable,
aínda que podemos mercalo a un prezo sensato
que ronda os 20 • no enderezo seguinte:
faunedefrance@laposte.net

Indicaremos (en francés ou en español
escueto e claro) que estamos interesados no
suplemento seguinte: Faune n° 51 - Coléoptères
Carabiques (supplément)

Coléoptères Hydrocanthares
Félix Guignot (1947)

292 Páxinas cunhas 130 ilustracións a
plumiña. Claves e descricións das diferentes
especies das familias Dytiscidae, Hygrobiidae,
Haliplidae e Gyrinidae. Distribución europea e
norteafricana. Ilustracións dos caracteres
determinantes.
h t t p : / / w w w . f a u n e d e f r a n c e . o r g /
b i b l i o t h e q u e / d o c s /
F. G U I G N OT ( F d e Fr 4 8 ) C o l e o p t e r e s -
Hydrocanthares.pdf

Coléoptères Scarabèides
R. Paulian (1941)

243 Páxinas sobre os Scarabaeidae, con
descricións morfolóxicas dos estados larvarios e
dos adultos. Claves de determinación para larvas
e crisálidas. Listados indexados de parásitos e
depredadores, plantas hóspede. Recomendable:
h t t p : / / w w w . f a u n e d e f r a n c e . o r g /
b i b l i o t h e q u e / d o c s /
R.PAULIAN(FdeFr38)Scarabeides1.pdf

Coléoptères Cerambycidae
F. Picard (1929)

171 Páxinas con claves de tribus para as
fases larvarias e adultas, de xéneros e especies para
os adultos. Ilustracións e descricións das especies.
Comentarios sobre a ecoloxía e distribución.
h t t p : / / w w w . f a u n e d e f r a n c e . o r g /
b i b l i o t h e q u e / d o c s /
F.PICARD(FdeFr20)Col.Cerambycidae.pdf

Coléoptères Buprestidae
André Thery (1942)

224 Páxinas con 150 ilustracións a
plumiña que perden calidade pola súa antigüidade
e no escaneo e transformación a pdf. Presenta
claves de tribus para as fases larvarias e adultas.
Descricións das especies para os adultos, asi como
a súa bioloxía.
h t t p : / / w w w . f a u n e d e f r a n c e . o r g /
b i b l i o t h e q u e / d o c s /
A.THERY(FdeFr41)Col.Buprestidae.pdf

Coléoptères Scolytides
Alfred Balachowsky (1945)

320 Páxinas con 345 ilustracións a
plumiña. Claves e descricións das galerías que
realizan estes silófagos. Descricións dos adultos e
da súa bioloxía. Madeira hóspede para cada
especie. Boas ilustracións dos caracteres
determinantes. Moi bo.
h t t p : / / w w w . f a u n e d e f r a n c e . o r g /
b i b l i o t h e q u e / d o c s /
A.BALACHOWSKY(FdeFr50)Col.Scolytides.pdf

h t t p : / / w w w . f a u n e d e f r a n c e . o r g / b i b l i o t h e q u e / d o c s /
R.%20JEANNEL(FdeFr39)%20Carab%20vol%201.pdf
h t t p : / / w w w . f a u n e d e f r a n c e . o r g / b i b l i o t h e q u e / d o c s /
R.%20JEANNEL(FdeFr40)%20Carab%20vol%202%20.pdf
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Coléoptères Bruchides et Anthribides
Adolphe Hoffmann (1945)

185 Páxinas cunhas 430 ilustracións a
plumiña. Claves e descricións dentro destas
especies de fitófagos. Distribución europea e
norteafricana. Ilustracións dos caracteres
determinantes.

h t t p : / / w w w . f a u n e d e f r a n c e . o r g /
b i b l i o t h e q u e / d o c s /
A . H O F F M A N N ( F d e F r 4 4 ) c o l -
Bruchides&Antribides.pdf

Coléoptères Curculionides (Tomos II, III e
IV)

Adolphe Hoffmann (Tomo II:1986
Reimpresión de 1954 e Tomo III: 1999 Reimp. de
1958)
Máis tarde, no ano 1989, Gaston Tempère e Jean
Péricart publican o Tomo IV, con correccións e
adicións ás anteriores obras de Hoffmann.
En total, os tres volumes suman 1904 páxinas e
1192 ilustracións. Interesante debido ao extenso
e complicado que é este grupo.

- CURIOSIDADES ENTOMO-LÓXICAS
(I)-

¿CÁNTOS INSECTOS TEMOS NA
PENÍNSULA IBÉRICA?

O número de especies de insectos
estimado para a Península Ibérica achégase ás
40.000, segundo o desglose presentado pola
Comunidad Virtual de Entomología (CVE). Nesta
ligazón amosan unha estimación do número de
insectos a nivel mundial e ibérico (non se inclúen
os datos de ordes ausentes na fauna ibérica).

http://entomologia.rediris.es/introento/
08cuantos_insectos_existen_en_la_p.htm

Calendario 2008 de la AeE:
A Asociación española de Entomoloxía

publicou o calendario do ano 2008. Atópanse
abertos a novas recomendacións e suxerencias
para posteriores publicacións dentro desta mesma
liña.

http://darwin.bio.ucm.es/usuarios/AeE/
calendarios.php
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h t t p : / / w w w . f a u n e d e f r a n c e . o r g / b i b l i o t h e q u e / d o c s /
A.%20Hoffman%20(FdeFr%2059)%20Curcu%20vol%202.pdf
h t t p : / / w w w . f a u n e d e f r a n c e . o r g / b i b l i o t h e q u e / d o c s /
A.%20Hoffman%20(FdeFr%2062)%20Curcu%20vol%203.pdf
h t t p : / / w w w . f a u n e d e f r a n c e . o r g / b i b l i o t h e q u e / d o c s /
TEMPERE&PERICART(FdeFr74)Col.Curculionidae_suppl.pdf

Agapanthia villosoviridescens (DeGeer, 1775)  Foto: Xosé Lois Rey Muñiz
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DESPOBOAMENTO DAS COLMEAS
POLO USO DE NEUROTÓXICOS

O autor da páxina, Antonio Ordóñez,
amósanos a situación das colmeas galegas,
analizando os efectos que conlevan á
“desaparición” das abellas en Galicia. Céntrase na
disminución das poboacións polo uso dos
insecticidas detectados nas abellas durante
anteriores estudos. Estes insecticidas son usados
na súa meirande parte para combatir a presencia
de Gonipterus nos eucaliptais galegos e, sobre
todo, na comarca de ferrolterra, que é de onde parte
o estudo. Moi interesante.
 http://www.insectariumvirtual.com/blog-iv/
?page_id=53

CÓMO ESCRIBIR, ILUSTRAR E
PUBLICAR TRABALLOS CIENTÍFICOS

Se o que queremos é citar artigos e notas
desde a rede electrónica, as mellores guías para
facelo son:
http://entomologia.rediris.es/aracnet/
num1/estilo.htm
Se, pola contra, o que buscamos é unha guía para
escribir un traballo:
http://www.caribjsci.org/epub1/index.htm
E tamén:
h t t p : / / w w w. c a r i b j s c i . o r g / e p u b 1 /
temario.htm

A guía ISO para a mesma tarefa:
http://www.collectionscanada.gc.ca/iso/
tc46sc9/standard/690-2e.htm

Algo máis sinxelo:
http://www.sea-entomologia.org/PDF/
BOLETIN_25/B25-028-071.pdf
http://www.sea-entomologia.org/PDF/
BOLETIN_23/B23-028-068.pdf
http://www.unet.edu.ve/%7Efrey/varios/
decinv/investigacion/guiaredaccion.html
http://www.arrakis.es/%7Ecule/art.htm

En inglés:
http://www2.uah.es/jmc/

Se o que queremos é facer un debuxo pero
nos semella algo moi complicado, Antonio Melic
(SEA) nos ofrece algúns trucos que de seguro nos
axudarán a facelo algo máis tranquilos.
http://www.sea-entomologia.org/PDF/
GeneraInsectorum/GE-0055.pdf

VIDEOCONFERENCIAS E CONGRESOS
(Museo Nacional de Ciencias Naturais).

Entre outras materias, teñen un especial
sobre as coleccións de Hª Natural do Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.
Descargables en MP3 e en formato vídeo MPEG-
MP4. Boa calidade, tanto de contidos, como de
imaxe e son. Coleccións entomolóxicas (aínda que
tamén falan de fauna en xeral, xeolóxicas,
herbarios, etc.), naturalistas e exploradores que
contribuíron a completar as coleccións do
MNCCNN.
h t t p : / / w w w . m a d r i m a s d . o r g /
cienciaysociedad/mediateca/

José Luis viejo Montesinos, Presidente da Real
Sociedad Española de Historia Natural e
Secretario da Asociación española de
Entomología (AeE):

Nesta ligazón atopamos unha conferencia
dunha hora e cuarto na que fala sobre as
coleccións entomolóxicas do MNCCNN-Madrid.
Cómo se crean, cómo se conservan e qué
información proporcionan. (Agosto 2007). Moi
interesante para todos aqueles interesados nas
coleccións presentes nese museo, así como as
pautas a seguir na elaboración dunha colección
entomolóxica de carácter científico. A linguaxe e
o tono de Viejo Montesinos fan que a súa
conferencia resulte moi amena e divertida.
h t t p : / / w w w . m a d r i m a s d . o r g /
c i e n c i a y s o c i e d a d / m e d i a t e c a /

default.asp?videoID=806

Para facilitar o acceso a esta
documentación, nas bibliotecas
da SGHN está dispoñible un CD
con este material, así como os
enlaces por se se quere copiar
o arquivo.
Igualmente temos previsto
colgar en breve na web da
SGHN (www.sghn.org) unha
páxina adicada á bibliografía. A
poderedes atopar na área de
entomoloxía.

Luis pablo  Torrella Allegue

Bibliografía entomolóxica (I)



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
Ref.06.010 Ano 2007 As Brañas de Sada: Un humidal a Protexer. DVD 5,00 EURO
PASPALLÁS (números 1, 2, 3 esgotados)  nº 4 ó 30: 1,50 EURO exemplar;  nº 31 ó 43: 2,00 EURO por exemplar
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¡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  Vertebrados Mariños
 Ornitoloxía  Outras: __________________________

Categoría de Socio (riscar no  : ⌧)
 Xuvenil (ata 18 anos) 15,00 EURO/ano  Estudiante (ata 25 anos) 22,50 EURO/ano
 Numerario 30,00 EURO/ano  Familiar** (dúas persoas no mesmo domicilio) 45,00 EURO/ano
 Protector (aboar dunha soa vez o equivalente a 50 cotas de numerario)         1.500,00 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 que queiras do 1º trimestre anual (solicítanos o nº de conta), xa que así aforramos os custes 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

“Convertide unha árbore en leña e poderá arder para vós, pero xa non
producirá flores nen froitos”

Rabindranath Tagore
(1861-1941) Filósofo e escritor indio.


