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Calamar xigante (Architeuthix dux) no Museo.
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¿Medio ambiente, Territorio e Infraestruturas?
Hai pouco máis dun ano, o Ministerio de Medio Ambiente desapareceu

reabsorbido polo Mº de Agricultura, Pesca e Alimentación, do que xurdira. A reabsorción,
que se tentou maquillar poñendo o Medio Ambiente en primeiro lugar do nome do
Ministerio, xustificouse coa excusa de que o goberno central conserva poucas
competencias en materia ambiental, transferidas en gran medida ás autonomías. A
impresión xeneralizada entre as organizacións ambientais é de que a dita reabsorción
foi un claro paso atrás, que se reflicte nunha parálise dos plans e programas
ambientais a nivel estatal.

De xeito semellante, pero neste caso supostamente para reducir o gasto
público nesta época de crise, desapareceu a Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible (CMADS), absorbida pola antiga COTOP ou CPTOPV,
absorción que se tenta maquillar poñendo Medio Ambiente en primeiro lugar no
nome da nova Consellería. Si hai catro anos a CMADS asumira da CPTOPV as
competencias de Augas de Galicia, con toda lóxica como viña reclamando o
movemento ambiental, agora é a CPTOPV a que asume todas as competencias de
Medio Ambiente. Esta decisión engarza na liña de respostar a un desastre ecolóxico
(de orixe humana) como a do Prestige cun plan Galicia de Infraestructuras para
sepultar baixo formigón e asfalto máis e máis Territorio, sexa protexido ou non.

Tendo en conta a traxectoria previa da COTOP-CPTOPV, con moi pouca ou
nula sensibilidade ambiental, é de temer que as “Infraestructuras” da nova Consellería
esmaguen como (e con) apisonadoras o “Territorio” e o “Medio Ambiente”, tanto os
que son patrimonio natural de todos os galegos como os respectivos departamentos
da nova Consellería. Seguramente a xustificación será que é preciso potenciar o
gasto público en infraestructuras para sair da crise... e (case) ninguén verá nelo
unha contradicción co “obxectivo de recortar o gasto público” que, supostamente,
motivou a desaparición da CMADS, nin co feito de que é o actual modelo de
desenvolvemento o que nos levou á presente crise económica e ambiental.

Si, cunha Consellería propia que tentase defendelo nos Consellos da Xunta,
o Medio Ambiente non chegou a ser unha política horizontal que impregnase as
accións das Consellerías “duras” política e economicamente, ¿cómo vai logralo
agora diluída sen personalidade propia nunha das consellerías tradicionalmente
máis agresivas e menos respetuosas co Medio Ambiente?

Por todo elo, é de temer que o Medio Ambiente e o Desenvolvemento Sostible
de Galicia saian malparados da crise por partida dobre. Oxalá dentro dun ano teñamos
que recoñecer nestas mesmas páxinas que estábamos equivocados!

Oxalá teñamos que felicitarnos pola aprobación dunhas directrices de
ordenación do Territorio baseadas na sustentabilidade, ó mesmo que a política
enerxética, de augas e de residuos!

Oxalá tamén nos poidamos felicitar dunha ampliación da Rede Natura 2000
e da aprobación do seu Plan Director, da creación da ZEPA da Limia e o Parque
Natural de Ancares-Caurel, da posta en marcha dos plans de recuperación das
especies de flora e fauna máis ameazadas,...!

Oxala!
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A a actualización do Atlas de Hèrpetos de Galicia encara o último
aano de recollida de datos, por este motivo acordouse publicar un
avance para que tódolos interesados en participar envíen os seus datos
e fagan especial fincapé en determinadas especies e áreas con poucos
datos.
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AVG-II Atlas de Hérpetos de Galicia

Este informe corresponde aos datos recollidos entre o 1 de
xaneiro de 2005 e o 31 de decembro de 2008.

Polo de agora, temos 7.364 datos totais (4.677 de anfibios e
2.687 de réptiles), que corresponden a 3.150 datos non repetidos
(1.840 de anfibios e 1.310 de réptiles).

Na derradeira xuntanza, celebrada en Santiago de Compostela
o día 25 de outubro de 2.008, á que asistimos 11 colaboradores,
decidíuse, entre outros temas, a prórroga por un ano dos traballos
de prospección e envío de datos, para a súa publicación no ano
2.010, e non no 2.009 como estaba previsto inicialmente. Ésta
prórroga (que será a única, xa que non queremos extendernos
indefinidamente no tempo) ten por obxectivo prospectar
especialmente as cuadrículas limítrofes das especies, para delimitar,
o máis exactamente posible, a súa distribución e, asimismo, facer un
seguimento un pouco máis intensivo a determinadas especies das
que ainda hai poucos datos. (cadro azul).

Na xuntanza falouse tamén da necesidade de facer un fondo
fotográfico para seleccionar as mellores imaxes para ilustrar o Atlas,
así como (o máis importante) a petición de colaboración para a
redacción dos textos. Para ambolosdous temas necesitamos que os
interesados se poñan en contacto co coordinador no enderezo de
correo cabirta@herpetologica.org

Tamén acordouse unha reforma nos mapas por especie, nos
que xa neste informe aparecen con fondo gris as cuadrículas con
presencia no anterior Atlas de 1.995, de tal forma que nun só mapa
temos a distribución actual e a do anterior Atlas.

Especies
prioritarias

Anfibios:
Alytes obstetricans
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes

Réptiles:
Chalcides bedriagai
Iberolacerta galani
Tódolos ofidios

Esperamos a vosa
colaboración tanto no envío de
datos como no suministro de
fotografías e, sobre todo, na
redacción de textos
correspondentes ás especies.

Por último, indicar que
aos colaboradores se lles envía
un informe algo máis completo
que éste que tendes nas vosas
mans, debido á falta de espacio;
os que queiran recibir ese
informe pódeno pedir ao
enderezo de correo indicado.

Moisés Asensi Cabirta

Natrix natrix Foto: Moisés Asensi Cabirta
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AVG-II Atlas de Hérpetos de Galicia

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Chioglossa lusitanica

Atlas 1995 (92 cuadrículas)

93

01-01-05

Salamandridae Data hasta: 31-12-08

Amphibia Datos non repetidos:

Urodela o Caudata Data dende:

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Salamandra salamandra

Atlas 1995 (229 cuadrículas)

Datos non repetidos: 215

Salamandridae Data hasta: 31-12-08

Urodela o Caudata Data dende: 01-01-05

Amphibia

 
 
 

 

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Lissotriton boscai

Atlas 1995 (232 cuadrículas)

Amphibia Datos non repetidos: 218

Salamandridae Data hasta: 31-12-08

Urodela o Caudata Data dende: 01-01-05

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Lissotriton helveticus

Atlas 1995 (70 cuadrículas)

94

31-12-08Data hasta:Salamandridae

Datos non repetidos:Amphibia

Urodela o Caudata Data dende: 01-01-05
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Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Triturus marmoratus

Atlas 1995 (163 cuadrículas)

Amphibia Datos non repetidos: 151

Salamandridae Data hasta: 31-12-08

Urodela o Caudata Data dende: 01-01-05

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Alytes obstetricans

Atlas 1995 (156 cuadrículas)

Data hasta: 31-12-08Discoglossidae

88

Data dende: 01-01-05

Amphibia Datos non repetidos:

Anura

 
 
 

 

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Discoglossus galganoi

Atlas 1995 (201 cuadrículas)

Data hasta: 31-12-08Discoglossidae

97

Data dende: 01-01-05

Amphibia Datos non repetidos:

Anura

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Pelobates cultripes

Atlas 1995 (20 cuadrículas)

Data hasta: 31-12-08Pelobatidae

9

Data dende: 01-01-05

Amphibia Datos non repetidos:

Anura
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AVG-II Atlas de Hérpetos de Galicia

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Bufo bufo

Atlas 1995 (239 cuadrículas)

31-12-08

162

Bufonidae Data hasta:

Amphibia Datos non repetidos:

Data dende: 01-01-05Anura

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Bufo calamita

Atlas 1995 (114 cuadrículas)

Data hasta: 31-12-08Bufonidae

71

Data dende: 01-01-05

Amphibia Datos non repetidos:

Anura

 
 
 

 

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Hyla arborea

Atlas 1995 (104 cuadrículas)

Data hasta: 31-12-08

Amphibia Datos non repetidos: 66

Hylidae

Anura Data dende: 01-01-05

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Rana iberica

Atlas 1995 (257 cuadrículas)

Data dende: 01-01-05

Ranidae Data hasta: 31-12-08

Anura

Amphibia Datos non repetidos: 251
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Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Rana temporaria

Atlas 1995 (93 cuadrículas)

Ranidae

106Amphibia

Anura Data dende: 01-01-05

Datos non repetidos:

Data hasta: 31-12-08

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Pelophylax perezi

Atlas 1995 (247 cuadrículas)

Data dende: 01-01-05

Ranidae Data hasta: 31-12-08

Amphibia Datos non repetidos: 219

Anura

Pelobatres cultripes Foto: Moisés Asensi Cabirta
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AVG-II Atlas de Hérpetos de Galicia
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Clase: Reptilia Datos non repetidos 1.310
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Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Emys orbicularis

Atlas 1995 (14 cuadrículas)

Chelonii Data dende: 01-01-05

Emydidae

3Reptilia Datos non repetidos:

Data hasta: 31-12-08

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Trachemys scripta

Atlas 1995 (0 cuadrículas)

Emydidae

Reptilia Datos non repetidos: 5

Chelonii Data dende: 01-01-05

Data hasta: 31-12-08

 

 
 
 

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Mauremys leprosa

Atlas 1995 (0 cuadrículas)

Chelonii Data dende: 01-01-05

Bataguridae

2Reptilia Datos non repetidos:

Data hasta: 31-12-08

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Tarentola mauritanica

Atlas 1995 (2 cuadrículas)

Squamata Data dende: 01-01-05

Gekkonidae

7Reptilia Datos non repetidos:

Data hasta: 31-12-08
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AVG-II Atlas de Hérpetos de Galicia

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Chalcides bedriagai

Atlas 1995 (11 cuadrículas)

Squamata Data dende: 01-01-05

Scindidae

3Reptilia Datos non repetidos:

Data hasta: 31-12-08

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Chalcides striatus

Atlas 1995 (132 cuadrículas)

Squamata Data dende: 01-01-05

Scindidae

82Reptilia Datos non repetidos:

Data hasta: 31-12-08

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Iberolacerta galani

Atlas 1995 (0 cuadrículas)

Lacertidae 31-12-08

Reptilia Datos non repetidos: 0

Squamata Data dende: 01-01-05

Data hasta:

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Iberolacerta monticola

Atlas 1995 (58 cuadrículas)

Reptilia Datos non repetidos:

Squamata

61

Data dende: 01-01-05

Lacertidae Data hasta: 31-12-08
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Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Lacerta schreiberi

Atlas 1995 (214 cuadrículas)

Reptilia Datos non repetidos:

Squamata

Lacertidae

Data dende: 01-01-05

Data hasta: 31-12-08

160

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Podarcis bocagei

Atlas 1995 (255 cuadrículas)

Reptilia Datos non repetidos:

Squamata

Lacertidae

Data dende: 01-01-05

Data hasta: 31-12-08

197

 

 
 
 

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Podarcis hispanica

Atlas 1995 (159 cuadrículas)

Reptilia Datos non repetidos:

Squamata

Lacertidae

Data dende: 01-01-05

Data hasta: 31-12-08

85

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Podarcis muralis

Atlas 1995 (3 cuadrículas)

Reptilia Datos non repetidos:

Squamata

Lacertidae

Data dende: 01-01-05

Data hasta: 31-12-08

4
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AVG-II Atlas de Hérpetos de Galicia

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Psammodromus algirus

Atlas 1995 (48 cuadrículas)

Reptilia Datos non repetidos:

Squamata

Lacertidae

Data dende: 01-01-05

Data hasta: 31-12-08

38

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Psammodromus hispanicus

Atlas 1995 (7 cuadrículas)

Reptilia Datos non repetidos:

Squamata

Lacertidae

Data dende: 01-01-05

Data hasta: 31-12-08

7

 

 
 
 

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Timon lepidus

Atlas 1995 (219 cuadrículas)

Lacertidae Data hasta: 31-12-08

Reptilia Datos non repetidos:

Squamata

149

Data dende: 01-01-05

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Zootoca vivipara

Atlas 1995 (3 cuadrículas)

10Reptilia Datos non repetidos:

Squamata Data dende: 01-01-05

Data hasta: 31-12-08Lacertidae
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Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Anguis fragilis

Atlas 1995 (189 cuadrículas)

Reptilia Datos non repetidos:

Squamata

108

Data dende: 01-01-05

Anguidae Data hasta: 31-12-08

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Blanus cinereus

Atlas 1995 (4 cuadrículas)

Reptilia Datos non repetidos:

Squamata

4

Data dende: 01-01-05

Amphisbaenidae Data hasta: 31-12-08

 

 
 
 

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Rhinechis scalaris

Atlas 1995 (57 cuadrículas)

Colubridae

Reptilia Datos non repetidos:

Squamata

33

Data dende: 01-01-05

Data hasta: 31-12-08

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Coronella austriaca

Atlas 1995 (84 cuadrículas)

Colubridae

Reptilia Datos non repetidos:

Squamata

37

Data dende: 01-01-05

Data hasta: 31-12-08
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AVG-II Atlas de Hérpetos de Galicia

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Coronella girondica

Atlas 1995 (54 cuadrículas)

Reptilia Datos non repetidos:

Squamata

30

Data dende: 01-01-05

Colubridae Data hasta: 31-12-08

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Malpolon monspessulanus

Atlas 1995 (76 cuadrículas)

56

Colubridae

Reptilia

Data dende: 01-01-05

Data hasta: 31-12-08

Datos non repetidos:

Squamata

 

 
 
 

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Natrix maura

Atlas 1995 (158 cuadrículas)

Reptilia Datos non repetidos: 75

Squamata Data dende: 01-01-05

Data hasta: 31-12-08Colubridae

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Natrix natrix

Atlas 1995 (177 cuadrículas)

Datos non repetidos:

Squamata

Colubridae

97Reptilia

Data dende: 01-01-05

Data hasta: 31-12-08
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Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Vipera latasti

Atlas 1995 (6 cuadrículas)

Reptilia Datos non repetidos: 2

Squamata Data dende: 01-01-05

Viperidae Data hasta: 31-12-08

 

Clase:

Orde:

Familia:

Especie: Vipera seoanei

Atlas 1995 (135 cuadrículas)

Reptilia Datos non repetidos: 55

Data dende: 01-01-05Squamata

Viperidae Data hasta: 31-12-08

 

Psammodromus algirus Foto: Moisés Asensi Cabirta
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ASUBIADOR
Anas penelope

Pato asubión 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 nas dúas
guías de aves destes autores e
tamén se empregou o se
recolleu noutras publicacións
ornitolóxicas (1, 2, 4, 5, 11, 12,
13, 17 e 26). Asubiador foi a
denominación proposta en
1999 no traballo de M. A.
Conde Teira (27). Foi
empregado nalgunhas
publicacións (14, 15 e 16). En
1991, M. A. Conde Teira e T.
A. Vidal Figueroa propuxeron
pato asubiador (25). Nalgunha
publicación recente utilizouse
asubión (9 e 18). Na
bibliografía ornitolóxica, o

nome portugués é piadeira (2,
4, 9, 26, 35 e 36).

A. Villarino Gómez
rexistrou as denominacións
populares galegas de patialbo,
sinado e silbador para Anas
penelope na desaparecida lagoa de
Antela, A Limia, Ourense (8).
F. Bernis Madrazo comenta que
tamén se lle chama lavanco a
esta especie, é dicir, co mesmo
nome que Anas platyrhynchos,
nalgunhas localidades da
provincia de Lugo (26).

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 Gran
Diccionario Xerais da Lingua
Galega (2000), de varios autores,
aparecen as denominacións

xenéricas apuntadas en Anas
platyrhynchos.

No Dicionário da língua
galega de I. Alonso Estravís
(1995), da editorial Sotelo
Blanco, ademais das
denominacións indicadas en
Anas platyrhynchos, inclúe o
sítem pato asobión para
designar especificamente a
Anas penelope.

Sobre a motivación
semántica de “pato”, véxase
Anas platyrhynchos. “Asubiador”
e “piadeira” fan referencia ao
característico asubío bisílabo
agudo que emite o macho.
“Patialbo” é por causa das
partes brancas do ventre e das
ás do macho.

A voz pato está
recollida na literatura (véxase
Anas platyrhynchos).

Revisión dos nomes galegos de aves -VII

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.

Asubiador   Foto:Álvaro Rodríguez Pomares
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A S U B I A D O R
AMERICANO
Anas americana

Asubiador americano
foi o nome proposto en 1999 no
traballo de M. A. Conde Teira
(27). Esta denominación
empregouse nalgunhas
publicacións ornitolóxicas
recentes (14, 15, 16). Nalgunha
publicación tamén se empregou
o nome de pato asubión
americano (13 e 17). Na
bibliografía ornitolóxica, o
nome portugués é piadeira-
americana (35).

É unha especie moi rara
en Galicia e non se lle coñecen
denominacións populares, agás
a xenérica.

Nos diccionarios
consultados atopáronse as
denominacións xenéricas
apuntadas en Anas platyrhynchos.

Sobre a motivación

semántica de “pato”, véxase
Anas platyrhynchos. A motivación
semántica dos nomes xenéricos
“asubiador” e “piadeira” está
comentada na especie anterior,
Anas penelope, coa que Anas
americana ten moito parecido. O
modificador “americano” fai
referencia á área de distribución
desta especie.

A voz pato está
recollida na literatura (véxase
Anas platyrhynchos).

PATO  FALCADO
Anas falcata

Pato falcado foi o nome
proposto en 1999 por  M. A.
Conde Teira (27). Empregouse
nunha publicación ornitolóxica
recente (14). Nalgunha
publicación utilizouse ou
recolleuse cerceta de fouzas
(13 e 18). Na bibliografía
ornitolóxica, o nome portugués
é marrequinho-de-foice e

pato falcado (27 e 35).
É unha especie moi rara

e non se lle coñecen
denominacións populares, agás
a xenérica.

Nos diccionarios
consultados atopáronse as
denominacións xenéricas
apuntadas en Anas platyrhynchos.

M. A. Conde Teira
explica que a denominación
“falcado” está relacionada co
latín falx, fouciño (27). Sobre a
motivación semántica de
“pato”, véxase Anas
platyrhynchos.

A voz pato está
recollida na literatura (véxase
Anas platyrhynchos).

PATO  FRISADO
Anas strepera

Pato cincento foi o
nome proposto por C. Pedreira
López e X. M. Penas Patiño en

Pato frisado Foto:Álvaro Rodríguez Pomares
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1977-1978, na lista patrón de
aves de Galicia (23). Utilizouse
ou recolleuse nas dúas guías de
aves destes autores, no Atlas de
Vertebrados de Galicia e
recolleuse ou utilizouse tamén
noutras publicacións
ornitolóxicas, mesmo recentes
(1, 2, 5, 6, 10, 11, 12 e 26).
Tamén a variante pato
cinsento se empregou nalgunha
publicación, mesmo recente (4
e 17). Pato frisado foi o nome
proposto en 1991 e 1999 nos
traballos de M. A. Conde Teira
e T. A. Vidal Figueroa (25 e 27).
Tense utilizado nalgunhas
publicacións ornitolóxicas
recentes (7, 9, 13,
14, 15, 16 e 18). Na
b i b l i o g r a f í a
ornitolóxica, o
nome portugués é
frisada (2, 4, 9, 26,
35 e 36).

A. Villarino
Gómez rexistrou
espec i f i camente
para Anas strepera as
d e n o m i n a c i ó n s
populares galegas
de vazcallo e
medianeiro na
desaparecida lagoa
de Antela, na Limia,
Ourense (8).

N o
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 Gran Diccionario
Xerais da Lingua Galega (2000),
de varios autores, aparecen as
denominacións xenéricas
apuntadas en Anas platyrhynchos.

No Dicionário da língua
galega de I. Alonso Estravís
(1995), da editorial Sotelo

Blanco, ademais das
denominacións indicadas en
Anas platyrhynchos, inclúe o sítem
pato cincento para designar
especificamente a Anas strepera.

O modificador
“cinsento” está motivado pola
cor da súa plumaxe. “Frisado”
pode aludir tamén á plumaxe,
porque ten moitos puntiños
brancos e negros, parece un
tecido de la que estea
levantado. Sobre a motivación
semántica de “pato”, véxase
Anas platyrhynchos.

A voz pato está
recollida na literatura (véxase
Anas platyrhynchos).

CERCETA COMÚN
Anas crecca

Cerceta real foi a
denominación proposta por C.
Pedreira López e X. M. Penas
Patiño en 1977-1978, na lista
patrón de aves de Galicia (23).
Utilizouse nas dúas guías de
aves destes autores, no Atlas de
Vertebrados de Galicia e
recolleuse ou utilizouse tamén
noutras publicacións

ornitolóxicas (1, 2, 5, 6, 10, 11,
12 e 17). Nalgunha publicación
empregouse cerceta real
americana para a subespecie
A. crecca carolinensis (17).
Cerceta  –ou cerceta común–
foi o nome proposto en 1991 e
1999 nos traballos de M. A.
Conde Teira e T. A. Vidal
Figueroa (25 e 27). Tamén se
está a empregar nalgunhas
publicacións recentes (7, 9, 13,
14, 15, 16 e 18).  Nalgunha
publicación utilizouse
charneco , que tamén foi
recollido no Atlas de
Vertebrados de Galicia (4 e 6).
Na bibliografía ornitolóxica, o

nome portugués é
marrequinha, marrequinho
ou marrequinho-comum (2,
9, 35 e 36).

A. Villarino Gómez
recolle especificamente para
Anas crecca as denominacións
populares galegas de nelo, nela,
nelli , chilro e chirlo na
desaparecida lagoa de Antela, A
Limia, Ourense (8). X. M.
Penas Patiño e C. Pedreira
López apuntan tamén o nome

Revisión dos nomes galegos de aves -VII

Cerceta común   Foto:Álvaro Rodríguez Pomares
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de lavanquiño (1). M. A. Conde
Teira e T. A. Vidal Figueroa
comentan que en Galicia, nas
zonas onde aniña esta especie
(ribeiras do río Louro, Budiño,
Porriño), recibe o nome de
charneco (25). M. J. Pérez
Alonso rexistrou a voz cerceta
en Goián e G. Baamonde
Traveso a voz zarceta en
Cedofeita (30).

No Diccionario galego-
castelán de X. L. Franco Grande
(1968), da editorial Galaxia, e
no Diccionario de usos castelán-
galego de X. M. Freixedo Tabarés
e F. Álvarez Carracedo (1984),
da editorial Akal, aparecen as
denominacións xenéricas
apuntadas en A. platyrhynchos.

No Dicionário da língua
galega de I. Alonso Estravís
(1995), da editorial Sotelo
Blanco, aparece a entrada
cerceta, que nunha acepción
define de forma xenérica como
“aves da família dos anátidas”
e noutra acepción define e
identifica con Querquedula
querquedula (é dicir, Anas
querquedula).

No Gran Diccionario
Xerais da Lingua Galega (2000),
de varios autores, aparece a
entrada cerceta (como galega
e estándar), definida e
identificada con Anas crecca, e a
voz zarceta (como galega e non
estándar), que remite a cerceta.

O termo “cerceta” vén
do latín vulgar cercedula, que no
latín culto era querquetula.
“Lavanquiño” é un diminutivo
de lavanco, tal vez polo tamaño
visiblemente menor que Anas
platyrhynchos (o lavanco) e
porque tamén ten o mesmo
espello verde metálico nas ás
que ten o lavanco. “Nelo” é
unha denominación recollida
para Anas crecca e Anas
querquedula, dúas especies

relativamente comúns moi
pequenas de tamaño, e tal vez
esa terminación indique un
diminutivo; ademais, “nelo”
pode ter relación con “albelo”
pola plumaxe de Anas
querquedula, e que desa especie
o nome pasase a Anas crecca (que
de branco non ten nada, pero,
como indicamos, tamén é unha
anátida pequena).
“Charneco”, “chirlo” e
similares poderían ter relación
con algúns sons desta anátida,
uns grallos como trrrr ou crec.
“Real” é un cualificativo
engadido ao nome xenérico de
moitas aves para as identificar
como especies, e que ás veces
ten relación cunha certa beleza
ou vistosidade (neste caso, a súa
plumaxe de cores).

En canto á escolla dun
destes nomes, M. A. Conde
Teira e T. A. Vidal Figueroa
consideran charneco e cerceta
nomes igualmente
válidos, mais
prefiren a
d e n o m i n a c i ó n
cerceta por ser a
primeira claramente
local (25). Ademais,
comentan que
cerceta é un nome
patrimonial galego,
procedente do latín
querquedula, que está
presente en moitas
linguas románicas
(25).

PATO  ESCURO
Anas rubripes

Non foi atopada
ningunha denominación galega
para esta especie nas
publicacións ornitolóxicas
revisadas, agás ánade sombrío,
nunha publicación recente (17),
mais é posible que sexa unha

confusión (ánade sombrío é o
nome castelán da especie e na
mesma publicación aparece
outro nome confundido co
nome castelán). Pato escuro é
a denominación que están a
empregar os colectivos de
ornitólogos galegos para se
referir a Anas rubripes (foro
electrónico Galiciaves, da
S.G.O., na rede). Na bibliografía
ornitolóxica, o nome portugués
é pato-escuro-americano (18
e 35).

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

Desde o punto de vista
semántico, os cualificativos
“escuro” e “sombrío” fan
referencia á cor da súa plumaxe,
marrón escura ou parda. Sobre
a motivación semántica de
“pato”, véxase Anas
platyrhynchos.

A voz pato está
recollida na literatura (véxase
Anas platyrhynchos).

LAVANCO
Anas platyrhynchos

Alavanco real foi o
nome proposto por C. Pedreira
López e X. M. Penas Patiño en
1977-1978, na lista patrón de

Lavanco  Foto: Álvaro Rodríguez Pomares
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aves de Galicia (23). Utilizouse
nas dúas guías de aves destes
autores, no Atlas de
Vertebrados de Galicia e
recolleuse ou utilizouse tamén
nalgunhas publicacións
ornitolóxicas, mesmo recentes
(1, 2, 5, 10, 11, 12 e 17).
Lavanco foi proposto en 1991
e 1999 nos traballos de M. A.
Conde Teira e T. A. Vidal
Figueroa (25 e 27). Tense
empregado ou recollido en
publicacións recentes (7, 9, 13,
14, 15, 16 e 18). Nalgunha
publicación utilizouse lavanco
real (4). En 1991, M. A. Conde
Teira e T. A. Vidal Figueroa
tamén propuxeran o nome de
pato real, xunto co de lavanco
(25). Na bibliografía
ornitolóxica, o nome portugués
é pato-real (2, 4, 9, 26, 35 e
36).

X. M. Penas Patiño e C.
Pedreira López indican, ademais
do nome de lavanco, os de

pato real e azulón (1); F.
Bernis Madrazo, tamén lavanco
nas provincias de Pontevedra e
Lugo, aínda que algunha vez
asignado a A. penelope (26). G.
Baamonde Traveso rexistrou
azulón no galego de Cedofeita
(30). A. Villarino Gómez
rexistrou para Anas platyrhynchos
as denominacións de pato de
cabeza azul, pato real e pato
do país nas terras da
desaparecida lagoa de Antela,
na Limia (8). C. Pedreira López
et al. rexistraron pato do río e
parrulo do río para esta especie
no concello de Ames, A
CoruDa (29). F. Fernández Rei
rexistrou o nome castelanizado
de pato do pico amarillo (en
correcto galego, pato do bico
amarelo) especificamente para
Anas platyrhynchos en Cariño (30)
e M. J. Pérez Alonso o de pato
real en Goián (30). No Atlas de
Vertebrados de Galicia
apúntase tamén os nomes de

pato real, azulón, lavanco e
parrulo para esta especie (6).
F. Bernis Madrazo recolleu as
denominacións parrulo e
parrulo bravo na provincia de
Lugo, e comenta tamén o uso
xeneralizado do termo pato en
Galicia (26). No Traballo de C.
García González, recóllense
máis de 20 localidades galegas
onde se rexistrou a voz xenérica
parrulo (30). R. Fraga García
rexistrou parrulo bravo en
Melide e M. R. Martínez
Martínez en Curtis (30). M.
Prado Fernández rexistrou as
variantes parrolo e parrolo
bravo en Ferreira de Valadouro
(30). Por outra banda, F.
Fernández Rei rexistrou o nome
xenérico de pato en Cariño; M.
Felpeto Lagoa, en Ares; M. C.
Ríos Panisse, en Sada; F. Vecino
Tomás, en Razo; I. Leis
Casanova, en Sta. Eulalia de
Dumbría; M. C. Alonso Pérez,
en Escarabote; C. García

Lavanco   Foto:Álvaro Rodríguez Pomares
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González, en Compostela; M. J.
Pérez Froiz, en Sta. María de
Oirós; M. A. Fraiz Barreiro, en
Codeseda; M. C. Enríquez
Salido, no Grove; A. Pérez Cid,
en Marín; M. J. Pérez Alonso,
en Goián; M. González
González, no Incio; M. E.
Vázquez Santamaría, na
Gudiña (30). F. Bernis Madrazo
cita a Ríos Naceyro (1850) e a
L. Iglesias (1927), que
recolleron daquela lavanco e
parrulo para A. platyrhynchos.

No Diccionario galego-
castelán de X. L. Franco Grande
(1968), da editorial Galaxia,
aparece a voz galega parrulo
para se referir a este grupo de
especies e lavanco para unha
especie de pato silvestre.
Engade a subentrada singüeiro
para denominar a un pato
abundante na Limia, sen
especificar.

O Diccionario de usos
castelán-galego de X. M. Freixedo
Tabarés e F. Álvarez Carracedo
(1984), da editorial Akal, dá
para a voz castelá pato as voces
galegas pato e parrulo.

O Dicionário da língua
galega de I. Alonso Estravís
(1995), da editorial Sotelo
Blanco, trae a  entrada xenérica
pato, definida e identificada con
Anas platyrhynchos , cos
sinónimos alavanco real ,
azulón e lavanco e coas
variantes pato-de-mar, pato-
do-mar e pato-mariño. As
entradas lavanco e alavanco
defíneas e identifícaas, nunha
das acepcións, con A.
platyrhynchos (noutra acepción,
con Phalacrocorax carbo e
Phalacrocorax aristotelis). A
entrada singüeiro defínea
como pato abundante nas lagoas
da Limia, sen especificar.

No Gran Diccionario
Xerais da Lingua Galega (2000),

de varios autores, aparece a
entrada pato (como galega e
estándar), definida de forma
xenérica; ademais, lavanco e
parrulo (como galegas e
estándares), identificadas
nunha das acepcións con Anas
platyrhynchos e unha voz como
sinónimo da outra; azulón
(recollida como galega e non
estándar), remite a lavanco.

Segundo J. Corominas e J.
A. Pascual, a mesma
onomatopeia que deu a voz pata
deu tamén “pato”, que alude á
maneira de andar destes
animais. F. Bernis Madrazo cita
tamén a J. Corominas, que opina
que “lavanco” viría de navanco
(nava, en castelán, é un lugar
lamacento ou pantanoso); F.
Bernis explica despois que, por
etimoloxía popular, “lavanco”
puido soar como “ala-blanco”,
porque estes paxaros poden, ao
voaren, mostrar manchas
brancas, e de aí o de “alavanco”
(26). Os modificadores “do
río”,  “do mar” e similares son
cualificativos populares que
aluden ao seu hábitat,
aínda que non é un pato
propiamente mariño.
“Do bico amarelo”,
como di, indica a cor do
bico desta especie.
“Azulón” fai referencia
ás plumas azuis do
espello deste pato,
características. “Bravo”
indica que é unha
especie salvaxe, non
domesticada. “Real” é
un cualificativo
engadido ao nome xenérico de
moitas aves para as identificar
como especies, que ás veces ten
relación cunha certa beleza ou
vistosidade na súa forma ou nas
súas cores, ás veces cunha certa
maxestosidade no xeito de
camiñar, de voar ou de se mover

en xeral (neste caso, pode ser
pola súa vistosa plumaxe).

No tocante á literatura, o
escritor Álvaro Cunqueiro
emprega o vocábulo específico
pato azulón en O incerto señor
don Hamlet: “...El Rei, teu
prometido esposo, está cazando
patos azulós... “ e os vocábulos
xenéricos pato e parrulo en A
cociña galega: “...Nos ríos hai
patos, que en moitas partes
chaman parrulos... “ (37).
Ramón Cabanillas, por
exemplo, emprega parrulo
nestes versos que recolle X. M.
Penas Patiño: “Estes versiños
sin quentor nin pulo / son da
mediocre caste eslavazada / do
aparvado parrulo / que de
chapuzo en tropezón, a eito, /
camiña, voa e nada; / pro faino
de tal traza e tan sin xeito / que
calisquera se decata axiña / que
nin nada, nin voa, nin camiña.”
(6).

PATO  RABILONGO
Anas acuta

Pato careto 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
nalgunhas publicacións (1, 2, 10
e 16). Pato rabilongo foi o
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nome proposto en 1999 no
traballo de M. A. Conde Teira
(27). Utilizouse na segunda guía
de X. M. Penas Patiño e C.
Pedreira López e recolleuse ou
utilizouse tamén noutras

publicacións ornitolóxicas (5, 7,
9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
18). En 1991, M. A. Conde
Teira e T. A. Vidal Figueroa
propuxeron para esta especie
pato rabudo (25). Esta
denominación tamén se
empregara nalgunha publicación
(4). Na bibliografía ornitolóxica,
o nome portugués é arrábio (2,
4, 9, 26, 35 e 36).

A. Villarino Gómez
recolleu para Anas acuta as
denominacións populares de
albelo e pato de rabo longo
na desaparecida lagoa de
Antela, na Limia, Ourense (8).

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 Gran
Diccionario Xerais da Lingua
Galega (2000), de varios autores,
aparecen as denominacións

xenéricas apuntadas en Anas
platyrhynchos.

No Dicionário da língua
galega de I. Alonso Estravís
(1995), da editorial Sotelo
Blanco, ademais das

denominacións xenéricas
indicadas en Anas platyrhynchos,
inclúe o sítem pato careto para
designar especificamente a Anas
acuta e albelo , nunha das
acepcións, para “unha clase de
pato da Límia, de pescozo
branco”.

Os modificadores
“rabilongo”, “rabudo” e
similares están motivados polo
rabo tan longo que ten esta
especie en comparación con
outros patos. “Albelo”
seguramente estará relacionado
coa vistosa cor branca do peito
e do pescozo desta anátida e
“careto” coa cor da cabeza, que
é diferente do resto do corpo.
Sobre a motivación semántica
de “pato”, véxase Anas
platyrhynchos.

A voz pato está recollida
na literatura (véxase Anas
platyrhynchos).

CERCETA  ALBELA
Anas querquedula

Cerceta do estío foi a
denominación proposta por C.
Pedreira López e X. M. Penas

Patiño en 1977-1978, na lista
patrón de aves de Galicia, e
tamén por M. A. Conde Teira e
T. A. Vidal Figueroa en 1991
(23 e 25). Utilizouse nas dúas
guías 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 ornitolóxicas (1, 2,
4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 18 e
26). Cerceta albela foi
proposto en 1999 no traballo de
M. A. Conde Teira (27). Tense
empregado nalgunhas
publicacións recentes (14, 15 e
16). Na bibliografía
ornitolóxica, o nome portugués
é marreco (2, 4, 9, 35 e 36).

A. Villarino Gómez
rexistrou para Anas querquedula
as denominacións populares
galegas de nelo, nelo albelo,
serrano e chilro na
desaparecida lagoa de Antela,
na Limia (8). Na primeira guía

Revisión dos nomes galegos de aves -VII

pato rabilongo  Foto: Álvaro Rodríguez Pomares
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de aves, X. M. Penas Patiño e
C. Pedreira López apuntan
tamén o nome galego de
cantadeira (1). F. Bernis
Madrazo recolle cantadeira
como nome portugués (26).

No Diccionario galego-
castelán de X. L. Franco Grande
(1968), da editorial Galaxia, e
no Diccionario de usos castelán-
galego de X. M. Freixedo Tabarés
e F. Álvarez Carracedo (1984),
da editorial Akal, aparecen as
denominacións xenéricas
apuntadas en A. platyrhynchos.

No Dicionário da língua
galega de I. Alonso Estravís
(1995), da editorial Sotelo
Blanco, aparece a entrada
cerceta, que nunha acepción
define de forma xenérica como
“aves da família dos anátidas”
e noutra acepción define e
identifica con Querquedula
querquedula (é dicir, Anas
querquedula).

No Gran Diccionario
Xerais da Lingua Galega (2000),
de varios autores, aparece

tamén a voz cerceta (como
galega e estándar) e a voz
zarceta (como galega e non
estándar), que remite a cerceta.

O termo “cerceta” vén
do latín vulgar cercedula, que no
latín culto era querquetula.
“Marreco”, “chilro” e
“cantadeira” son,
probablemente, por causa das
voces características que emite
esta anátida. “Nelo” é unha
denominación recollida para
Anas crecca e Anas querquedula,
dúas especies relativamente
comúns moi pequenas de
tamaño, e tal vez esa
terminación indique un
diminutivo relacionado co
tamaño; ademais, “nelo” pode
ter relación con “albelo” e con
“albela”, pola plumaxe clara e
a característica cella branca dos
machos de Anas querquedula.
Sendo así, non tería moito
sentido a denominación “nelo
albelo”, pero na formación
popular dos nomes non se
obedece ao sentido da lóxica.

“Do estío” fai referencia á súa
fenoloxía, xa que é unha especie
migradora, que chega ás nosas
latitudes na primavera e marcha
no outono.

Sobre a escolla dun nome
estándar, M. A. Conde Teira
(25) comenta que cerceta do
estío é unha adaptación do
francés sarcelle d’été, pero é
preferible a denominación de
cerceta albela, creado a partir
dun dos nomes desta especie
recollido por A. Villarino nas
terras da antiga lagoa de Antela,
nelo albelo, co nome xenérico
de cerceta. Conde e Vidal
comentan que cerceta é un
nome patrimonial en galego,
procedente do latín querquedula,
que está presente en moitas
linguas románicas (25).

CERCETA  ALIAZUL
 Anas discors

Cerceta aliazul foi o
nome galego proposto nos
traballos de M. A. Conde Teira

Cerceta albela  Foto: Alvaro Rodríguez Pomares



e T. A. Vidal Figueroa (25 e 27).
Utilizouse na segunda guía de X.
M. Penas Patiño e C. Pedreira
López e recolleuse ou utilizouse
tamén nalgunhas publicacións
ornitolóxicas, mesmo recentes
(5, 9, 11, 14, 17 e 18). Na
bibliografía ornitolóxica, os
nomes portugueses son pato-
d’asa-azul e marreca-d’asa-
azul (2 e 35).

É unha especie de moi
moi rara aparición en Galicia e
non se lle coñecen
denominacións populares
galegas, non sendo a xenérica.

No Diccionario galego-
castelán de X. L. Franco Grande
(1968), da editorial Galaxia, e
no Diccionario de usos castelán-
galego de X. M. Freixedo Tabarés
e F. Álvarez Carracedo (1984),
da editorial Akal, aparecen as
denominacións xenéricas
apuntadas en A. platyrhynchos.

No Dicionário da língua
galega de I. Alonso Estravís
(1995), da editorial Sotelo
Blanco, e no Gran Diccionario
Xerais da Lingua Galega (2000),
de varios autores, aparecen as
voces cerceta e zarceta tal e
como se apunta en Anas crecca e
Anas querquedula.

O termo “cerceta” vén
do latín vulgar cercedula, que no
latín culto era querquetula.
“Aliazul” ou “d’asa-azul”
indica a rechamante cor das
plumas cobertoras das ás. Sobre
a motivación semántica de
“pato”, véxase Anas
platyrhynchos.

CULLERETE
Anas clypeata

Pato cullerete 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

nas dúas guías de aves destes
autores e tamén se empregou ou
se recolleu este nome no Atlas
de Vertebrados de Galicia e
noutras moitas publicacións
ornitolóxicas (1, 2, 4, 5, 6, 9,
10, 11, 12, 17, 18 e 26).
Cullerete foi o nome proposto
en 1999 no traballo de M. A.
Conde Teira (27). Utilizouse en
publicacións ornitolóxicas
recentes (7, 13, 14, 15 e 16). En
1991, M. A. Conde Teira e T.
A. Vidal Figueroa propuxeron
para esta especie o nome de
pato culler (25). Na bibliografía
ornitolóxica, os nomes
portugueses son pato-
trombeteiro e pato-colhereiro
(2, 4, 9, 35 e 36).

A. Villarino Gómez
rexistrou para Anas clypeata a
denominación de vazcallo e o
castelanismo cuchareiro (en
correcto galego, cullereiro) nas
terras da desaparecida lagoa de
Antela, na Limia (8). Cullerete
é unha denominación que se
rexistra no galego da zona de
Cospeito (25). F. Bernis
Madrazo apunta case o mesmo
nome, cullarete, nesta zona
(26).

No Diccionario galego-

castelán de X. L. Franco Grande
(1968), da editorial Galaxia, e
no Diccionario de usos castelán-
galego de X. M. Freixedo Tabarés
e F. Álvarez Carracedo (1984),
da editorial Akal, aparecen as
denominacións xenéricas
apuntadas en A. platyrhynchos.

No Dicionário da língua
galega de I. Alonso Estravís
(1995), da editorial Sotelo
Blanco, ademais das
denominacións indicadas en
Anas platyrhynchos, inclúe o sítem
pato cullerete para designar
especificamente a Anas clypeata.

Semanticamente, tanto
“cullerete” como “culler” ou
o castelanismo “cuchareiro” fan
referencia a característica forma
do bico deste pato, que lembra
unha culler. Sobre a motivación
semántica de “pato”, véxase
Anas platyrhynchos.

A voz pato está recollida
na literatura (véxase Anas
platyrhynchos).

Silverio Cerradelo
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RESUME DOS NOMES TRATADOS

ASUBIADOR Anas penelope
ASUBIADOR  AMERICANO Anas americana
PATO  FALCADO Anas falcata
PATO  FRISADO Anas strepera
CERCETA COMÚN Anas crecca
PATO  ESCURO Anas rubripes
LAVANCO A. platyrhynchos
PATO  RABILONGO Anas acuta
CERCETA  ALBELA Anas querquedula
CERCETA  ALIAZUL Anas discors
CULLERETE Anas clypeata

Revisión dos nomes galegos de aves -VII
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OS NOSOS INSECTOS: Eurynebria complanata (L. , 1767)

Introducción

Trátase dun coleóptero
asociado ás zonas dunares
costeiras, máis propio do
outono aínda que pode atoparse
a fase adulta durante todo o ano.

Situación Taxonómica

Eurynebria complanata
(Linneo , 1767) pertence á
familia Carabidae, sendo un
xénero monoespecífico na
península Ibérica.

Distribución

Espállase pola costa
circunmediterránea, chegando a
Turquía e pasando a Irán e a
costa Atlántica dende Portugal
ata a costa Francesa e Illas
Británicas. CAMPOS GÓMEZ,
A.M & NOVOA DOCET, F.
(2006) a clasifican como
elemento mediterráneo
Atlántico e AVGIM & EMRE
(2007) como Indo-
Mediterránea.

No mapa adxunto pódese
comprobar que está distribuida
por toda a costa galega, nunha
distribución homoxénea a
excepción do Norte, máis
irregular pero moi
probablemente causado pola
falla de prospeccións
sistemáticas na zona. Tamén se
atopou nas Illas Atlánticas
(Sálvora, Ons e Cíes) con
anterioridade ó 2006.

No mapa estableceuse
unha simboloxía en base ás
datas dos rexistros e autoría dos
mesmos (propios ou
bibliográficos; no caso de
coincidir ambos, prevalece o do
autor). Os datos anteriores a
1950 están identificanse cun
sombreado na cuadrícula. Dado
o impacto sobre o seu hábitat,
da marea negra do buque
“Prestige”, tamén se
discriminaron os datos
posteriores a 2006.

Morfoloxía

Larva campodeiforme de
cor dourada clara. A variación
morfolóxica dos adultos é
escasa nas poboacións galegas,
cunha lonxitude de 17,2 +/- 0,8
mm (n =17). Entre poboacións
separadas, caso dos exemplares
observados de Francia, Irlanda
e Galicia, tampouco se
observan variacións de aspecto
suliñables, salvo unha lixeira
menor amplitude das manchas
mouras dos élitros nas
poboacións galegas.

Eurynebria complanata (adulto)  Foto: Xosé Lois Rey Muñiz
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OS NOSOS INSECTOS: Eurynebria complanata (L. , 1767)

MJ PJ

MH PH

MG NG PG

Orde: Coleoptera Cobertura (%)

Familia: Carabidae Datos non repetidos

Especie: Eurynebria complanata  (L., 1767)

Citas bibliográficas anteriores a 1950 Citas do autor 1984-2006

Citas bibliográficas 1951-1980 (non constan) Citas do autor 2007-2009

Citas bibliográficas 1980-2006

37,8

28

Historia Natural

Trátase dunha especie
vinculada ás dunas costeiras,
entre o mediolitoral superior e
o Supralitoral, sendo
infrecuente que rebase u
Supralitoral. Existe un rexistro
alonxado do Supralitoral, en
zona dunar fixa con vexetación
arbórea de piñeiral (EIROA et
al. 1988).
Os adultos pódense atopar en
calquera época do ano, con
máximos no primeiro semestre
e outubro, só constan rexistros
de larvas no mes de febreiro e
puntualmente en marzo (zona
cantábrica galega). A súa
alimentación principal é Talitrus
saltator , Montagu, 1808
(Talitridae, Amphipoda) a
coñecida pulga de mar, aínda
que se constatou carroñeo con
cangreixos mortos (FERREIRA
LORENZO 2005).

É unha especie nocturna
e fotofóbica, estando agochada
nas horas de insolación e
necesitando elementos que lle

permitan refuxiarse, como
taboas de madeira ou restos
orgánicos vexetais arroxados á
praia. Diversos estudos sobre a
súa orientación con respecto ó
sol e a paisaxe, indican unha

preferencia de actuación
segundo a paisaxe, apoiado por
un fototropismo negativo, o que
está relacionado coas pautas de
actuación da súa presa principal
T. saltator (COLOMBINI, et
al.1994).

Descoñécese a
capacidade de desplazamento
fora do seu hábitat e polo tanto
de recolonización.

Ameazas

Esta especie sofre dúas
ameazas importantes. A
primeira e irreversible é a

Eurynebria complanata (larva)  Foto: Xosé Lois Rey Muñiz
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Categoría UICN para Galicia:Vulnerable (VU A3C)
Establécese este criterio en base a:
Reducción do tamaño da poboación >=30% nos vindeiros
dez anos a causa dunha reducción da calidade do hábitat.

Para chegar a esta conclusión baseámonos nunha
análise de rexistros dos últimos once anos, por unha banda
os datos aportados por CAMPOS GÓMEZ, A.M & NOVOA
DOCET, F. (2006), a publicación de FERREIRA LORENZO
(2005) e os datos propios do autor. Analizáronse os datos
por separado e en conxunto; tívose en conta e
ponderáronse os datos aportados por FERREIRA
LORENZO (2005) para os anos 2003, 2004 e 2005,
consierando un rexistro por ano, xa que eran moi altos a
causa dun estudo concreto e sistemático no Baixo Miño e
desvirtuan as tendencias. Con todos estes datos, as
poboacións marcan unha moi lixeira tendencia ó descenso.
Nembargantes para prever unha potencial reducción da
poboación superior ó 30% en dez anos, tívemos en conta:

- Reducción das poboacións no resto das áreas
monitorizadas de Europa (Italia, Irlanda).((AUDISIO et al.
2003, http://www.habitas.org.uk/ xaneiro 2009).)

- A alteración física do litoral por paseos marítimos e
presión urbanística e antrópica en aumento. Incluimos os
plans do Ministerio de Medio Ambiente na costa con
“rexeracións” mal entendidas e inaxeitadas.

- A ampliación das limpezas mecánicas nas praias,
en máis praias e máis épocas do ano que ata o momento.
Especial responsabilidade da Deputación Provincial en
Pontevedra.

FENOLOXÍA
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destrucción do hábitat (praias
e dunas costeiras) e a segunda,
non menos importante, a
ruptura da cadea trófica e a
eliminación de refuxios, pola
limpeza nas praias das algas das
que se alimenta T. saltator e dos
refuxios onde se acobilla. A
limpeza mecánica das praias é
altamente agresiva, ó eliminar
a fonte de alimento dos seus
recursos tróficos, os acubillos e
á propia especie, que tamén é
barrida. As accións de limpeza
das praias soen coincidir cunha
das épocas de maior actividade
rexistrada, abril e maio.

Desenvolveuse unha
análise de vintecinco praias,
recollendo as variables de
extensión e tipo do Supralitoral,
acceso de vehículos de limpeza
ás mesmas e afección pola
marea negra do “Prestige”. En
contra do sospeitado previo ó
estudo, o impacto da marea
negra do buque “Prestige”, coa
inmersión das praias en fuel, foi
menor. Así, no ano 2008, p. ex.,

localizáronse poboacións de E.
complanata. nas praias de
Nemiña, Rostro e Langosteira
(Costa da Morte, A Coruña) .
Nembargantes, nas praias cun
supralitoral dunar menor de tres
metros e sen vexetación, así
como as que contan cunha
limpeza mecánica dos areais
(con independencia do seu
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Xosé Lois Rey Muñiz
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tamaño), non se detectaron
exemplares, incluidas praias con
presencia histórica de E.
complanata coma A Lanzada (O

Grove- Sanxenxo), parte sur da
Illa de Arousa, ou Montalvo
(Sanxenxo) entre outras, con
poboacións constatadas

décadas atras.
Categoría UICN para

Galicia:Vulnerable (VU A3C)
(ver cadro da páxina anterior).

A regulación da limpeza
dos areais onde esta presente,
sería unha medida dabondo
suficente para o supervivencia
das poboacións de Eurynebria
complanta.
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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) 1,50 EURO exemplar atrasado

PASPALLÁS  45:31

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  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

“Unha nación que destrue a súa terra, destruese a si mesma.”
Franklin Delano Roosevelt

(1882-1945) Presidente do Estados Unidos.


