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EDITORIAL
ENERXÍA, MEDIOAMBIENTE E SUPERVIVENCIA
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Nas últimas semanas, rexurdeu o cíclico problema da enerxía versus
mediambiente e emprego, neste intre en forma de carbón e subvencións.

A sociedade occidental mantén o seu alto nivel de vida por mor da
dispobilidade de inxentes fontes enerxéticas a baixos prezos (0,1178 EURO
cada Kwh) e non semella que esta sociedade estea disposta a renunciar á
comodidade de prender un botón e ter luz e calor. Se ben isto é unha realidade
tanxible, outra realidade é que o consumo enerxético está a consumir os
recursos do planeta e por ende o contaminamos cos nosos refugallos.

Polo momento temos fontes enerxéticas dabondo, o petróleo e carbón
a este ritmo, aínda durarán medio século no primeiro caso e entre 20 e 200
anos o segundo; a enerxía atómica tradicional aínda ten materia prima para
uns cen anos (IAEA, patronal do sector). O problema son os refugallos,
pois non é un problema estético, é un problema de saúde nosa e do planeta.

Estes refugallos, atómicos, CO2, cinzas e outros contaminantes, que
guste ou non guste crelo, matan ou acortan a vida no planeta e das súas
especies, incluida a nosa.. Temas tan “lonxanos” coma o tipo de combustible
de moitos barcos (combustible bunker ou fueloil), provocan a morte
prematura de 90.000 persoas ó ano (Investigación e Ciencia, santos 2010) e
este ano, a “pegada ecolóxica” no planeta situouse no 21 de agosto (ver
www.footprintnetwork.org). Se todos os habitantes gastáramos como se
fai nos Estados Unidos, farían falla cinco planetas.

Con estes antecedentes chegamos a unha situación na que temos máis
incógnitas que ecuacións, polo que debemos aplicar medidas paliativas ata
obter o resto das ecuacións.

A máis inmediata é o aforro e a eficiencia enerxética, na que se ten
avanzado moito nos últimos anos, pero queda moito por facer en tecnoloxía
e outro tanto na mentalidade de moita xente, e un problema engadido é o
volume de información, as veces contraditoria, que limita a capacidade de
decisión, máis debemos seguir adiante o non deixarnos tentar polo pasotismo.
O punto realmente difícil é incrementar as fontes enerxéticas en base a:
- Dotarnos dun mínimo enerxético per cápita, incluindo a xente e industrias
das economías emerxentes e o terceiro mundo, ó que teñen dereito. Co
actual consumo occidental, non hai enerxía dabondo para todos, se todo o
planeta consume tanta enerxía coma occidente.
- A enerxía obtida ten que ser capaz de resolver o problema dos refugallos
e despois aínda quedar enerxía neta para consumir nos fogares e industrias.
Tódalas enerxías coñecidas provocan factores adversos, aínda que en distinta
intensidade, logo debemos traballar este campo.

Namentras incrementamos a producción de enerxía con fontes menos
agresivas (ata que as poidamos baixar), debemos ir “apagando” as máis
contaminantes: os combustibles fósiles e a nuclear, que supoñen a parte grosa
do problema e da producción, polo que isto non se pode facer en catro
días.

Temas como o coche eléctrico, o aforro/eficiencia, o peche das centrais
de carbón, etc.,  non van ser solución, entran no punto de medidas paliativas,
pero aínda que paliativas, son imprescindibles, e sobre todo inaprazables.

Polo tanto o senso común e a lóxica obríganos a non despilfarrar a
enerxía e usar a xusta, debemos investir en investigación para desenvolver e
optimizar as actuais fontes enerxéticas e de consumo (luces led,
almacenamento, desenvolver a solar...) e á par, planificar o apagado das
fontes máis contaminantes. Non é que sexa doado, é que non hai outra.
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Actividades Directiva Xeral 2009
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Alegacións públicas
Ó abeiro dos respectivos

periodos de información
pública, a SGHN remitiu á
Consellería de Medio Ambiente
e Desenvolvemento Sostible e
á Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestruturas as oportunas
alegacións ó Plan Galego de
Acción fronte ó Cambio
Climático (09-02-2009), ó
Anteproxecto de Lei de Augas
de Galicia (16-11-2009) e ó
Documento de Inicio do
procedemento de Avaliación
Ambiental Estratéxica das
Directrices de Ordenación do
Territorio de Galicia (23-12-
2009).

Lagoa de A Frouxeira
Presentouse un escrito á

Consellería de Medio Rural
contra a apertura artificial da
canle de desaugamento con
maquinaria pesada para que se
restitúa a lagoa a un estado de
conservación favorable, con
copias a AEWA-Secretariat,
Unión Europea e Oficina da
Convención de Ramsar polo
desaugamento artificial da lagoa
(28-10-2009). Diante dunha
nova apertura artificial da canle,
remitiuse outro escrito á
Consellería de Medio Rural para
que aborde un estudo
multidisciplinar para recuperar
a lagoa ata un estado de
conservación favorable (18-01-
2010).

Carrizais do Ulla
Remitíronse alegacións ó

Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino e á
Consellería de Medio Rural polo
proxecto de “Actuaciones
medioambientales en la ribera
del río Ulla Término Municipal
de Dodro (A Coruña)” (09-02-
2010), ampliando as xa
presentadas o 31-05-2007.
Enviouse copia de ditas
alegacións a SEO/BirdLife e á
Sociedade Galega de
Ornitoloxía (que as suscribe
totalmente), e fíxose público un
comunicado de prensa.
ZEPA de A Limia
Enviáronse escritos á
Consellería de Innovación e
Industria con alegacións ó
Estudio de Impacto Ambiental

Canle da lagoa da Frouxeira

Durante o ano 2009 a SGHN, a través da súa Directiva Xeral, presentou
varias alegacións a Leis o plans sobre temas ambientais, así como tratou
diversos temas que reflectimos a continuación
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das areeiras Castro II (09-04-
2009 e 20-05-2009) e Arián II
(14-07-2009). Ademais
presentáronse denuncias ó
Valedor do Pobo, o “Defensor
del Pueblo” e a Unión Europea
polo incumprimento da
lexislación galega, española e
europea coa tramitación dos
EIA destas areeiras (15-07-
2009).

Biodiversidade
Continuaronse as accións

para lograr que a Consellería de
Medio Rural anule o Decreto
sobre caza con munición de
chumbo e garanta o
cumprimento da Ley 42/2007
do Patrimonio Natural e a
Biodiversidade. Neste senso
presentouse un escrito
reiterando a petición á
Consellería (28-07-2009) e
denuncias a AEWA-Secretariat,
Unión Europea, Ministerio de

Actividades Directiva Xeral 2009

Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino, Defensor del
Pueblo e Valedor do Pobo.
Concentracións parcelarias

Entre 2008 e 2009, a
SGHN respostou ás 15
“Consultas sobre Decisión de
Avaliación de Impacto
Ambiental” (EIA) que recibiu
sobre outros tantos proxectos
de concentración parcelaria
promovidos pola Consellería de
Medio Rural en doce concellos
das catro provincias galegas. En
base á análise detallada da
información recibida en soporte
informático, a SGHN solicitou
ó Presidente da Xunta de
Galicia e ós Conselleiros con
competencias na materia
(Consellería de Medio Rural
para os proxectos, Consellería
de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas para o EIA) un
replantexamento do modelo de
concentracións parcelarias en
Galicia en base a criterios de
sustentabilidade ecolóxica,
rendibilidade económica e
beneficios sociais e
demográficos, replantexamento
que, a xuicio da SGHN, pasa
necesariamente por:
• Excluir dos procesos de
concentración as zonas
comprendidas dentro de LICs e
ZEPAs, así como os hábitats de
conservación prioritaria de
acordo coas Directivas da
Unión Europea.
• Preservar as masas e
sebes de árbores e arbustos
autóctonos.
• Preservar, sen
“acondicionar” ou modificar, os
cauces fluviais e as zonas
asolagables.

• Incluir nos procesos de
concentración parcelaria só as
terras agrícolas de calidade.
• Avaliar con exactitude a
productividade das terras antes
da concentración parcelaria, en
termos económicos e agrícolas.
• Establecer con claridade
os obxectivos que se pretenden
acadar con cada concentración
parcelaria: demográficos, en
termos de fixación ou
incremento da poboación rural,
e de productividade, en termos
económicos e agrícolas.
Relacións coas administracións
Un representante da SGHN
participou nas xuntanzas do
Comité de Seguemento do Plan
de Desenvolvemento Rural de
Galicia 2009-13 (25-06-2009)
e do Consello Galego de Medio
Ambiente e Desenvolvemento
Sostible (21-10-2009).
Medios de comunicación

Interviuse en 8
entrevistas para a radio e 2 para
a televisión, emitíronse dous
comunicados de prensa.
Páxina web

Despois dunha análise en
profundidade das páxinas web
da SGHN xeral, delegacións e
seccións, a finais de ano
decidiuse reorganizalas todas
nunha páxina integral da
SGHN, cun deseño e estrutura
coherentes e modernos e unha
forte mellora dos contidos e das
actualizacións. Dito traballo deu
os seus froitos visibles a finais
do segundo trimestre do
presente ano coa nova páxina
web da SGHN.

Detalle areeira na Limia (Foto SIGPAC)

Vista zeral areeiras  na Limia (Foto SIGPAC)

SGHN



Actividades Sección Astronomía e Contaminación lumínica 2009

Convenio de colaboura
coa Concellería de Cultura de
Ferrol programa “Coñecendo o
Universo” para períodos
escolares, 2.008/2.009 e
2.009/2.010, no que se
realizaron 21 actividades,

participando 21 centros/
asociacións con 468 persoas.

Colaboración coa
delegación de Ferrol realizando
7 conferencias, e 2 saídas para

observación nocturna nas que
participaron 4 centros escolares
e unha asociación de veciños.
Participaron 517 persoas.

2 Conferencias no IES
Fragas do Eume de
Pontedeume (A Coruña).

Participaron
147 persoas.
6

Conferencias,
2
Observacións
diurnas e 1
nocturna no
CPI Miguel
Hernandez de
C a s t r o
U r d i a l e s
(Cantabria) .

Participaron 830 persoas.
Colaboración frustrada,

por mor do ceo cuberto, coa
Delegación de As Mariñas para
realizar unha observación.

foto da Lua   Foto: Víctor Rivera Jove

PASPALLÁS 48:6

A popular observación de
Bágoas de San Lourenzo na
praia de Esmelle (Ferrol).
Participaron 110 persoas.

Mantense a colaboración
mensual de efemérides
astronómicas e artigos de
astronomía no dominical
“Nordesía”, do Diario de Ferrol,
con 24 artigos sobre Astronomía
e contaminación lumínica.

Observación diurna no
peirao de Ferrol, durante
Spinnaker 2009. Participaron 60
persoas.

Tamén tivemos varias
saídas nos medios de
comunicación, o 12/08/2009
en Tele5 e COPE por mor das
Bágoas de S. Lourenzo
(Observación das Perseidas) e
o 22/11/2009 realizouse unha
reportaxe titulada “Coñecendo
o Universo” no xornal El País.

Sección de Astronomía
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Continuouse coa recollida de datos por
varias zonas de Galicia, centrando o traballo en
zonas de pouca prospección anterior, sobre todo
norte de Lugo e A Coruña.

Achegáronse perto de 500 novas citas netas
(non repetidas), destacando as de volvoretas
diurnas e en segundo lugar ás destinadas a
Odonata (libélulas), outros grupos dos que se
seguen a recoller datos son de Lucanidae e
Carabini (Coleoptera) e en segundo plano datos
doutros grupos de insectos

Outras actuacións foron as xestión
adminitrativas diante a Consellería de Medio
Ambiente, e obtivéronse as autorizacións
pertinentes para a captura de insectos. Igualmente
publicáronse varios artigos na Revista Paspallás e
escomezou a redacción  do Atlas de Carabini e
Lucanidae de Galicia, neste intre centrado na
recopilación de bibliografía.

Por último, atendéronse consultas sobre
temas entomolóxicos (mosquito tigre) e realizouse
unha asemblea xeral da Sección para a posta ó día
das distintas actividades.

Actividades Sección Entomloxia 2009

Sección de Entomoloxía

0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 2 0 1 0

0 2 0 0 0 1 0 0 0 4 1

4 3 3 1 0 2 3 0 1 0 0

MJ 0 0 0 3 5 0 1 0 3 0 0 0 0 PJ

0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 1 1 1 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 0 2 2 2 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0

1 1 4 3 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0

MH 1 4 4 1 2 1 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PH

0 2 2 2 3 5 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0

0 0 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1

0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0

0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

MG NG PG

Orde: Coleoptera Cobertura

Tribu: Carabini Datos non repetidos

4,6

2032009

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

1 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0

MJ 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 PJ

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0

MH 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 PH

0 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

MG NG PG

Orde: Coleoptera Cobertura

Familia: Lucanidae Datos non repetidos
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842009

10 21 14 2 11 0

14 15 22 9 21 19 11 6

11 21 21 16 19 7 6 7 23 11 12

34 23 20 23 14 9 34 17 23 17 12

8 0 8 27 37 11 12 9 15 15 30 21 8 PJ

0 8 12 20 0 20 25 15 17 17 14 18 9 17 24 14

13 20 12 17 18 22 10 16 17 15 30 13 8 16 15 17 24 13 7 18

6 16 17 12 15 9 13 24 17 13 22 14 22 15 15 19 14 16 7 29 16

18 11 20 22 16 9 13 11 22 22 23 20 18 11 19 16 18 15 21 24 27

17 14 10 8 14 14 14 22 12 17 11 13 27 9 30 24 14 17 16 22 26

10 20 13 17 25 10 22 13 26 22 15 22 10 24 26 10 16 34 34 19 44

12 14 1 10 14 25 19 24 18 16 17 19 22 15 12 14 17 29 22 18

6 15 17 30 22 29 30 28 10 15 18 24 28 16 11 5 31 11

9 30 44 36 34 19 33 24 10 17 25 13 13 24 21 11 33 18

MH 11 27 38 23 23 23 47 18 23 20 31 32 15 19 11 17 25 7 61 4 PH

9 24 34 27 24 41 14 14 20 34 32 11 20 19 24 17 41 12 26

2 25 22 28 32 35 29 17 22 53 12 18 35 31 32 27 12 31 10

4 12 16 28 23 27 24 17 20 12 22 29 16 31 16 20 19 34 8

19 30 38 22 24 26 27 23 20 26 16 14 25 24 20 27 24 20

10 18 21 27 30 17 24 14 29 22 20 20 15 31 23 35 21

12 35 25 32 23 44 28 35 31 42 32 52 32 45

5 23 26 56 24 24 23 27 23 39 42 21

28 11

NG PG

Orde: Lepidoptera Cobertura 13,9 %

Rhopalocera Datos non repetidos 73062009
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As actividades
centráronse en varias liñas, nas
que destaca a recollida animais,
vivos ou mortos ata un total de
48 exemplares de diversas
especies. Impartíronse 8
conferencias cunha
partcipación de 283 persoas,
tocando temas como as
tartarugas mariñas, a situación
da ría de Ferrol, a lura xigante,
etc. Realizáronse 18 excursións
visitando diversas áreas, como
a Xunqueira de Ares, Fragas do
Eume, apredizaxe sobre rastros
de animais, interpretación dos
sistemas dunares, etc, chegando
a participar 552 persoas. Así
mesmo, desenvolvéronse 4
obradoiros con 102 asistentes.

Accións en defensa da
natureza

Por mor da proposta de
campionato de cometas de
tracción no areal da Frouxeira
Valdoviño), organizado pola
asociación Kite Buggy,
realizarónse varios escritos para
controlar esta acción:
Demarcación de Costas de
Galicia, Delegación Prov.
Medio Ambiente, Concello de
Valdoviño e á propia
Aasociación Kite Buggy.

Outros escritos
presentados foron: Consellería

de Vivenda e Solo, con
alegacións a Plataforma
loxística portuaría (Mandía).
Demarcación de Costas de
Galicia e Delegada do Medio
Rural, pola realización de
actividades cinexética na praia
de Vilarrube (Valdoviño -A
Coruña).

Escrito á Demarcación
de Costas de Galicia,
Delegación  Prov.  Medio
Ambiente e SEPRONA, polas
Obras de accesibilidade
realizadas nas praias de Ponzos,
O Medote e Os Botes (Ferrol)

Mantívose unha reunión
con varias partes por mor das
baterias de costa abandonadas
en Doniños (Concelleira de

Medio Ambiente, unha
técnica do Concello, dous
representantes de
Defensa, unha
representante da
Asociación Prioriño e
Antón Fortuna
(Verdegaia). Neste eido

acordouse que cos fondos dos
que se dispoñía a Gerencia de
Defensa, limpar a zona, impedir
o acceso de vehículos, colocar
unha baranda de madeira nos
fosos e pechar os túneles de
maneira que se impida o acceso
de persoas e non o de fauna.

Convocados polo
COSEMA e coa compañía de
Carlos Gil (Costas), a técnico de
Medio Ambiente do Concello,
un técnico da empresa que vai
facer o proxecto, e
representantes de Lapis Verdes,
Clube de Montaña, ADEGA, e

Verdegaia, estudouse a
posibilidade de facer,
aproveitando os carreiros feitos,
un sendeiro desde a praia de
Doniños  (piñeiral) ata o Porto
Exterior. A SGHN mantivo
unha posición contraria a que
este sendeiro fora polo cordón
dunar.
Limpezas

Limpouse os fondos
mariños do Porto de Mugardos,
no que colabraron unha 60
persoas a metade
mergulladores, retirouse unha
tonelada e media de diversos
refugallos, dende restos de
embarcacións ata un teléfono
móbil, liberándose varios
animais enredados.
Punto recollida

25 litros de aceite de
cociñar usado

50 litros de aceite de
cociña usado

Recollidos 31 cartuchos
de tinta e toner a empresa
Biotoner
Entrevistas nos medios de
comunicación

Xornadas sobre o medio
mariño As “Xornadas sobre o
medio mariño”  no Ateneo
Ferrolán, do 30 de xaneiro ao
27 de febreiro, organizadas por
a SGHN e patrocinadas polo
Concello de Ferrol (Concellería
de Medio Ambiente). Tamén se
falou do Museo da Natureza e
o estado do local e da
recuperación do lobo mariño
cincento “Barda”.

As actividades da Delegación de Ferrol centráronse en varias liñas,
nas que destaca a recollida animais, alegacións e diversas reunións
de xestión

Actividades Delegación Ferrol 2009

Delegación de Ferrol
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Actividades Sección Herpetoloxía 2009

Durante todo o ano, realizáronse diversas
saídas por toda Galicia cara a obtención de datos
para o Atlas de Anfibios e Réptiles de Galicia,
especialmente centradas nas cuadrículas peor
prospectadas nos anteriores anos.
29/03/2009 e 10/05/2009

Inicio de colaboración co Programa SARE
(Seguimiento de Anfibios y Reptiles Españoles),
promovido pola A.H.E. co fin de comprobar a
tendencia das poboacións de hérpetos na península
ibérica (similar ao SACRE para as aves).
01/05/2009

Entrevista radiofónica no programa “Voz de
tarde” da emisora Radio Voz.
11/05/2009

Envío do quinto Avance do Atlas de
Anfibios e Réptiles de Galicia aos colaboradores,
cos datos correspondentes aos datos recollidos
entre o 1 de xaneiro de 2005 e o 27 de decembro
de 2008. Neste Avance aparece, como novidade,
que nos mapas das especies as cuadrículas con
datos no anterior Atlas teñen o fondo de cor gris.
17/12/2009

Envío da petición dos permisos para a
manipulación dos anfibios e réptiles para os
colaboradores que o solicitaron.

Sección de Herpetoloxía
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Charlas e obradoiros
- A Horta caseira Ecolóxica  (15
de maio).
- Observación de estrelas
(Cancelado)
- Curso de Identificación de
cogomelos (31 outubro).
Saídas
- Devesa de Anllares (4 de xaneiro).
- Cova da Serpe (8 de marzo).
- Monte do Gato e machuco de
Ois (26 de abril).
- Serra da Capelada (24 de maio).
- Serra da Faladoira e río Sor (13
de setembro).
- Penedos de Traba-Camelle (14
de xuño).
Alegacións e denuncias
- Presentación de alegacións ao
trazado do AVE: Estudio
Informativo del Eje Atlántico de
Alta Velocidad. Tramo A Coruña-
Betanzos (A Coruña)”.
- Revisión PXOM Bergondo,
estudio de presentación de
alegacións.

Coa A.C. Rabo do Galo, Grupo
Naturalista Hábitat e Grupo de
Anelamento Hércules:
- Denuncia de Actividades de
embarcacións a motor no LIC
Betanzos-Mandeo, ante a
Delegación do Goberno.
- Denuncia do Campionato galego
de motos acuáticas no LIC
Betanzos-Mandeo ante a Dirección
Xeral de Conservación da
Natureza.
Varios
- Xunta AAVV Soñeiro,
intervención no Val do Rego
Carríl.
- Xunta Mesa Medio Ambiente
(23/9) GDR.
Deseño de novo roteiro para O
Concello de Sada, do Castro (Agra
das Arcas ou castro de Samoedo)
a Sada (por Samoedo e río Maior).
- Nota de prensa sobre
intervención na praia de Miño
(instalación de chiringuitos).

- Nota de prensa sobre proxecto
de urbanización do humidal de
Gandarío.
Coa A.C. Rabo do Galo, Grupo
Naturalista Hábitat.
- Alternativa de actuación na ría de
Betanzos aos plans de actuación da
Demarcación de Costas.
- Proposta de medidas para a
rexeneración do e da paisaxe
dentro do Plan de Recuperación
da Cunca do Mandeo.
- Alternativas de emprazamento
dos observatorios ornitolóxicos na
Ría de Betanzos dentro do Plan de
Recuperación da Cunca do
Mandeo da Deputación da
Coruña.
Xunta con Rabo do Galo e
Hábitat, tema Fundación Custodia
do Território (7/10).
-Identificación dunha poboación
de Woodwardia radicans na costa
de Carnoedo (Praia Arnela).

O pasado 6 de xullo asinouse a escritura de constitución da Fundación Fragas do Mandeo, nova entidade constituida pola A.C.
Rabo do Galo de Paderne, o Grupo Naturalista Hábitat de A Coruña e a Sociedade Galega de Historia Natural, representada pola
Delegación de As Mariñas, entidades que conforman o Padroado Rector.

Fragas do Mandeo é unha organizción sen fin de lucro (ONL) e non gubernamental (ONG) de caracter fundacional que
desenvolverá a súa actividade no entorno da comarca de As Mariñas (A Coruña) e, máis especificamente na cunca do río Mandeo.

A Fundación Fragas do Mandeo ten como obxecto realizar labores de custodia do territorio co fin de conservar a paisaxe e os
ecosistemas naturais, coa súa xea, flora e fauna asociadas, así como fomentar a custodia como fórmula para protexer a natureza e
promover a súa conservación, ben por sí mesma ou coa colaboración de outras entidades, organismos, institucións ou persoas que
contribúan aos fíns fundacionais.
As actividades propias a desenvolver son:
a) Mercar ou alugar fincas de interese ambiental;  vender ou permutar fincas da propiedade co obxecto de mercar ou adquirir outras
de maior interese ambiental.
b) Chegar a acordos cos propietarios de fincas de interese ambiental, que permitan unha mellor conservación dos seus valores naturais.
c) Realizar tarefas de mantemento das fincas custodiadas en propiedade, por arrendamento ou mediante acordos, para garantir e
mellorar o estado de conservación do medio natural.
d) As tarefas de mantemento co obxectivo de mellorar as condicións ambientais, que abarcarán a eliminación de impactos existentes
(control e erradicación de especies alóctonas, recuperación de zonas degradadas, etc.), a repoboación con especies autóctonas, a
recuperación das poboacións das especies naturais e as actuacións para favorece-lo incremento da biodiversidade.
e) As tarefas para garanti-lo estado de conservación, que contemplarán medidas para a defensa contra incendios (mantemento de
camiños de acceso, creación e roza de devasas, instalación de puntos de auga, e outras similares), actuacións para impedi-la erosión do
terreo, accións legais para a protección e recuperación dos espazos custodiados, etc.
f) Restaurar e rehabilitar elementos do patrimonio etnográfico presentes nas fincas custodiadas.
g) Realizar actividades para promove-la difusión da custodia do territorio.
h) Apoiar iniciativas de custodia con fins de conservación da natureza realizadas por outras entidades xurídicas non lucrativas, incluso
con doazóns económicas ou de propiedades da fundación.
i) Realizar actividades de educación ambiental que permitan difundi-lo coñecemento da natureza e fomentar comportamentos que
favorezan a súa conservación.
j) Promover actividades de participación cidadán orientadas a conservar e recupera-lo entorno ambiental e o patrimonio etnográfico.
k) Realizar estudos do medio natural e as súas especies nas zonas custodiadas.
l) Promover entre persoas físicas e xurídicas as doazóns á fundación.
m) Solicitar axudas e subvencións a entidades públicas.

Actividades Delegación As Mariñas 2009

Delegación das Mariñas
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Informe de Situación
Durante o ano 2.009 non houbo cambios siñificativos na

situación situación ambiental da Provincia, o cal implica unha
situación negativa por canto as obras civís seguiron rillando o territorio
(AVE, p. ex.) ou os intentos de legalizar situacións de facto (Depósitos
do Ferrazo en Vilagarcía de Arousa). Detéctase unha apatía social
xeralizada á cal non son alleas as entidades ambientais nin tampouco
é unha situación nova.

A situación económica xeral está a ralentizar os proxectos de
grandes infraestruturas (Autovías, ampliación autoestrada AP-9), pero
isto non implica unha mellor xestión dos recursos económicos e
ambientais.  A sentencia declarando ilegais os recheos no porto de
Marín-Pontevedra evidencian que a propia administación é a primeira
en inclumplir as normas que lexisla, ocasionado un exemplo moi
negativo á cidadanía.

Internamente (SGHN-Pontevedra) unha boa parte da actividade
foi derivada en actividades da
Xeral (Paspallás, páxina web,
revisión proxectos Xunta....),
mantendo en conxunto un nivel
baixo, adicándose o último
trimestre á preparación da
Asemblea e eleccións da
delegación a realizar durante o
ano 2010.

Actividades Delegación Pontevedra 2009

Xeiras naturalistas
Continuaronse as xeiras

naturalistas por varias zonas da
Provincia e de Galicia, co doble
obxectivo naturalista e recoller
datos sobre o estado e flora e
fauna asociada. Comunicouse
vía e-mail a realización de dúas
xeiras (Serra do Xurés e
Complexo Intermareal Umia-
Ogrove) aínda que se fixeron
máis que se informaron
directamente ós socios que
habitualmente acuden a elas (O
Barco, Navia de Suarna,
Corrubedo, etc).
 Outros

- Censos de aves
invernantes en base ó proxecto
desenvolvido por Wetlands
International durante o mes de

xaneiro.
- Participación nos censos

de Anfibios, Réptiles e Insectos
desenvolvidos polas Seccións de

Herpetoloxía e Entomoloxía.
- Recollida de 15 kg de

pilas e baterías que foron
depositados nos contedores ó
uso.

- Apoio á APDR a favor
da mellora ambiental da río de
Pontevedra e o cambio de
ubicación de Celulosas.

- Alegacións á
ampliación do parque
empresarial do Pousadoiro e ó
estudio de impacto ambiental
no peirao do Ferrazo,
ambolosdous en Vilagarcía de
Arousa.

Recheo das charcas de cría do sapiño de esporóns no istmo da Lanzada

Raposos mortos posiblemente por veleno (Acibeiro-Forcarei)

Delegación de Pontevedra
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Familia Pandionidae

AGUIA  PESCADORA
Pandion haliaetus

Aguia peixeira foi o
nome proposto por C. Pedreira
López e X. M. Penas Patiño en
1977-1978, na lista patrón de
aves de Galicia (23). Utilizouse
na segunda guía de aves destes
autores e recolleuse ou
empregouse tamén noutras
publicacións ornitolóxicas (2, 3,
4, 5, 10, 11, 12, 17 e 26; ás
veces “águia”, escrito con til).
Aguia pescadora 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 empregou ou se
recolleu nalgunhas publicacións
ornitolóxicas (7, 9, 13, 14, 15,
16 e 18). Na bibliografía
ornitolóxica, os nomes
portugueses son águia-
pesqueira e gaviâo-branco (2,
9, 26, 35 e 36).

F. Bernis Madrazo
menciona o castelanismo águila
pescadora en Ourense (26). F.
Bernis Madrazo tamén cita ao
portugués Fernandes Ferreira
(1616), que empregou a voz
guincho para se referir a esta
especie (26).

Nos diccionarios
consultados aparecen as
denominacións xenéricas
apuntadas en Aquila chrysaetos.
Ademais, o Dicionário da língua
galega de I. Alonso Estravís
(1995), da editorial Sotelo
Blanco, trae o sítem gavián

branco na entrada gavián,
para se referir especificamente
a águia pesqueira (aínda que
despois esta denominación non
está recollida na entrada águia).

J. Corominas explica que
o termo castelán águila
descende como semicultismo
do latín aquila (e do mesmo
xeito, o galego “aguia”).  Os
modificadores “pescadora”,
“pesqueira” ou “peixeira”
relacionan esta ave cos seus
hábitos alimentacios, xa que
pesca e come peixes. O nome
“gavián” é propio doutra ave
de rapina moi diferente,
Accipiter nisus, aínda que ás
veces emprégase de forma
xenérica para outras especies,
como neste caso; o adxectivo
“branco” fai referencia á cor da
súa plumaxe nas partes
ventrais.

En canto ao emprego da
voz aguia na literatura, véxase
Aquila chrysaetos.

Familia Accipitridae

MIÑATO  ABELLEIRO
Pernis apivorus

Miñato abelleiro foi o
nome proposto por en 1977-
1978, na lista patrón de aves de
Galicia, e tamén en 1991 e 1999
nos traballos de M. A. Conde
Teira e T. A. Vidal Figueroa (23,
25 e 27). Utilizouse nas dúas
guías de aves de C. Pedreira
López e X. M. Penas Patiño, no
Atlas de Vertebrados de Galicia
e recolleuse ou utilizouse tamén
noutras moitas publicacións
ornitolóxicas (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18).
Nunha publicación tamén se lle
chamou buxato abelleiro (3).
Na bibliografía ornitolóxica, os
nomes portugueses son falcâo-
abelheiro e bútio-vespeiro (2,
9, 35 e 36).

Unha chea de
denominacións xenéricas
populares que podería recibir
tamén esta especie están
apuntadas en Buteo buteo.

Nos diccionarios
consultados aparecen as

Continuamos coa publicación, por capítulos, do libro de
Silverio Cerradelo “Os nomes das Aves de Galicia. Neste artigo
encomenzamos coas aves rapaces

Miñato abelleiro Foto: Álvaro Rodríguez Pomares

Revisión dos nomes galegos de aves - X



PASPALLÁS 48:13

denominacións
x e n é r i c a s
apuntadas en
Buteo buteo.

Sobre a
etimoloxía de
“miñato”, véxase
Buteo buteo.  Os
nomes xenéricos
de Pernis apivorus,
“falcâo”, “bútio”
e “buxato”, o
mesmo que
“miñato”, son
propios doutras
aves de rapina que
non teñen relación
con esta especie:o
primeiro, con Falco
peregrinus ; os
outros, con Buteo buteo (co que
Pernis apivorus ten moito
parecido físico) e co xénero
Milvus; pero aplícanse tamén a
esta especie co modificador
“abelleiro” ou “vespeiro”, que
aluden á súa peculiar
alimentación, que o diferencia
das outras especies de aves de
rapina.

Sobre o emprego da voz
miñato na literatura, véxase
Buteo buteo.

L A G A R T E I R O
CINCENTO  (ou
P E N E I R E I R O
CINCENTO)
Elanus caeruleus

Peneireiro cincento foi o
nome proposto por C. Pedreira
López e X. M. Penas Patiño en
1977-1978, na lista patrón de aves
de Galicia (23). Utilizouse na
segunda guía de aves destes autores e
recolleuse ou utilizouse tamén
nalgunhas publicacións ornitolóxicas

(2, 5, 10 e 11). Tamén foi a
denominación proposta en 1991 no
traballo de M. A. Conde Teira e T.
A. Vidal Figueroa (25).
Lagarteiro cincento foi
proposto en 1999 no traballo de M.
A. Conde Teira (27). Utilizouse en
publicacións ornitolóxicas recentes
(7, 9, 13, 14 e 18). Na bibliografía
ornitolóxica, o nome portugués é
peneireiro-cinzento (2, 9, 26,
35 e 36).

É unha ave moi rara en Galicia
e non se lle coñecen nomes populares,
agás os xenéricos. Peneireiro utilízase
sobre todo no oriente galego e
lagarteiro é predominante no
occidente (25).

Nos diccionarios
revisados para este traballo non
aparecen denominacións
específicas para Elanus caeruleus.
Recollen, sen embargo, as
denominacións xenéricas de
Falco tinnunculus que tamén se
empregan para Elanus caeruleus.

Sobre a semántica de

“lagarteiro” e “peneireiro”,
véxase Falco tinnunculus. O
modificador “cinsento” ou
“cincento” fai referencia á cor
gris da súa plumaxe.

No tocante á escolla dun
nome galego, tanto peneireiro
como lagarteiro son dous
nomes xenéricos igual de
válidos para a especie. M. A.
Conde Teira e T. A. Vidal
Figuroa explican que son os dos
nomes maioritarios en Galicia
para Falco tinnunculus, outra ave
de rapina que si é habitual en
Galicia e que, igual ca Elanus
caeruleus, tamén se peneira no
ceo, e del colléronse os nomes
xenéricos (25). Estes autores
acharon máis recomendable o
nome xenérico de peneireiro,
por facer referencia á
característica conducta destas
aves: o seu voo peneirado (25).
Ambos os dous están recollidos
a miúdo nas publicacións
ornitolóxicas. Ambos os dous

Lagarteriro cincentoo Foto: Álvaro Rodríguez Pomares

Revisión dos nomes galegos de aves - X
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son, xa que logo, nomes
xenéricos aplicables a todos os
lagarteiros (ou peneireiros): E.
caeruleus, F. tinnuculus , F.
naumanni e F. vespertinus.

As voces lagarteiro e
peneireiro téñense empregado
na literatura (véxase Falco
tinnunculus).

MILLAFRE  NEGRO
Milvus migrans

Miñato queimado 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, no Atlas de
Vertebrados de Galicia e
recolleuse e utilizouse tamén
noutras publicacións
ornitolóxicas, mesmo recentes
(1, 3, 5, 6, 7, 10, 11 e 12).
Millafre negro foi o nome
proposto en 1999 no traballo de
M. A. Conde Teira (27).
Empregouse nalgunhas
publicacións ornitolóxicas
recentes (14, 15 e 16). Noutras
publicacións ornitolóxicas
tamén recentes (9, 13 e 18)
empregouse o nome de miñato
negro, que foi o nome proposto
por M. A. Conde Teira e T. A.
Vidal Figueroa en 1991 (25).
Na bibliografía ornitolóxica, o
nome portugués é milhafre-
preto (2, 9, 26, 35 e 36).

A. Villarino Gómez
rexistrou para Milvus migrans a
denominación de mioto nas
terras da Limia, Ourense (8). F.
Bernis Madrazo, referíndose ao
xénero Milvus, comenta as
voces miñato, rexistrada na
provincia de Lugo, e muñato,

rexistrada na provincia da
Coruña (26). M. P. Paz
González rexistrou a voz milán
en Xunqueira de Ambía; A.
Sánchez Sánchez, en
Montederramo; identificouse
coa voz castelá milano, pero é
posible que se trate dun
castelanismo (30). A.
Santamarina Fernández
rexistrou en Val do Suarna a voz
lamiego, que se identificou coa
castelá milano (30). C. García
González rexistrou a voz
queima en Compostela para se
referir a unha ave parecida ao

milano (30). Moitas máis
denominacións xenéricas
populares aplicables a esta
especie están apuntadas en Buteo
buteo.

O Diccionario galego-
castelán de X. L. Franco Grande
(1968), da editorial Galaxia,
recolle as voces albela, que
define de maneira imprecisa e
identifica con miangueiro,
miñato e mioto; miñato, que
define de maneira imprecisa
coas voces castelás milano real,
azor, e co sinónimo bexato;
mioto, que remite a miñato;

Milvus migrans Foto: Álvaro Rodríguez Pomares
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miangueiro, que identifica coa
voz castelá milano e remite a
albela; miato, que nunha das
acepcións identifica coa voz
castelá azor e remite a miñato;
millafre, que identifica coa voz
castelá milano; bullafre, que
remite a bexato; bexato, que
identifica coa voz castelá milano
e cos sinónimos galegos
bouxato, bullafre, buxarelo,
buxato e miñato; bouxato,
que remite a buxato; buxato,
que remite a bexato; buxarelo,
que remite a bexato; queima,
que define coma especie de milano
con plumas ablancuzadas.

No Diccionario de usos
castelán-galego de X. M. Freixedo
Tabarés e F. Álvarez Carracedo
(1984), da editorial Akal,
aparecen as voces galegas
albela, milmanda, miñato,
miato, millán,  millafre,
bullafre , bexato, buxato,
bouxato, bouxarelo e queima
identificadas coa voz castelá
milano; queima, en concreto, co
sítem milano de plumas
blanquecinas.

O Dicionário da língua
galega de I. Alonso Estravís
(1995), da editorial Sotelo
Blanco, trae as entradas
miñafre, que remite a millafre;
millafre que identifica co nome
científico Milvus milvus e co
sinónimo miñato; miñato, que
nunha das acepcións define
coma ave de rapina e identifica
con Milvus milvus, especificando
a denominación miñato-
queimado para Milvus migans,
e dá os sinónimos bexato (que
logo non ten entrada propia),
millafre e miñafre; queima,
que nunha das acepcións define

coma ave semellante ao miñato
e co sinónimo miñato; albela,
que define como tipo de
millafre e identifica tamén co
sinónimo miñato; lamego, que
define de maneira inespecífica
como ave rapaz; lamote, que
nunha das acepcións define de
maneira inespecífica como ave
rapaz.

O Gran Diccionario
Xerais da Lingua Galega (2000),
de varios autores, recolle as
voces: miangueiro ,
milmanda, millafre, mioto,
buxato e bouxato (como
galegas mais non do estándar),
que remiten a miñato ou
bexato; miñato (como galega
e estándar), que nunha das
acepcións identifica con Milvus
milvus e Milvus migrans e na outra
con Buteo buteo e cos sinónimos
lamote, lamego e bexato;
lamote, que nunha das
acepcións identifica con Buteo
buteo e cos sinónimos miñato,
lamego e bexato; lamego, que
nunha das acepcións identifica
con Buteo buteo e cos sinónimos
miñato,  lamote e bexato;
bexato,  que nunha das
acepcións identifica con Buteo
buteo e cos sinónimos miñato,
lamego e lamote.

J. Corominas e J. A.
Pascual, no Diccionario Crítico
Etimológico Castellano e Hispánico,
explican que do latín vulgar
milanus, do latín miluus, derivan
as denominacións castelás
milano e milán e as portuguesas
“mioto”, “minhoto” e
“milhafre”; “bulhafre” tería a
mesma orixe, e citan a R. Lapa,
quen explica que tal vez teña
influencia do termo busnardo,

especie de falcón; tamén citan
a Sarmiento e Valladares, que
recollen respectivamente
“miñoto” e “miñato” para o
galego. Os modificadores
“negro”, “queimado” ou
“preto” fan todos referencia á
cor escura da súa plumaxe.

En relación co nome
xenérico estándar, M. A. Conde
Teira explica que parece útil
diferenciar as especies dos
xéneros Buteo e Milvus no seu
nome xenérico, que en galego
sempre se lles chamou co
mesmo: miñato (27). Todos os
derivados da voz latina milvus
deron lugar a denominacións
populares galegas empregadas
habitualmente para o xénero
Buteo: miñoto, miñato, mioto,
milán, milango, miñata, etc.,
sen diferencialo do xénero
Milvus (27). Xa que logo, a
solución que propón M. A.
Conde Teira é adoptar a forma
portuguesa actual para o xénero
Milvus, millafre, que é popular
en terras sureñas (27). Por outra
banda, millafre, como a seguir
se pode ver, está recollida en
todos os diccionarios
consultados. Outra
denominación sinónima sería
millano, presente no texto de
Fernandes Ferreira do 1616, que
sinala a diferenciación entre o
millano negro ou preto e o
millano ruivo (26 e 27).

No tocante á literatura,
o nome bullafre foi empregado
por Xohan Airas, trobador das
cortes de Afonso X e de don
Dinís de Portugal, nestes versos
que recolle X. M. Penas Patiño:
“...Ca eu sei ben as aves coñocer
/ e con paleta gorda máis me

Revisión dos nomes galegos de aves - X
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praz / que con bullafre, boitre
nen viaraz, / que me non pode
ben nen mal facer... “ (6). Sobre
o emprego da voz miñato na
literatura, véxase Buteo buteo.

MILLAFRE  REAL
Milvus milvus

Miñato real 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, no
Atlas de Vertebrados de Galicia
e recolleuse ou utilizouse tamén
noutras publicacións
ornitolóxicas (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12, 13 e 18). Miñato
real, ademais, fora o nome
proposto en 1991 por M. A.
Conde Teira e T. A. Vidal
Figueroa (25). Millafre real foi
o nome proposto en 1999 no
traballo de M. A. Conde Teira
(27). Empregouse nalgunhas
publicacións ornitolóxicas
recentes (14 e 15). Na
bibliografía ornitolóxica, os
nomes portugueses son
milhafre-real e milhafre-rabo-
de-bacalhau (2, 9, 26, 35 e
36).

F. Bernis Madrazo,
referíndose ao xénero Milvus,
apunta as voces miñato,
rexistrada na provincia de Lugo,
e muñato, rexistrada na
provincia da Coruña (26). Unha
chea de denominacións
xenéricas populares aplicables a
esta especie están tamén
apuntadas en Milvus milgrans e
Buteo buteo.

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, aparecen as
entradas xa apuntadas en Milvus
migrans.

O Dicionário da língua
galega de I. Alonso Estravís
(1995), da editorial Sotelo
Blanco, trae as entradas
miñafre, que remite a millafre;
millafre, que identifica co nome
científico Milvus milvus e co
sinónimo miñato; miñato, que

nunha das acepcións define
coma ave de rapina e identifica
con Milvus milvus , e dá os
sinónimos bexato (que logo
non ten entrada propia),
millafre e miñafre; queima,
que nunha das acepcións define
coma ave semellante ao miñato
e co sinónimo miñato; albela,
que define coma millafre de cor
parda clara que concorre aos
lugares onde están a lavar as
tripas e identifica tamén co
sinónimo miñato; lamego, que

Millafre real  Foto: Álvaro Rodríguez Pomares

Revisión dos nomes galegos de aves - X
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define de maneira inespecífica
coma ave rapaz; lamote, que
nunha das acepcións tamén a
define de maneira inespecífica
coma ave rapaz.

O Gran Diccionario
Xerais da Lingua Galega (2000),
de varios autores, recolle as
voces: miangueiro,
milmanda, millafre, mioto,
buxato e bouxato (como
galegas mais non do estándar),
que remiten a miñato ou
bexato; miñato (como galega
e estándar), que nunha das
acepcións identifica con Milvus
milvus e Milvus migrans e na outra
con Buteo buteo e cos sinónimos
lamote, lamego e bexato;
lamote , que nunha das
acepcións identifica con Buteo
buteo e cos sinónimos miñato,
lamego e bexato; lamego, que
nunha das acepcións identifica
con Buteo buteo e cos sinónimos
miñato , lamote e bexato;
bexato, que nunha das
acepcións identifica con Buteo
buteo e cos sinónimos miñato,
lamego e lamote.

En relación coa
etimoloxía de “miñato”,
“millafre”, “bullafre” e
similares, véxase Milvus migrans.
“Real” é un cualificativo
engadido ao nome xenérico de
moitas aves para as identificar
como especies, que no caso
desta ave de rapina
seguramente ten relación cunha
certa beleza ou vistosidade na
súa silueta, no seu voo ou nas
súas cores. “Rabo-de-
bacalhau” é un cualificativo
portugués que alude á
característica forma do rabo
deste paxaro.

En canto á escolla dun
nome xenérico estándar, os
comentarios poden ser os
mesmos ca para a especie
anterior, Milvus migrans.

Sobre o emprego da voz
miñato na literatura, véxase
Buteo buteo; sobre o emprego de
bullafre, Milvus migrans.

PIGARGO
Haliaeetus albicilla

Pigargo foi o nome
proposto en 1999 por M. A.
Conde Teira (27). Utilizouse
nalgunha publicación
ornitolóxica (14). Na guía de
aves de X. M. Penas Patiño e
C. Pedreira López e tamén
nalgunha publicación
ornitolóxica recente
empregouse aguia mariña (5,
9 e 18). Na bibliografía
ornitolóxica, os nomes
portugueses son águia-rabalva
e pigargo (2, 35 e 36).

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

O Diccionario de usos
castelán-galego de X. M. Freixedo
Tabarés e F. Álvarez Carracedo
(1984), da editorial Akal,
identifica coa voz castelá pigargo
coas galegas buxato, buxarela,
bouxato, bouxarelo, bullafre e

miñato (malia seren estas
propias de Buteo buteo, que non
ten nada que ver con Haliaeetus
albicilla).

No Dicionário da língua
galega de I. Alonso Estravís
(1995), da editorial Sotelo
Blanco, aparecen as voces
pigarga ou pigargo, para se
referir, nunha das acepcións, a
esta ave que vive nas marxes de
ríos e lagos (noutra acepción
identifícaa como aguia de
maneira inespecífica).

No Gran Diccionario
Xerais da Lingua Galega (2000),
de varios autores, aparece a
entrada pigargo (como galega
e estándar) definida e
identificada con Haliaeetus
albicilla.

J. Corominas explica que
o termo castelán águila
descende como semicultismo do
latín aquila (e do mesmo xeito,
o galego “aguia”). M. A. Conde
Teira explica a introducción do
nome  “pigargo”, procedente
do grego pygárgos, “que ten o
rabo branco”, que foi proposta
no francés, pasou logo ao
español, e agora ao galego e ao
portugués (27). A
denominación “aguia mariña”
fai referencia ao seu hábitat,
pois caza en costas mariñas,
lagos e noutras zonas húmidas.

RESUME DOS NOMES TRATADOS

Silverio Cerradelo Gómez

AGUIA PESCADORA Pandion haliatus
MIÑATO ABELLEIRO Pernis apivorus
PENEREIRO CINCENTO Elanus caeruleus
MILLAFRE NEGRO Milvus migrans
MILLAFRE REAL Milvus milvus
PIGARGO Haliaetus albicilla

Revisión dos nomes galegos de aves - X
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Alegacións da SGHN ó Plan de Ordenación do Litoral (POL)

Comentarios xerais
A crúa realidade é que, 28

anos despois de asumir as
competencias exclusivas sobre
ordenación do territorio, Galicia
aínda carece dunha ordenación
real do territorio e que, de todas
as rexións do “Espazo
Atlántico” da Unión Europea,
Galicia é a única que aínda
carece dun instrumento de
ordenación, protección e
xestión do seu espazo costeiro.
A política dos feitos
consumados en moitos
concellos, ese tristemente
famoso “ti vai facendo” que en
realidade era un “ti vai
(des)facendo”, no ámbito do
POL traduciuse nun caos
urbanístico que devoraba o
litoral galego ata que a Lei 6/
2007 paralizou cautelarmente
os desenvolvementos
urbanísticos na franxa de 500 m
desde a beiramar ata a
elaboraciónd o POL. A
moratoria chegou demasiado
tarde para algunhas zonas
sobranceiras da beiramar
galega, pero aínda a tempo para
outras moitas.

Moito máis aló dun solar
urbanizable, ou dun terreo a
encher con infraestruturas

O pasado 30 de setembro a SGHN presentou unha serie de alegación ó
POL (Plan de Ordenación do Litoral), documento básico para establecer
os criteriosde partida para xestionar unha ordeación do litoral racional
e imprescindible

enerxéticas, de comunicacións
e plantas de acuicultura, o
litoral de Galicia é parte do
patrimonio natural, cultural,
etnográfico e identitario dos
galegos e de todos os europeos;
como tal patrimonio común
inalienable debemos ordenalo,
aproveitalo de xeito sostible e
protexelo por enrriba de
calquera interese particular. Por
iso, a SGHN da a benvida ó
POL non só porque é
necesario, senón porque,
facendo da necesidade virtude,
é en liñas xerais un bo plan,
malia que a SGHN discrepa
con algúns artículos, considera
que outros deberan de
mellorarse e bota en falla a

inclusión dalgún adicional.
Aspectos negativos do POL

Ningún artigo contempla
a imprescindible campaña de
reposición da legalidade
urbanística, aínda que no propio
POL hai fotografías nas que se
ven casos evidentes de
alegalidade, incluidas flagrantes
invasións do dominio público
marítimo terrestre.

Non inclúe unha
imprescindible disposición
transitoria que estableza unha
moratoria na execución dos
PXOM e dos plans sectoriais e
proxectos sectoriais vixentes na
actualidade para que se adapten
ó POL e ás DOT, especialmente
ás determinacións e criterios

A alegacións
íntegras pódense
obter na nosa
páxina web:
www.sghn.org



establecidos non só nas áreas de
protección ambiental e mellora
ambiental e paisaxística, senón
tamén nos espazos de interese.
Aspectos a mellorar no POL

Deberíase de clarificar
máis o destino dos distintos
tipos de asentamentos, sobre
todo aqueles que non
concordan cos obxectivos do
Plan, como os ámbitos de
recualificación. Asi mesmo,
debería artellar novos
instrumentos de ordenación de
incidencia supramunicipal para
evitar que se multipliquen os
efectos negativos das diferentes
actuacións (polígonos
industriais, rede viaria e outras
infraestruturas, etc).

Na zona de protección,
así como na de mellora
ambiental e paisaxística e nos
espazos de interese, debería
establecer: a) unha normativa
clara, e moi respetuosa cos
valores ambientais, para regular

a instalación de sistemas xerais
territoriais; b) un perímetro
exento de construcción urbana,
industrial, deportiva ou incluso
de lecer que chegase á
referencia dos 500 m, ou menos
en casos especiais polas
características da zona; c) unha
política forestal comprometida
coa recuperación do bosque
atlántico e a progresiva

eliminación dos monocultivos
de eucalipto; d) a priorización
das actividades produtivas
sostibles, como a agricultura
ecolóxica e a acuicultura
tradicional.

As medidas de
integración paisaxística
deberían facerse extensivas ós
proxectos de concentración
parcelaria e os dragados e a
rectificación de leitos só
deberan permitirse en
circunstancias absolutamente
excepcionais e, xa que logo, só
tras a exhaustiva xustificación
de que non hai outra alternativa
posible.
Aspectos positivos do POL

A preocupación pola
urbanización difusa e os
crecementos illados, así como
a súa aposta polo uso eficiente
e sostible do solo, a integración
paisaxística e ambiental dos
núcleos de poboación, a
rehabilitación e a renovación de

edificacións.
O criterio de

que é preciso evitar
“ o s
desenvolvementos
urbanísticos nos
espazos de maior
valor agrolóxico,
potencia lmente

inundables e de valor
hidroxeolóxico”; neste senso, a
SGHN solicitou que o POL
estableza a prohibición absoluta
de calquera desenvolvemento
urbanístico ou industrial nos
humedais incluidos no Catálogo
Galego de Humedais.

O criterio de que, sen
resolución expresa do
organismo competente en

materia de paisaxe, se entenda
desfavorable o seu informe
preceptivo e vinculante sobre o
estudio de impacto e
integración paisaxística de
obras, usos, construcións,
instalacións e actividades.

A preocupación por
combatir a contaminación
lumínica, perniciosa non só para
o funcionamento dos sistemas
naturais, como indica o POL,
senón tamén para o dereito dos
cidadáns a disfrutar do ceo
nocturno.

O seu modelo de
sendeiros peonís, claramente
inspirado nos sendeiros
europeos de gran e pequeno
percorrido: sen dúbida algunha
moitísimo máis respectuosos,
fermosos, sustentables e
baratos que o perxudicial e
carísimo modelo de paseos
marítimos desenvolvido ata
agora.

A aceptación da
suxerencia da SGHN (durante
o trámite de audiencia do POL)
para que os espazos de interese
de taxons (EIT) contemplen a
todos os taxóns endémicos,
vulnerables ou de distribución
reducida, e a inclusión dos 22
EITs propostos pola SGHN
para protexer o hábitat de dous
odonatos (Brachyton pratense e
Coenagrium scitulum), unha
bolboreta (Zerynthia rumina), un
anfibio (Pelobates cultripes), un
réptil (Chalcides bedriagai) e tres
aves (Charadrius alexandrinus,
Burhinus oedicnemus e Emberiza
schoeniclus lusitanica).

SGHN

A SGHN solicitou que o POL
estableza a prohibición
absoluta de calquera
desenvolvemento urbanístico
ou industrial nos humedais
incluidos no Catálogo Galego
de Humedais

Alegacións da SGHN ó Plan de Ordenación do Litoral (POL)
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O cabalo galego corre perigo de desaparición polos intentos de
domesticación das súas poboacións por parte da administración
autonómica

O pasado mes de maio, a
SGHN presentou un escrito
diante da Consellería de Medio
Rural por mor da campaña de
marcaxe con chip que quere
facer cos cabalos salvaxes.

A SGHN opina que ista
maniobra, considerada
illadamente, pode repercutir
moi negativamete no cabalo de
monte ou ponei galego, que
ademáis é posiblemente é a
maior poboación salvaxe de
cabalos do mundo, xa que
outras poboacións como os
cabalos norteamericanos son
realmente cimarróns
descendentes de cabalos
domesticados. O ponei galego
está xeneticamente definido
coma poboación, aínda que non
coincida cos patróns dictados

na regulación oficial do “ponei
galego”.

Estes poneis,  malia ser
unha especie salvaxe, como os
porcos bravos ou corzos, teñen
un aproveitamento tradicional,
do cal xurdiron os curros,
considerados “festas” de
interese cultural e
promocionadas pola propia
administración.

Nos últimos anos
producíronse diversas
actuacións e manifestacións
por parte da administración
autonómica, e algunhas locais,
sobre os poneis (bestas e egoas)
de monte que poderían ameazar
a súa conservación:
a. Establecemento da obriga de
identificar tódolos cabalos de
monte con microchips. Dito

requisito é iniciativa exclusiva
da Xunta de Galicia, xa que:
i. A Unión Europea non obriga
a poñelos a cabalos salvaxes ou
semisalvaxes (reglamento C.E.
nº 504/2008 da comisión.
Artículo 7, páxina L 149/10).

ii. A Administración
autonómica da Xunta de Galicia
(D.O.G. 241 de 12-12-2008)
anticipouse á central (Real
Decreto 1515/2009, BOE nº
256 de 23-10-2009) facendoo
obrigatorio en toda Galicia para
todos os équidos, domesticos ou

Potros salvaxes na Serra do Suído (Pontevedra-Ourense) Foto: Xosé Lois Rey Muñiz

Se desaparece ou
reduce a poboación
de cabalos, o lobo
seguirá o seu
camiño

O futuro do cabalo galego en perigo
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bravos, (Artigo 9) baseándose
nunha definición de
explotación gandeira equina
(artigos 3º e 4º) contradictoria
coa que a propia Xunta de
Galicia aplica para os ataques
e danos polos lobos.
iii. A administración central
(Real Decreto 1515/2009)
mantén os mesmos criterios
que a Unión Europea: a
autoridade competente poderá
excluir deste sistema de
identificación (microchips) aos
cabalos salvaxes ou
semisalvaxes onde o considere
oportuno (artigo 11).
b. Exclusión das axudas por
ataques de lobo ós cabalos que
non estean inscritos nunha
explotación gandeira, xa que se
solicita copia do libro da
explotación gandeira, datas de
alta e baixa das bestas afectadas
no libro de rexistro e que o
gando ten que estar saneado e
identificado con microchips
(DOG nº 239, Orde de 30-11-
2009 da Consellería de Medio
Rural, artigo 3º).
c. Retirada de varias manadas
de cabalos en diversos
concellos, casos de Vilanova de
Arousa ou dos cabalos da zona
da Madroa (Vigo), etc.
d. Incremento de noticias nos
medios de comunicación de
diversas incidencias ou
accidentes no que están
involucrados estes animais.

A SGHN considera que
a reducción, desaparición ou
estabulación do cabalo de
monte ou ponei suporía unha
gravísima ameaza para a
conservación do lobo pois o
cabalo supón un 85-90% da

deta do lobo na meirande parte
de Galicia, é dicir, é o sustento
trófico desta especie.
Outra traba é a aplicación ós
poneis da normativa de retirada
de restos animais dos montes
(que non se aplica a outras

Por esta situación, a SGHN solicitou á
administración autonómica varios temas:
a)Considerar a tódolos efectos como
especie salvaxe ó ponei o cabalo galego que
viva en liberdade, aínda que teña un
aproveitamento tradicional.
b) Habilitar unha liña de axudas para
controlar nos pobos a baixada dos cabalos
ás veigas e cultivos e así limitar os conflictos
entre esta especie e os agricultores.
d) Que a administración autonómica apoie
a modificación da normativa que obriga á
retirada de animais mortos do monte (agás
casos puntuais de risco sanitario para
persoas ou animais).
d) Establecer un seguro colectivo para
cubrir os posibles danos provocados polos
cabalos salvaxes e que, xunto con outras
posibles actuacións, dito seguro se faga
valer como elemento de troco nas
indemnizacións polos ataques dos lobos ós
exemplares “propiedade” de gandeiros
cabalares.

especies salvaxes) o que
fomenta que o número de
ataques dos lobos a esta
especies se incremente, ó
retirarlle parte das pezas de caza
antes de que rematen de
consumilas.

O futuro do cabalo galego en perigo

SGHN
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A Escribenta das canaveiras (Emberiza
schoeniclus) é un paxaro no que se diferencian moitas
subespecies. Tres destas subespecies se encontran
na Península Ibérica
A subespecie nominal de Escribenta das
canaveiras (Emberiza schoeniclus
schoeniclus)

É invernante na Península Ibérica e ocupa
boa parte da súa superficie, incluíndo a Galicia,
en zonas húmidas con carrizo, entre os meses de
outubro e marzo. Estas aves proveñen sobre todo
do centro de Europa e  en menor medida da
Europa septentrional e oriental.

Esta subespecie presenta unha poboación
invernante moi importante en España e, aínda que
o seu tamaño poboacional é maior que o das outras
subespecies, está a sufrir un importante declive
nos derradeiros 10 anos polo que se considera
Vulnerable ( Atienza, J. C. 2004. Escribano
Palustre Norteño Emberiza schoeniclus schoeniclus. En,
A.Madroño, C. González y J. C. Atienza (Eds.):
Libro Rojo de la Aves de España. pp. 379-380.
Dirección General para la Biodiversidad- Sociedad
Española de Ornitología. Madrid)

Ademais hai dúas poboacións sedentarias,
case endémicas da Península:
A subespecie iberoriental (Emberiza
schoeniclus witherbyi)

Ocupa ambientes mediterráneos criando no
sur de Francia, Castela-A Mancha, Aragón,
Navarra, Cataluña e Baleares, en pequeno número,
estimándose nun censo realizado en 2005 unhas
256-360 parellas reprodutoras. (Atienza, J. C.
2006. El escribano palustre en España. I Censo
Nacional (2005). SEO/BirdLife. Madrid).

A subespecie iberoccidental (Emberiza
schoeniclus lusitanica)

Morfolóxicamente algo mais pequena e con
peteiro mais fino, ocupa ambientes atlánticos
criando somentes no norte de Portugal, Galicia e
Cantabria.

O censo realizado en 2005 (Atienza, J. C.
2006) só detectou un 50% da poboación estimada
anteriormente en Galicia, mentres que en Asturias
e País Vasco, onde existían pequenas poboación,
non se detectou a especie.

Este censo localizou entre 65-71 parellas,
desta subespecie, das que todas correspondían a
humedais galegos, excepto 3 parellas en Cantabria.
Esta subespecie distribúese tamén por Portugal,
onde a súa poboación aniñante non é ben coñecida
pero podería acadar as  200-300 parellas. (Martínez
Sabarís, E. 2009. A escribenta das canaveiras
(Emberiza schoeniclus lusitanicus): Identificación,
bioloxía e importancia dos carrizais do Ulla
(Dodro, A Coruña) para a especie. Conferencia
en “Xornada sobre a Escribenta das canaveiras
Emberiza schoeniclus lusitanicus. Conservación e
Xestión”. Pazo de Lestrove (Dodro, A Coruña),
28 de noviembre de 2009. Sociedade Galega de
Ornitoloxía.)

Ambas subespecies sedentarias habitan
principalmente en zonas húmidas con carrizo,
tanto na época de cría coma na invernada. Nos
carrizais instalan o niño e atopan parte do seu
alimento. A presencia de vexetación é  esencial
no inverno xa que proporciona  refuxio e lugares
apropiados como durmideiros. A permanencia do
enchoupamento  e a altura da vexetación  son
esenciais asimesmo no período reprodutor, para
construír o niño, agachado entre os cepellóns de
xuncos ou carrizos. Polo tanto o mantemento
destes hábitats resulta imprescindible para
conservar a especie.

A subespecie iberoccidental (Emberiza
schoeniclus lusitanica) en Galicia

No que respecta á situación da subespecie
iberoccidental en Galicia,  Xurxo Piñeiro facía
unha estimación para o ano 2002 dunha

Femia de Emberiza schoeniclus lusitanica con bicada próxima a un niño
con polos. Istmo da Lanzada, O Grove. Xuño 1996

A escribenta das canaveiras iberooccidental en Galicia
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poboación aniñante entre 128-152 parellas,
distribuídas en 15 humedais galegos (Atienza, J.
C. 2006).

O censo de 2005 (Atienza, J. C. 2006), o
estudo mais exhaustivo feito ata a data, estimaba
para Galicia entre 62 e 68 parellas distribuídas en
13 humedais,  a metade do que se esperaba atopar.

O humidal que conservaba a poboación
reprodutora máis importante para Galicia, e por
tanto para toda a poboación da subespecie
Emberiza schoeniclus lusitanica foron os Carrizais do
Ulla (A Coruña), seguidos do Esteiro do Miño
(Pontevedra) e o Esteiro do Tambre (A Coruña).

Aínda que a metodoloxía das dúas
estimacións foi diferente, cabe pensar que ou ben
esta subespecie presenta importantes flutuacións
interanuais ou se está a producir en Galicia unha
importante regresión, que xunto co seu pequeno
tamaño poboacional poñen a esta subespecie nun
alto risco de extinción, facendo probablemente
inviable a súa recuperación.

Causas do declive
As causas desta situación non son ben

coñecidas pero apúntanse varias.
Por unha parte a diminución da dispoñibilidade
de sementes de plantas arvenses e insectos para
alimentar ós polos, causada polo uso intensivo de
herbicidas e insecticidas, a concentración
parcelaria, a mecanización, e outros factores que
implican unha intensificación agrícola eliminando
as especies arvenses dos campos,  os lindeiros e
as sebes.

Por outra parte está a perda do seu hábitat
por destrución de zonas húmidas, especialmente

zonas enchoupadas, con vexetación de carrizo e
xunqueiras ou contaminación das mesmas.

Outro factor que podería ten influencia son
os cambios na xestión dos carrizais: seica a
Escribenta das canaveiras prefire carrizais pobres,
con carrizos finos e abertos. Nalgúns carrizais
abandonados, sen xestión, o carrizo espésase e
acaba tombándose, non sendo entón axeitado para
esta especie.

Medidas de conservación
Pouco se pode aínda dicir das medidas de

conservación en marcha.
Dado que a subespecie que se atopa en

Galicia precisa de zonas enchoupadas con
vexetación de carrizo e xunqueiras, tanto na época
de cría coma no inverno é incuestionable que a
primeira medida precisa para a súa conservación
é a protección estrita dos poucos humedais galegos
nos que aínda se atopa a subespecie, evitando
calquera actuación agrícola ou urbanística que
supoña unha perda da calidade medioambiental
destes reducidos espazos que aínda albergan a
Emberiza schoeniclus lusitanica.

Neste senso a S.G.H.N. ven desenvolvendo
diversas actividades tanto para evitar a
degradación dos seus lugares de cría como para
conseguir a protección legal dos hábitats que
ocupa. Entre as primeiras actividades inclúense
as continuas iniciativas para evitar que un absurdo
paseo fluvial destrúa a zona de cría nos carrizais
do Ulla e entre as segundas destacan as exitosas
xestións para que todas as zonas de cría da
subespecie en Galicia se consideren Espazos de
Interese de Taxóns no Plan de Ordenación do
Litoral actualmente en fase de tramitación.

A outra medida ineludible é o estudio e
seguimento dos continxentes galegos desta
subespecie de cara a valorar a súa evolución
poboacional así como coñecer os requerimentos
ecolóxicos e factores que limitan a súa expansión.

Xuvenil de Emberiza schoeniclus lusitanica, capturado para anelamento.
Esteiro do Miño, A Guarda. Xuño 2005

Texto e fotografías:
Álvaro Rodríguez Pomares

A escribenta das canaveiras iberooccidental en Galicia
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Dez razóns para pechar as térmicas de carbón

As organizacións e
persoas asinantes opómonos ao
decreto estatal que favorece a
queima de carbón español nas
centrais térmicas, mais non
porque prexudique as centrais
de Meirama (GAS NATURAL
FENOSA) e As Pontes
(ENDESA), que usan só carbón
importado desde 2008.
Rexeitámolo porque o carbón é
o combustible fósil máis
contaminante, o primeiro que
habería que substituír. Por iso,
non queremos en ningún lugar
centrais térmicas que xeren
electricidade sucia a partir de
carbón. En Galicia tampouco.
Eis dez boas razóns para pechar
canto antes as centrais térmicas
de carbón das Pontes e de
Meirama:
1. Son enormes fábricas de
cambio climático. Con moita
diferenza, son as centrais
eléctricas máis intensivas en
emisións de dióxido de carbono
(CO2), o principal gas causante
da mudanza climática, o
problema socioambiental global
máis preocupante, do que
Galicia tampouco se libra.
Durante 2009 emitiron 0,9
toneladas de CO2 por MWh de
electricidade xerado, dúas veces
e media máis que as centrais de
ciclo combinado. O uso
exclusivo de carbón de
importación a partir de 2008,
logo do esgotamento das minas
situadas ao seu pé, diminuiu as
emisións directas un 13%, pero
incrementou as indirectas
debidas ao transporte do
carbón.

O pasado mes de outubro, sete organizacións ambientais sinamos un
manifesto común: dez razóns para pechar as térmicas de carbón

2. Incrementan a débeda de
carbono. Unha débeda ignorada
e non recoñecida, que
contraemos cos países
empobrecidos polo noso exceso
de emisións de CO2 e outros
gases causantes da crise
climática, que ameaza sobre
todo aos países máis
desfavorecidos. As emisións
anuais por habitante de Galicia
(10,6 toneladas en 2008) son
insustentables e moi superiores
ás emisións medias mundiais.
Durante 2008, último ano para
o que hai datos oficiais, case o
25 % das emisións galegas
procederon da xeración de
electricidade con carbón, que foi
a maior fonte de todas.
3. A minería de carbón pode
ser moi destrutiva. A extracción
de lignito nas minas das Pontes
e de Meirama ten provocado un
impacto brutal. Agora estamos
a externalizar esa destrución,
trasladándoa a países como
Indonesia, un dos estados do
mundo máis ricos en
diversidade biolóxica.
4. Elevan a pegada
ecolóxica. Coma o resto dos
países chamados desenvolvidos,
Galicia consome recursos
naturais e xera residuos moi por
riba do que lle correspondería
pola súa poboación, axudando
a exceder a biocapacidade
renovable do planeta. A iso
contribúen de xeito moi
destacado as emisións de CO2

das centrais térmicas de carbón,
parte de cuxa produción
expórtase ao resto da Península
Ibérica, co cal estamos a

“importar” emisións de CO2 e
outros impactos asociados ao
consumo eléctrico fóra de
Galicia.
5. Deterioran a calidade do
aire. A pesar da diminución das
emisións atmosféricas como
resultado do uso de carbón de
importación menos
contaminante, non debemos
perder de vista que as centrais
térmicas de carbón seguen
sendo as principais fontes en
Galicia para varios
contaminantes diferentes do
CO2 con efectos a escala local.
Durante 2009 superáronse
valores recomendados pola
Organización Mundial da
Saúde (OMS) para
concentracións no aire de dous
dos principais contaminantes
nas áreas de influencia destas
centrais: ozono troposférico (As
Pontes) e partículas (Meirama).
6. A descarga e o transporte
do carbón degradan o ambiente.
Minimizar a exposición da
poboación ás molestias
asociadas á descarga do carbón
para as térmicas foi un dos
principais motivos invocados
para a construción dos
impactantes e custosísimos
portos exteriores de Ferrol e A
Coruña (separados a penas 17
km). A descarga do carbón en
porto, e o seu transporte até as
centrais (en camións, no caso
das Pontes) xera contaminación
atmosférica e acústica. A pesar
da construción da “Medusa” no
porto da Coruña para minimizar
o impacto no aire das descargas
de carbón, no barrio próximo
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Amigos da Terra,
Ecoloxistas en Acción,
Federación Ecoloxista
Galega (FEG),
Greenpeace, Rede Galicia
non se Vende (RGNSV),
Sociedade Galega de
Historia Natural (SGHN) e
Verdegaia

dos Castros superouse durante
2009 o valor medio anual de
presenza de partículas no aire
recomendado pola OMS.
7. Acentúan a dependencia
enerxética externa. Galicia
depende moitísimo da
importación de materias primas
enerxéticas (máis do 99%
destas son combustibles fósiles:
carbón, petróleo e gas natural).
Esta dependencia enerxética
externa acentouse aínda
máis desde que as
térmicas usan só carbón
de importación, pasando
do 77,3% da enerxía
primaria en 2007 ao
86,2% en 2008.
8. Son moi
ineficientes. As centrais
térmicas de carbón,
responsables dun 15% do
consumo de enerxía
primaria en 2008,
presentan un rendemento de tan
só o 37% na transformación da
enerxía primaria do carbón en
electricidade. É dicir, consomen
en forma de carbón perto de tres
veces máis enerxía da que
obteñen en forma de
electricidade. Substituír
totalmente a electricidade do
carbón por electricidade
renovable, ou incluso pola
procedente de ciclos
combinados a gas natural (cun
rendemento do 50%), suporía
un importante aforro de enerxía
primaria.
9. Son innecesarias para
atender o consumo eléctrico
galego. As mudanzas operadas
no “mix eléctrico” galego
durante os últimos anos
(crecemento da eólica, ciclos

combinados) fixo que durante
2009 a electricidade xerada
polas térmicas de carbón (7.433
GWh) fose só un pouco
superior á exportada a Portugal
e ao resto do Estado español
(6.760 GWh). Para satisfacer só
o consumo eléctrico galego,
hoxe estariamos en condicións
de prescindir a curto prazo das
térmicas de carbón.

10. É mellor un modelo
enerxético sen carbón. Se non
se parte de visións
condicionadas por intereses
particulares e a curto prazo,
estamos convencidos de que a
opción enerxética máis
vantaxosa desde o punto de
vista social e ambiental é
decrecer o consumo de enerxía
e expandir as renovables de
xeito respectuoso co territorio,
de forma que poidamos
prescindir canto antes dos
combustibles fósiles,
comezando polo máis sucio, o
carbón. Canto maior sexa a
achega do carbón, máis sucia e
máis ineficiente será a
produción de electricidade. Se
aspiramos realmente a unha
Galicia sustentable e solidaria,

non se pode defender calquera
actividade económica e o
emprego polo emprego,
independentemente das
consecuencias socioambientais
a escala galega e global, e a
curto e a longo prazo. Por
suposto, é necesario considerar
os prexuízos sociais que
conlevaría o peche definitivo
das térmicas de carbón e
encaralos eficazmente a través

de medidas de
protección social, de
formación e de xeración
de alternativas
sustentables de emprego.
Estamos certos de que
unha transición -xusta
para os traballadores e
traballadoras e para as
comarcas afectadas
negativamente- cara a un
modelo enerxético
sustentable, baseado no

aforro e nas renovables, suporía
grandes beneficios para o
conxunto da sociedade, tamén
no eido do emprego. Os
intereses de dúas
multinacionais enerxéticas, ou
uns centos de empregos, non
deberían ser un impedimento
para pechar as industrias galegas
máis insustentables.

Dez razóns para pechar as térmicas de carbón

Se aspiramos realmente a unha
Galicia sustentable e solidaria,
non se pode defender calquera
actividade económica e o
emprego polo emprego,
independentemente das
c o n s e c u e n c i a s
socioambientais a escala
galega e global
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Posición da SGHN sobre o decreto do carbón

Se  o Estado Español
quixese regular, e cremos que
debera, o mercado (enerxético)
en base á seguridade de garantía
de subministración, tería que
facelo empregando enerxías
primarias renovables. Segundo
datos aportados por
Greenpeace, son as materias
primas enerxéticas nas que o
Estado Español é rico, e sería
posible a curto-medio prazo
acadar o obxectivo do
subministro eléctrico baseado
nas renovables. Isto debera
facerse no contexto dunha
planificación a nivel estatal de
cara a acadar o obxectivo do
abastecemento enerxético a
partir de renovables a curto-
medio prazo de xeito
progresivo.

Pola contra, o Decreto
que se presenta provoca o efecto
contrario ao desexado,
chegando incluso a frear a
tendencia das renovables e o gas
a desprazar o carbón (autóctono
ou importado). Precisamente é
este o motivo que impulsa ao
goberno español a protexer o
carbón autóctono, xa que as
nove empresas que vai reactivar
estaban practicamente
paralizadas pola competencia
das renovables, gas e da
situación económica actual.

É absurdo utilizar o
argumento de “interese
estratéxico e garantía de
subministro” desta materia

prima, por que inicialmente este
obxectivo tería que servir para
subministrar a materia prima no
momento que se necesita, ou
sexa, nas circunstancias nas que
non haxa abastecemento por
outros medios. Polo tanto,
carece de lóxica facer uso desas
reservas no momento actual en
que non hai problema ningún de
subministración de materias
primas.

O auténtico motivo sería
librarse dos excedentes de
carbón que non poden ser
absorbidos polos produtores de
enerxía. A forte redución da
demanda de carbón autóctono
débese, entre outras cousas, á
importante contracción da
demanda de electricidade e ao
desenvolvemento doutras
tecnoloxías de produción, sobre
todo as renovables.

Pódese entón falar dunha
decisión política encamiñada a
favorecer un sector produtivo
concreto. Serían decisións
políticas que non teñen nada
que ver coas motivacións que
se declaran, que non teñen en
conta o que van significar as
axudas ao carbón autóctono en
canto ao aumento de emisións
de CO2, xa que a adxudicación
no uso do carbón autóctono
nunha porcentaxe do 15% da
cantidade total de enerxía
primaria significaría a
substitución nalgunhas horas
cada día dos ciclos combinados

polo carbón autóctono.
Así se recolle no

INFORME 29/2009 da
Comisión Nacional da Enerxía
(CNE) sobre la propuesta de
Real Decreto por el que se crea
el procedimiento de resolución
de restricciones por garantía de
suministro (ver CNE_29/
2009.pdf): “5.2 Impacto en el
nivel de funcionamiento de las
tecnologías. (…) De acuerdo
con el balance eléctrico
registrado en 2008 y el previsto
de cierre de 2009, y teniendo en
cuenta una relación de orden de
mérito de carbón y del ciclo
combinado en línea con la
registrada en 2009, la
producción esperada de carbón
importado podría situarse en el
entorno de los 25 TWh en
2010. De estos, unos 4,3 TWh
tienen que resultar despachados
necesariamente para resolver
restricciones técnicas en la red3,
por lo que el número de horas
en las que sería necesario retirar
ciclos combinados para
incorporar la producción de 27
TWh de centrales de carbón
autóctono podría ser
significativo. (…)

Ademais, en dito informe
a CNE sinala tamén que“...el
despacho continuo de centrales
de carbón, teniendo en cuenta
su mayor rigidez frente a los
ciclos combinados podría
dificultar en algunas horas la
incorporación de la totalidad de

A SGHN emitiu un comunicado en relación co decreto do carbón,
emitido  recentemente pola administración central. A SGHN posicionase
sobre o mesmo  e aporta neste texto algunhas reflexións, asó como
referencias a diversos documentos (pdf) que poden ver ou descargar
na nosa páxina web (www.sghn.org)
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las energías renovables” e
salienta tres posibles
consecuencias:

•“... es previsible que
dicha propuesta genere un
aumento, aunque moderado, del
precio del mercado diario.”
•“Esto podría provocar un
funcionamiento de los ciclos
combinados más rígido, lo que
llevaría a un funcionamiento
más ineficiente del sistema en
su conjunto, particularmente
ante la creciente presencia de
las energías renovables que han
llegado a participar, en algunas
horas, con un porcentaje del
50% sobre el total de la
producción”.

•“El impacto
medioambiental de este
procedimiento no sería
significativo si las centrales
desplazadas fueran de carbón de
importación, pero por el
contrario, podría suponer un
incremento del 20% de las
emisiones de CO2 del sector
eléctrico, si todas las centrales
desplazadas fueran de ciclo
combinado”.

Pola súa banda, a
Comisión Nacional da
Competencia, no seu informe
IPN 44/10 Procedimiento de
resolución de restricciones por
garantía de suministro 2 (ver
CNC_44/10.pdf) conclúe que
as modificacións incorporadas
no novo  decreto do carbón “no
sólo no solucionan las fuertes
distorsiones del mercado de
generación eléctrica” creadas
polo anterior Real Decreto 134/
2010 “sino que las magnifican”,
o cal conducirá a “una pérdida
de eficiencia para el sistema en

su conjunto, y un incentivo a
compensar esas pérdidas de
eficiencia con mayores precios”
e que malia a eliminación das
compensacións por lucro
cesante ás empresas afectadas
“no evita un recargo en el coste
del sistema para los
consumidores.”

As modificacións que no
sector da enerxía se van
producir, como consecuencia
da posta en marcha da nova
normativa, pode determinar
unha desestabilización no
mercado do gas, introducindo
cambios non desexados. Isto
podería rebaixar a porcentaxe de
utilización de gas para xerar
electricidade, que na
actualidade é de 29% fronte ao
12% do carbón autóctono ou
importado e o 29,1% de
enerxías renovables, segundo os
datos de Rede Eléctrica
Española para 2009 (ver
Síntesis_REE_2009.pdf).

As consecuencias destas
medidas danarían enormemente
ás economías das comarcas
afectadas. Así, desprazarase a
produción dunhas centrais a
outras, e sen dar alternativas á
problemática laboral que se
orixina. Todo isto sen obter a
cambio o beneficio da redución
das emisión do sector, máis ben
ao contrario, pois sempre que
sexan desprazadas as industrias
con centrais con ciclo
combinado ou renovables
significará un aumento das
emisión de SO2, NOx e CO2,
hipotecando o futuro, xa que a
regulación na forma en que se
articula no decreto provocará a
ralentización do proceso cara a

Posición da SGHN sobre o decreto do carbón

eliminación da produción de
enerxía eléctrica a base de
combustibles fósiles.

Cremos imprescindible
conxugar as nosas análises,
baseadas na protección
ambiental, con outros criterios
centrados nos intereses sociais,
sempre que isto sexa posible.
Para elo faise tamén necesario
un compromiso dos distintos
sectores sociais cos intereses
medio ambientais, xa que
navegamos no mesmo barco e
xa chegou o tempo de
conseguir esta harmonización.
Non queda outra!
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Distribución e fenoloxía de Erebia palarica en Galicia

Introducción

O xénero Erebia Dalman,
1816, comprende un conxunto de
especies cuns requerimentos
ambientais moi estritos. A súa orixe
situase nas latitudes boreais,
distribuindose hacia ó sur durante
as glaciacións do cuaternario.
Durante os procesos de retiradas
dos xeos, as especies deste xénero
quedaron confinadas ás áreas
montanas, onde se reproducían as
condicións ambientas ás que
estaban adaptadas.

Situación Taxonómica

Erebia palarica Chapman,
1903, pertence á subfamilia
Satyrinae (familia Nymphalidae).
En Galicia rexistráronse ata seis
especies: Erebia euryale (Esper,
[1805]), E. epiphron (Knoch, 1783),
E. triaria (Prunner, 1798), E. gorge
(Hübner, [1805]), E. meolans
(Prunner, 1789) e E. palarica
Chapman, 1903, pero nos últimos
anos só temos rexistros recentes
para catro (E. epiphron, E. triaria,
E. meolans e E. palarica).

Foi descrita do Porto de
Pajares (Asturias-León) en 1903,
por Chapman, que conxuntamente
con Champion, a localizaron
posteriormente  en Galicia
(CHAPMAN & CHAMPION,
1907).

A nivel xenérico, este
illamento propiciou a descripción
dun número importante de formas
e subespecies, que foron obxeto
dunha recente revisión
(TENNENT, 2008).

Atendendo ás subespecies
descritas, en Galicia voan dúas, a
nominal e E. palarica castroviejoi
Rodríguez-Gracia, 1989
(RODRIGUEZ GRACIA, 1985,

RODRÍGUEZ
GRACIA, 1986,
RODRÍGUEZ
GRACIA, 1989).

Distribución

O s
r e q u i s i t o s
ecolóxicos do
xénero Erebia e o
seu carácter
relícto en zonas
m o n t a n a s ,
i m p r í m e n l l e
u n h a
d i s t r i b u c i ó n
reducida, que
debido á latitude
galega, está
composta por
colonias illadas
entre si. É unha
e s p e c i e
endémica do
noroeste ibérico,
e a máis común das Erebias que se
poden localizar en Galicia.

No mapa adxunto pódese
comprobar distribución galega,
limitada ás áreas montanas e
submontanas. Cos datos propios e
bibliográficos, foi localizada en
vinte cuadrículas UTM 10x10 km
o que representra o 5,5% do
territorio de Galicia, ampliando

notablemente a distribución
coñecida ata de agora, que era de
nove cuadrículas (GARCIA-
BARROS, E. et al, 2004).

Erebia palarica. Imaxe superior femia, imaxe inferior macho.
Foto: Xosé Lois Rey Muñiz

Fenoloxía de Erebia palarica
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Morfoloxía

E. palarica é a Erebia de
maior tamaño do mundo, a
coración é a común para este
xénero, cores marróns escuras, case
negras, adaptación para captar a
máxima enerxía solar nun ambiente
térmicamente hostil. Presenta
dimorfismo sexual respeto á
ocelación, presentando a femia un
maior número de ocelos.

Historia Natural

As larvas teñen un ciclo
bianual, propiciado sobretodo pola
dureza do hábitat, que ralentiza o
seu desenvolvemento. Presenta
unha polifaxia relativamente ampla
sobre diversar gramíneas. Polo seu
alimento podemos atopala nas
praderías montanas, aínda que non
se considera unha especie con
tendencia a desprazarse, temos
observado que, alomenos en días
de vento suave, os adultos
dispersarse polas zonas limítrofes,
localízanse nos camiños entre
piñeiros de repoboación,
normalmente en vo baixo,
adaptación para evitar ser
arrastrada polo vento nas pradarías
de reprodución.

A cita máis temperá dos
imagos corresponde ó 26 de san
xoan e a máis xerodia ó 30 de
agosto, cun marcado pico de
abondosidade no mes de xullo,
obtidos con 47 rexistros.

O rango medio de altitude
está en 1.400 metros, cun abano
dende os 481 metros ata os 1.804
da Serra dos Ancares. As
localizacións tan baixas, que se ben
algo anómalas para o que se espera
desta especie, corresponden a
varias localidades e datas distintas,
polo que se ben se trata dunha

especie pouco dada a se desprazar,
demostran a súa capacidade para
pequenos desprazamentos, en
especial polas abas das montañas.

Ameazas

O cambio climático afectará
sen dúbida a esta especie, xa que
as poboacións son relictas, de
escasa capacidade de
desprazamento e limitada polas
barreiras que supoñen os vales para
migrar a outras latitudes. Outro
factor é o cambio do uso do solo,
transformando pradarías silvestres
en zonas de explotación intensiva
para gando ou cultivo de coníferas.

Alí onde está establecida,
conta con poboacións nutridas.

Categoría UICN para Galicia:
Case Ameanzado (NT)

Estimouse que actualmente
as poboacións son relativamente
abondosas e cubren un área ampla.
Nembargantes os factores de
cambio climático e transformación
do solo influirán nas súas
poboacións, pero nun horizonte
superior ós 10 anos ou tres
xeracións. O Paso a Vulnerable
pode ser rápido, pero a día de
hoxe, considérase que non cumple
razoablemente os requisitos para
calquera das categorías de
Ameazado.
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AVISOS IMPORTANTES
Estamos a preparar un número especial do Paspallás coincidindo co nº

50 e o trixésimo aniversario do encetamento da súa edición. Neste Paspallás
recuperaremos tódalas portadas e editoriais dende o seu comenzo.

 Unha revisión destas editoriais, dende o ano 1981, permítenos comprobar
como evolucionaron moitos temas, ou máis ben o pouco que evolucionaron.

Debido a grande paxinación deste número, decidimos editalo unicamente
en formato electrónico, e estará dispoñible na páxina web da sghn
(www.sghn.org), tamén se lle enviará directamente ós socios dos cales
dispoñamos un enderezo electrónico.

Lembra que na nova páxina web xa están pendurados varios números do
Paspallás e outras publicacións, en libre descarga. Pouco a pouco iremos
incorporando o resto dos números.

Xaneiro xa está aí cos seus censos de aves invernantes. Se queres colaborar,
ponte en contaco coa túa delegación, son necesarios moitas máns e ollos.

Queremos ser máis áxiles coa comunicación. Se aínda non o enviaches
ou actualizaches, por favor, envíanos o teu correo electrónico. Gracias
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Delegación das Mariñas Apdo. de correos nº 81 asmarinhas@sghn.org
15160 Sada

Delegación de Ferrol Méndez Núñez, 11 Apdo. de correos nº 356
15401 Ferrol 15480 Ferrol ferrol@sghn.org
Tfno/Fax. 981 352820

Delegación de Ourense Rúa Jesús Soria, 23-2º Apdo. de correos nº 212 ourense@sghn.org
32002 Ourense 32080 Ourense

Delegación de Pontevedra Apdo. de correos nº 303 pontevedra@sghn.org
36600 Vilagarcía de Arousa

Santiago Sánchez Freire, 50-56, entreplanta D Apdo. de Correos nº 330
15706 Santiago de Compostela 15780 Santiago de Compostela sghn@sghn.org
Tfno./Fax 981 52 58 53

Sección Astronomía e Méndez Núñez, 11 Apdo. de correos nº 356 astronomia@sghn.org
Contaminación Lumínica 15401 Ferrol 15480 Ferrol

Sección de Entomoloxía Apdo. de correos nº 303 entomoloxia@sghn.org
36600 Vilagarcía de Arousa

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

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

Sección Vertebrados Méndez Núñez, 11 Apdo. de correos nº 356
Mariños 15401 Ferrol 15480 Ferrol mamiferosmarinos@sghn.org

¿Onde estamos?

Servicios e actividades
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 participamos na Custodia do Territorio a
través da Fundación Terras do Mandeo.

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.
Publicacións
Visita a nosa web www.sghn.org, onde se relacionan as mesmas

Calamar xigante (Architeuthix dux) no Museo

¡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.

A SGHN é unha asociación legalmente inscrita
no Rexistro Nacional de Asociacións co nº
584.918, inscrita no rexistro de Entidades
de carácter ambiental da Comunidade
Autónoma de Galicia co nº 2009/0110 e co
número AO/C-000/382 no Rexistro de

Asociacións Culturais Galegas.

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).



¡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

“Só podemos domeñar a natureza se a obedecemos”
Francis Bacon  (1561-1626)


