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A revista PASPALLÁS é o boletín divulgativo
da Sociedade Galega de Historia Natural
(S.G.H.N.) e financiase única e exclusivamente
coa aportación das cotas dos seus socios, non
admitindo subvencións ou publicidade.

Este número do PASPALLÁS editouse en formato electrónico para a súa
difusión gratuita e libre, ó obxecto de divulgar trinta anos de traballo en pro do
medio ambiente galego a través desta revista e conmemorar os seus cincuenta
números.

Agradecemos a tódolos colaboradores, socios e simpatizantes da S.G.H.N.
o labor altruista que levan a cabo día tras día, ano tras ano para deixaren a
mellor herdanza posible ós nosos descendentes, porque nós si que nos
consideramos meros depositarios da natureza e da cultura.

Igualmente damos as gracias a todos aqueles que axuden a difundir este
exemplar reenviando o mesmo ós seus coñecidos. Na páxina web da S.G.H.N.
(www.sghn.org) pódese descargar gratuitamente os exemplares publicados do
Paspallás (http://www.sghn.org/Publicacions/Paspallas/Paspallas.html).
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EDITORIAL
Trinta anos non son nada

En 1982 nace o primeiro Paspallás, encetando unha
longa xeira de números, irregular na andaina incial, pero coa
vocación de levar ós socios as diversas cartas de información
sobre actividades e novas do momento. Neste primeiro edito-
rial, como non podía ser menos, repásanse os obxectivos
estatutarios da S.G.H.N., sen que mudasen nos case corenta
anos de vida da S.G.H.N. e nós tamén case trinta do Paspallás:
investigación, divulgación e defensa do medio ambiente natu-
ral.

No 2011 publícase a súa cincuenta saída do prelo, que
para o que son as cousas en Galicia, xa ten mérito. Pasou
por diversos obradores e circunstancias, con paso paseniño
hoxe forma parte da historia do conservacionismo galego, xa
que nas súas páxinas, máis de mil trescentas, foise recollendo
a práctica totalidade da problemática ambiental galega. Estas
circunstancias motivaron a decisión da S.G.H.N. de publicar
este monográfico recollendo as editorias e portadas destes
cincuenta números e en paralelo por en libre acceso e
descarga os exemplares anteriores en pdf na nosa páxina
web (www.sghn.org).

Nunha revisión desta saga, ollando os distintos temas
analizados polas editoriais, o que máis nos pode chamar a
atención é a reiteración dos mesmos, xa non por vontade do
Paspallás, senón pola vontade ou ausencia desta da
administración e dos administrados, logo xa que ciclicamente,
o tema da enerxía, os residuos, incendios, ordeación do
territorio... florecen sen que sexan abordados coa seriedade
necesarias para establecer os alicerces destinados a perdurar
e crear estrutura de país, a coller un tema, afrontalo e tratar
de buscarlle unha solución lóxica, de futuro e non curtopracista.

Non pode esta editorial esquecer a obriga do Paspallás,
ser conciencia e mensaxeira da S.G.H.N. e resumir a súa
filosofía e obxectivos: mellor ter moita xente individual
traballando en pro do medio ambiente ca poucos, pero é mellor
que se xunten e aínda mellor dentro da S.G.H.N. A unión fai a
forza. Chamar a atención dos problemas e propor alternativas.
Hai moita xente que se di preocupada pola natureza: moi ben,
pero actúa co teu apoio económico ou de traballo, dentro ou
fora de nós.

Malia esta situación, a vocación do Paspallás e da
S.G.H.N. foi, e seguirá a ser, a loita coa razón e a lei na man
por conquerir un medio ambiente san e para todos, para os
socios e amigos que nos apoian e tamén para os demáis.
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A grande conclusión é que Galicia e
os galegos están aínda moi desestruturados:
falla e fallan as políticas de ordeación e
xestión do territorio, adícase un grande
esforzo a facer apaños, mover algo para que
nada mude.

Isto ven do pouco artellamento da
sociedade civil, que é de onde saen os
xestores políticos e as sociedade civís
(ONGs). Si, existen moitas asociacións en
Galicia, pero a atomización é excesiva, e
nalgúns casos pecan de máis voluntarismo
ca coñecemento.

O sesgo partidista tampouco é alleo.
Non sendo un problema xeral, está presente
en todo o espectro público. Outra proba
de inmadurez. O clientelismo e as súas fillas,
as subvencións, xeralizado e admitido pola
poboación, é un mal que empozoña a
xestión ambiental, un veleno para o
desenvolvemento social, cultural e
ambiental.

Tal é esta realidade, que nos dous
últimos anos estiveron moi activos (leis e
repetición nos medios comunicación) os
seguintes temas:
Residuos nucleares (nº 14) Despois do
accidente de Fukoshima.
Enerxía, medio ambiente e
desenvolvemento (nº 49) Axustes nas
centrais de carbón
Medio ambiente, territorio e
infraestruturas (nº 45) Exposición para
alegacións e publicación da Lei de
Protección do Litoral, Lei de Ordenación
do Territorio, Plan Director da Rede Natura
2000, Lei de Montes...
Auga e Directiva Marco (nº 49)
Contaminación nas rías e ríos, estado do
río Limia e Encoro das Conchas (Muiños-
Ourense) e Encoro de Baxe (Caldas de Reis-
Pontevedra)
Crise, quen dixo crise? (nº 47) O porto
exterior da Coruña sen cartos, o Ave...
Incendios forestais (nº 41) Triste realidade
ano tras ano.
Plan forestal (nº 7)  Plan Director da Rede
Natura 2000, Lei de Montes.
SOSmozas (nº 11) A Xunta proxecta unha
nova macroincineradora en Dozón
(Pontevedra).
Ordeación do Litoral (nº 13)  Lei de
Protección do Litoral (POL).
Fragas do Eume (nº 15)  Plan Director

da Rede Natura 2000, recheo de auga na
mina das Pontes.
Enciña da Lastra (nº 25)  Plan Director
da Rede Natura 2000, proxecto de nova
autovía.

Como conclusión puideramos
pensar que o tempo investido pola
Sociedade Galega (S.G.H.N.) e a
sociedade galega (cidadanía,
adminitración e administrados) foron en
moitos casos improdutivos, por non
solventaren o problema, pero ¿que tería
pasado de non estar aí? Sen dúbida cousas
peores, pero tamén se conseguiron éxitos
como a Illa de Cortegada ou o Parque
Natural de Enciña da Lastra, o
coñecemento da fauna e flora dispoñible
e un longo etcétera. Outros problemas
seguen aí, ciclicamente, ata que se
empecen a abordar analizando a situación
e causas do mesmo, tomando decisións
en función do mellor futuro e non nos
intereses inmediatos ou para favorecer
amigos. Caso contrario, este eterno ciclo,
este suplicio de Tántalo, seguirá a rillarnos
os fígados ata a eternidade. Pero non
baixaremos a garda..

As editoriais
Cando se redactaron as editoriais, o

tema escollido estaba en función da
situación do intre no que publicaba o
Paspallás. Resulta interesante analizar a
recurrencia dos temas, o que se dixo e o
que foi... algúns con trinta anos de
historia.

Dos coarenta e nove números
editados, 38 incorporaban unha editorial e
outros eran monográficos adicados a
Censos de Aves Invernantes, ó plan de
recuperación da Limia, á xestión dos
residuos, etc. As 38 editoriais podémolas
agrupar en catro temas:
- A SGHN, a organización e relación
con outros grupos e a sociedade civil
galega
A SGHN (nº 1), SGHN e os socios (nº
2), Asemblea vs. Federación de
Ecoloxistas (nº 3), Carta ó Conselleiro (nº
29) e Feitos e necesidades (nº 32).
- Artellamento da sociedade civil
galega
Desenvolvemento (nº 5), pensar
globalmente (nº 8), Ministerio Medio

OS TEMAS DAS EDITORIAIS
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Ambiente (nº 18), Medio ambiente e
asociacionismo (nº 40), Galicia e a sociedade
(nº 44) e Crise, quen dixo crise? (nº 47)
- Artellamento e xestión do territorio e
os seus compoñentes (auga, lixo...)
Os mil ríos do país galego comezan a
converterse nas mil cloacas (nº 6), Plan
forestal (nº 7), SOSmozas (nº 11), catro anos
(nº 12), Ordeación do litoral (nº 13), Fragas
do Eume (nº 15), Patrimonio natural (nº 17),
A desfeita de Bens (nº 19), Protección de
espacios naturais (nº 21), Enciña da Lastra
(nº 25), Camiños de Santiago (nº 28), Nova
Orleans, desastre anunciado (nº 39), Medio
ambiente, territorio e infraestruturas (nº 45),
Zepa da Limia (nº 46) e Auga e Directiva
Marco (nº 49)
- Problemas ambientais como caza,
incendios, contaminación
A temporada de caza comeza de novo (nº
4), Convenio de Londres (nº 9), Nunca máis
(nº 10), Residuos nucleares (nº 14),
Tempada de Caza (nº 23), Retos ambientais
para Galicia no século XXI, Plan Galicia
(nº 36), Incendios forestais (nº 41),
Asolagamentos (42), A Limia (nº 43) e
Enerxía, medio ambiente e
desenvolvemento (nº 48)

As portadas
As portadas tratan de reflexar o tema

principal do Paspallás e tamén ofrecer
imaxes de diversos temas naturais, buscando
o equilibrio entre a xea, os distintos grupos
de animais e plantas e tamén os problemas
ambientais do momento.
Así adicados a espacios naturais temos:
Xea e astronomía, doce portadas:
Ríos (nº 6), Lagoa de Sobrado (nº 17),
Enciña da Lastra (nº 21), Enciña da Lastra
(nº 25), Ríos e ribeiras (nº 26), Canalización
río Umia (nº 31), Lagoa de Antela (nº 32),
Enciña da Lastra (nº 34),  Brañas de Sada
(nº 39), Illa de Cortegada (nº 43), Brañas
de Dodro (nº 47), Arco da vella (nº 48).
Vertebrados, catorce portadas:
Golfiño (nº 5), Tartaruga de coiro (nº 7),
Moucho (nº 13), Anduriña (nº 14), Charrela
(1 nº 8), Aves (nº 22), Paspallás (nº 23), Arao
romeo (nº 4), Aves (nº 27), Paspallás (nº 30),
Aves (nº 33), Ciño (nº 35), Corvos mariños
(nº 37), Rá de San Antón (nº 45).
Invertebrados, só tres portadas:
Libélulas (nº 8), Iberodorcadium seoanei (nº

38), Valgus hemipterus (nº 44).
Flora, só catro portadas:
Carballo (nº 9), Narciso (nº 40), Amieiro
(nº 42) e Orquídea (nº 46).
Patrimonio, unha portada:
Mosteiro (nº 15).
Problemas ambientais, doce portadas:
Elnosa velenosa (nº 4), Verquido do
Aegean Sea (nº 10), Xestión do lixo en
Somozas (nº 11), A xestión do medio
ambiente (nº 12), Xestión do lixo (nº 16),
Lixo-Desfeita de Bens (nº 19), Residuos
sólidos urbanos (nº 20), Xestión do
monte (nº 28), Desenvolvemento sostible
(nº 29), Ence-Elnosa (nº 36), Incendios
forestais (nº 41), Urbanismo (nº 49)
Os editores/coordinadores

A preparación dun número do
Paspallás implica  escoller os posibles
temas, buscando un equilibrio co anterior
e a previsión do seguinte; conseguir que
os redactores dos artigos ou seccións
envíen o texto no formato axeitado e a
tempo, así como localizar as imaxes
axeitadas ós textos. Son pequenos partos
que cando están rematados conlevan certa
satisfación e fan esquecer o traballo
pasado, pero isto mesmo fainos
testemuñar o agradecemento ó esforzo ós
coordinadores da edición, ás persoas que
envían a documentación e dende logo ós
lectores.

Os números 1 e 2 foron
desenvolvidos por Carlos Rei Gómez e
Xulia Vázquez. O terceiro número,
xérmolo dunha nota etapa foi obra de
Xosé Manuel Aldrey Vázquez, tomando o
relevo Guy Norman e Xosé Manuel
Penas Patiño dende o número 4 ó 10
inclusive e do 11 ó 15 Xosé Manuel Penas
Patiño. A partires do número 16 foron
xestionados por Bernardo Carrión
Velasco ata o nº 30 e Serafín González
Prieto ata o nº
33 e finalmente
dende o número
34, pasando
polo 35
preparado
novamente por
Serafín
González, ata
hoxe, por Xose
Lois Rey Muñiz.
.
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Índice do nº 1
- Editorial
- As Gándaras de Budiño, Parque Natural
- Novas da Xunta Directiva
- Actividades da Sociedade
- Moratoria na caza de baleas en Galicia
- O Dereito a usar a nosa lingua
- Semán da Árbore en Compostela

A S.G.H.N.

A Sociedade Galega de Historia Natural, ten por obxectivos ó fomento da
INVESTIGACIÓN, a DIVULGACIÓN e a DEFENSA e CONSERVACIÓN do noso
Medio Natural.

A INVESTIGACIÓN foméntase dende a Sociedade ó través do “Atlas de
Vertebrados de Galicia”, dos “Censos de Aves Petroleadas”, “Anelamentos científicos” ou
o “Control e estudo dos Varamentos de Mamíferos Mariños”... etc.

Tamén a organización de Xuntanzas e Congresos, como foron a Xuntanza do Grupo
Ibérico de Aves Mariñas, ou as Iª Xornadas Ibéricas sobor Mamíferos mariños, contribúen
ó fomento da investigación.

A DIVULGACIÓN aténdese mediante publicacións como Braña (a revista científica
da Sociedade), os Voceiros de divulgación, e máis Erva (dirixida á xente nova). Así como
por gran numero de Cursiños (de ornitoloxía, de Vertebrados de Galicia, de Micoloxía, ou
sobor aspectos da Botánica), conferencias e coloquios ou a realización de Itinerarios
Naturais.

A CONSERVACIÓN concrétase en campañas de protección de lugares de interés
natural así como de especies animais e vexetais en perigo. Exemplos deste tipo de campañas
son “A Campaña en contra da Caza de Baleas en Galicia”, “As Gándaras de Budiño, Parque
Natural”, ou a Campaña que levou á declaración das Illas Cíes como Parque Natural, son
por todos coñecidas. Sendo o traves deste tipo de actividades, con gran repercusión nos
medios de comunicación, polos que a xente ten o primer contacto coa Sociedade, e o que
provoca en outros un coñecemento moi parcial do que a Sociedade é e fai polo Medio
Natural Galego.

PASPALLÁS 50:6
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A S.G.H.N. E O TRABALLO DOS SOCIOS

“Para que o mal triunfe só se precisa que as boas xentes non fagan ren”
Edmund Burke.

Para que unha sociedade como a nosa funcione precisa de dúas cousas: primeiro,
cartos para levar adiante as súas actividades; segundo, o traballo dos socios, un capital
de moito máis valor có anterior, moito máis imprescindible, un traballo que non teña
connotaci6ns de algo obrigado senón de algo buscado, pois somos nós, os socios, os
que voluntariamente nos xuntamos para estudar, divulgar e defende-lo noso medio
natural.

Non se pode concebi-la sociedade coma un “club” de naturalistas no que se se
paga a cuota e se reciben as publicacións e circulares correspondentes. A S.G.H.N.
debe ser unha ferramenta de traballo pola natureza de Galicia, unha ferramenta que
multiplique a forza de cada un de nós, que abra posibilidades.

A nosa Asociación non será realmente efectiva mentras non deixe de estar
formada por un pequeno núcleo activo e unha maioria pasiva. Coa cantidade de
problemas que ten Galicia, tamén no eido ambiental, non podemos permitirnos a
pasividade. A actividade, tanto individual coma en grupos, ou mesmo coma S.G.H.N.
en conxunto, é a consecuencia lóxica do interés por acadar uns determinados fins.

Non queremos ser moralistas nin pedi-lo imposible. Só clarexamos unha cousa:
sen unha posición activa, non facemos nada pola natureza en Galicia.

PASPALLÁS 50:7

Índice do nº 2. (marzo 1983)
- Editorial
- Tesourería.
- Vertidos radiactivos
- Carta ó Embaixador de Gran Bretaña
- O goberno e o Medio Ambiente
- Galicia tamén exporta contaminación
- Pesticidas
- Infraccións na caza
- Os Gobernadores Civís
- ¿Que é a CODA?
- Novas do A.V.G.
- Parque submarino nas Cíes
- Sección de Micoloxía
- Cara unha nova Sección
- En Vigo
- Outros, outros
- VII Xornadas de Ornitoloxía
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Índice do nº 3  (abril 1991)
- Editorial
- A educación ambiental no Concello de Muros
- Espacios naturais: A Lagoa de Louro
- Actividades das delegacións.
- Sección de Entomoloxía
- Sección Xuvenil
- A Illa de Cortegada
- Escola taller BRAÑA
- Moita cara...noraboa

ASEMBLEA VERSUS FEDERACION DE ECOLOXISTAS
No campo do naturismo e ecoloxismo de Galicia estase a producir un fenómeno, aparentemente interesante,

en relación coa aparición de novos grupos; non é máis ca manifestación da sensibilidade que despertan os temas
e problemas que rodean ó medio, e a importancia que este ten para o home actual na batalla pola calidade
ambiental en oposición ó consumismo desenfrenado dos tempos que corren.

Estes grupos, de implantación polo xeral local, a veces moi minoritarios, veñen sendo protagonistas dun
lóxico proceso de coñecemento mútuo e de achegamento, dado que os intereses son coincidentes. Créase asi
nun intre concreto a Asamblea de Grupos Naturistas e Ecoloxistas de Galicia, como foro de contacto e de
traballo A S.G.H.N. intégrase en certo momento e desde entón asiste e mesmo organiza encontros, como a
Asamblea de Ferrol, aínda que certos extremos non están definidos, por exemplo o tema da emisión de voto dos
grupos “grandes” como a Sociedade ou Adega, e que de momento se deixou “correr” a prol dunha unidade de
actuación.

Con todo entre algúns grupos preténdese oficializa-la Asamblea baixo a denominación de Federación, e
ter un Presidente, unha sede, unha tesourería, etc. e así se propuxo na Asamblea de Monforte do pasado febreiro
deste ano. Evidentemente isto, entre outras consideracións, podería significa-la aceptación de decisións vinculantes
con renuncia dos nosos propios esquemas e fins. A propia Administración parece ter controlado a todo o
movemento ambientalista a traverso dun único interlocutor, marximando ós que poidan ter visións diferentes.
Asi sucedeu xa no presente ano na primeira reunión da Mesa Forestal, onde os madereiros estiveron amplamente
representados frente a UN único convocado polos ecoloxistas. Non podemos permitir que nos manipulen ou
nos silencien.

A isto pódese engadir certo interese por algúns para “capitalizar” o movemento ecoloxista-naturista, e un
certo afán persoal de protagonismo. A pretendida “irmandade” non impide a algún grupo desprestixiar ferozmente
cando pode á S.G.H.N., encontrándonos con que vella táctica de “sementa que algo sempre queda” da resultado.

Por todo, non estamos pola Federación. A S.G.H.N. é un colectivo que representa a 1.300 persoas, espallado
por toda Galicia, cunha historia, un prestixio, e uns coñecementos que están aí.

Porque queremos seguir sendo nós mesmos faremos chegar a nosa voz directamente á Administración e
á sociedade, sin intermediarios nin despois de componendas; reclamamos este dereito e é obriga da Administración
oir ós administrados.

Cos outros grupos e para campañas e accións conxuntas en ben do país, si; baixo outras siglas, renunciando
á nosa propia voz, federándonos, non.

PASPALLÁS 50:8
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A TEMPORADA DE CAZA COMEZA DE NOVO
O día 27 de outubro comezou a temporada de caza, continuando (xoves, domingos e festivos) ata o día 6

de xaneiro. Así entramos de novo nun tema que sempre foi polémico desde o punto de vista conservacionista: ¿é
a caza unha actividade tradicional que fomenta o respeto para o medio ambiente ...ou é crueldade pura e dura?
Sexa cal sexa a resposta, é evidente que o actual grao de control da caza é deficiente. A situación vese moi
complicada polas contradiccións existentes entre os tres niveis de lexislación: internacional, estatal e autonómico.
Un exemplo: o estado español é firmante do Convenio de Berna, que califica como protexidas a catro especies
de tordo. Na lexislación autonómica correspondente, (DOG 28.9.89), estas especies están como “cazables”.

Pero máis que na lexislación en si, o problema radica na falta de medios dispoñibles para a vixiancia da
caza e a desidia e incompetencia da administración (sen criticar ós moitos individuos que fan un traballo sen
tacha). O síndrome “unha escopeta, un voto” parece vivo e coleando. Serán 120.000 os cazadores con licencia en
Galicia este ano, fronte a 180.000 no 90, o que probablemente quere dicir que hai 60.000 escopeteiros sen
licencia soltos por aí. ¿Sabe a maioría dos cazadores distinguir un parrulo cristado dun parrulo de lombo albar?
Galicia segue sendo unha das poucas comunidades onde non hai exame para a licencia de caza, e onde esta é
gratuita. En palabras do grupo coruñes Arco Iris, cobrar 2.000 ptas por cada unha das 120.000 licencias
proporcionaría cartos suficientes para unha xestión axeitada da caza.

A SGHN non pode por menos que esixir o cumprimento da normativa internacional, a implantación dun
“exame de caza”, que se cobre a licencia e que, fronte á política de repoboación anual, se desenvolva outra
baseada na protección das especies autóctonas, se é necesario cunha moratoria. Sobre todo, é imprescindible a
provisión por parte da Xunta dos medios suficientes para unha xestión axeitada; é dicir, para máis personal de
vixiancia e máis campañas divulgativas. Basta xa de matar todo o que voa.
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Índice do nº 4  (nadal 1991)
- Editorial
- Crónica: resumo das novas de medio ambiente
- O taboleiro: comunicación das delegacións,

 libros e
anuncios breves

- Itinerario: pola beiramar do Barbanza
- Bichos e botánica: O lobo,

a londra
e as centaureas
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Índice do nº 5  (febreiro 1992)
- Editorial
- Espacios: ¿Que pasa no Courel?
- Novas: da escola taller Braña e

demanda de osíxeno
- Delegacións
- Itinerario: A paisaxe surrealista do Monte do Pindo
- Censos 92: primeiros resultados
- Bichos e botánica: O alcaraván mais...,

¿Cantos fentos hai en Galicia?
- O taboleiro: Mensaxes para todos e concurso

ECONOMÍA ANTES DE ECOLOXÍA . . . ¿CALQUERA QUE SEXA O PREZO?
A SGHN é consciente do atraso económico de Galicia, agravado pola actual crise agraria e industrial, que

nos últimos anos foi causa da perda de moitos miles de postos de traballo.
Esta situación tradúcese nun atraso cultural caracterizado polo mimetismo do alleo, que non tira as

consecuencias necesarias das experiencias de desenvolvemento habidas noutros paises, erradas ou non. Por
suposto esta situación é moitas veces terceiromundista, caracterizada por condicións laborais pouco dignas e
pola industria de enclave, esgotadora de recursos e altamente contaminante. Ai están para demostralo a térmica
das Pontes, a máis contaminante de Europa, os vertidos das industrias lácteas, os residuos da industria da lousa,
as celulosas etc.

Ante a actual situación económica corremos un indudable perigo, pois a falla de postos de traballo podería
levar a que aceptemos tódalas industrias que non queren noutros lugares. Precisamente as distintas accións
levadas a cabo polos sindicatos poderían facer pensar, á administración incluída, que dada a situación de deterioro
económico, o que o pobo pide é calquera inversión, e que sexa aceptada sen máis.

A SGHN súmase ó lema pola industrialización, “Todos por Galicia”, pero entendendo que as distintas
alternativas agrarias e industriais deben ser respetuosos co medio. Desenvolvemento económico si, pero non a
calquera precio.
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OS MIL RÍOS DO PAÍS GALEGO COMEZAN A CONVERTERSE NAS MIL CLOACAS
Entre outras disposicións sen dúbida importantes para cantos se interesan polo medio natural, a Xunta de

Galicia ten preparada para pronto a Lei de Pesca Fluvial, tema de interese onde os haxa, posto que se ten dito
repetidamente que os ríos son as veas do Planeta e mentres haxa troitas haberá auga potable.

Galicia, o país dos mil ríos como a denominou Otero Pedrayo, ve varia-la súa fisonomía neste aspecto
desde hai algúns anos e non precisamente para ben. Á escasez de pluviosidade súmase o inzamento de especies
moi consumidoras de auga, como o eucalipto, así como o aproveitamento dos mananciais. Aínda recoñecendo a
existencia tradicional con certo déficit hídrico, empeza a notarse que este recurso é un ben escaso nunha nación
onde sempre sobrou auga. Pero non é só cuestión de cantidade, senón de calidade porque a auga que nos queda,
tanto a das cuncas hidráulicas como a do mesmo subsolo, comeza a non ser apta para o consumo. Sen previsión
de futuro por parte da Administración, coa complicidade e consentimento de alcaldes atentos só ó voto, os mil
ríos do país galego comezan a converterse en mil cloacas a ceo aberto. Non estamos a falar soamente dos ríos
“importantes” como o Miño, que desde hai anos recibe augas fecais urbanas e industriais de Lugo e Ourense, ou
do Sar, que segue contaminado malia a depuradora de Silvouta. O fenómeno é moito máis preocupante por
canto que agora mesmo e con subvencións de organismos públicos, como a COTOP, isto é, con cartos de todos,
estanse canalizando as augas residuais (non só as dos retretes senón tamén deterxentes, lixivias, desaguadoiros
de cortellos cando non pinturas ou aceites usados de automóbiles) ós pequenos regueiros, os mil e un regueiros,
actualmente xa medio secos, da nosa xeografía. Isto, insistimos, é moi grave.

Poñamos dous exemplos concretos:
1) Concello de Rois, provincia da Coruña: nunha aldea con 72 persoas vénse de instalar unha insuficiente foxa
séptica de aproximadamente 1,5 x 1 m2 de superficie; a saída conéctase directamente a unha pequena canle
fluvial do que se surten polo verán, mesmo para usos domésticos, os habitantes de aldeas situadas augas abaixo.
Constructor: o propio concello -nota: un concelleiro vive na aldea e benefíciase directamente da “mellora”.
2) Concello de Dodro, provincia da Coruña: nunha aldea -Vigo- recóllense e canalízanse as augas residuais das
vivendas (e os “listos” conectan tamén os desaguadoiros das cortes) directamente ó río Sanlufo. Construtor: o
concello. Neste mesmo lugar dous membros da SGHN denunciaron diante de dous organismos públicos, o
xulgado de Padrón e a Alcaldía de Dodro, un verquido dunha granxa sen que pasase absolutamente nada. É
dicir, cando alguén se interesa, se molesta (o que xa non é habitual), formula unha denuncia dando e seu nome
e DNI (e por tanto créase inimizades) e faino en beneficio da colectividade ¿de que serve?.

Veña pois en boa hora a lexislación protectora de canles fluviais aínda que sexa en forma de Lei de Pesca.
Pero cúmprase despois e fágase cumprir; impóñanse sancións aínda que sexan impopulares e resten votos.
Fagan país os políticos en resumo, e deixarán de te-lo desprestixio que hoxe por hoxe teñen as institucións
públicas, e merecidamente por certo.

Índice do nº 6  (abril  1992)
- Editorial
- Plano forestal
- Espacios: Nova ameaza para o Eume

Adeus á procesionaria
- Bichos e botánica: Primeiras chegadas,

lobos,
algas mariñas

- Especial ARROÁS: Varamentos 1991.
 O golfiño riscado en Galicia

- Delegacións: Ferrol 91/92, Ourense, Santiago,
Vilagarcía

- O taboleiro: Asemblea Xeral, Peche de celulosas
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Índice do nº 7 (xuño 1992)
- Editorial
- Espacios: Cando a concentración parcelaria se

desmanda
- Breves: Meirama,

Pesca  e o lío en Río
- Bichos e botánica: Aguias, tartarugas e morcegos,

máis Isoetes longissimum
- Informe: Espacios a protexer 1992, listado de

consulta.
- Delegacións e Asemblea.
- Libros
- O taboleiro: Sae o informe “Arao”

Congreso de ornitoloxía

PLAN FORESTAL, CUESTIÓN DE PASTA
A Consellería de Agricultura, Gandería e Montes daXunta de Galicia presentou hai unhas semanas o Plan

Forestal, no que se fai unha declaración de principios e obxectivos reservados para o monte: a función económica,
a de protección e a social, por esta mesma orde. Desde a súa elaboración esté Plan nace viciado, e sen acada-lo
suficiente consenso social requirido para unha actuación desta magnitude.

Non nace integrado nunha clara política global de Plans de ordenación do Territorio para evita-la xeración
de conflictos con outras actuacións e que sirvan de base para a correcta distribución do chan entre as diferentes
actividades económicas e sociais, senon que mesmamente pretende chegar a substituilos.

É tremendamente economista e a moi curto prazo. Un Plan que pretende alcanzar unha producción de
madeira de 14,5 millóns de metros cúbicos por ano, dos cales só se prevé que 2 sexan de especies frondosas
sendo o resto de coníferas -de crecemento rápido e baixa calidade- e eucaliptos.

O Plan Forestal está orientado á producción das madeiras habitualmente usadas polo sector celulósico, o
que nos fai pensar que é este o único sector ó cal vai dirixido, en detrimento de calquera dos outros obxectivos
que ó principio se mencionan. Implícitamente estase a potencia-la instalación de novas fábricas de pasta de
papel, que non chegarán a crear máis de 500 postos de traballos directos calquera delas (ENCE só ten hoxe 487
traballadores).

Non se ten en conta que as condicións bioxeoclimáticas do País o definen como unha das maiores e
mellores zonas para a producción de madeiras nobres e non contempla as necesidades do sector madereiro non-
celulósico, que conta cun alto potencial e da ocupación directa a máis de 15.000 persoas, que ten que busca-la
materia prima para abastecerse no estranxeiro, onde cada día as madeiras nobres acadan maior valor debido
principalmente á súa previsible escasez. Non é significativo o programa de plantación tendente a mellora-lo
subministro deste tipo de madeiras e a súa calidade que en definitiva reduza a nosa dependencia do exterior ou
que mesmamente se poidan dedicar á exportación.

O espacio territorial que se dedica ás especies que non sexan o piñeiro bravo e de repoboación e ó
eucalipto son aquelas nas que as condicións climáticas e de solos dificilmente permiten o seu cultivo (áreas de
alta montaña). Así teriamos que fundamentalmente a metade occidental de Galicia estaríase a converter nun
inmenso monocultivo das especies devanditas, o que entraña un alto risco, xa que estes son facilmente atacables
por calquera praga (como sucede coa procesionaria ou cos incendios) ó non contaren con barreiras que as
puidesen frear. Esta planificación do monte suporía repeti-lo erro histórico das repoboacións feitas no pasado
polo Patrimonio Forestal e polo ICONA e que podería leva-la a un verdadeiro descalabro.

A concepción dos “espacios sensibles de planificación especial” como “oasis” rodeados de superficies
puramente productivas resulta anacrónica, xa que non pode garantir a conservación dos espacios naturais e
moito menos das especies silvestres, especialmente no que á fauna se refire.

Atopamos positivo, unicamente, o obxectivo de crear un patrimonio de espacios sensibles de titularidade
autonómica, que xa estaba contemplada na Iniciativa Lexislativa Popular, presentada sobre a política forestal,
aínda que a cantidade orzamentaria que se adica é case a mesma que a destinada a subvencións ás asociacións
profesionais privadas.

Como conclusión diremos que é un Plano dirixido a conseguir a maior rendabilidade no menor tempo
posible sen as suficientes garantias de viabilidade. Isto é difícilmente xustificable tendo en conta que dous tercios
do investimento será con diñeiro público e do que se adica un 92,7 por cento do presuposto a fins económicas,
e tan só un 4,3% a fins ecolóxicas e un 3,0 % a fins sociais.
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PENSAR GLOBALMENTE, ACTUAR LOCALMENTE
A conferencia de Río, a protección de Corrubedo, a Lei de Pesca Fluvial, a aprobación do Plan de Residuos Sólidos Urbanos

para Galicia, o remate da moratoria na caza de baleas (Noruega reanudou a caza e Islandia abandonou a C.B.I.), a morte do admirado
profesor Bermejo, a aprobación parlamentaria do Plan Forestal, as Xomadas sobre Conservación dos Bosques Atlánticos, os verquidos
de Lugo ó Miño, a manifestación contra a celulosa de Pontevedra, a concesión do Premio Nacional de Medio Ambiente ó conxunto
de organizacións ecoloxistas españolas ... ¡tantas cousas nos derradeiros dous meses!

A Cumbre da Terra, celebrada en Río con asistencia de 51 Presidentes e 33 Primeiros Ministros defraudou, quedando nunha
ceremonia propagandística para países especuladores -armamentistas- consumistas: velaí ós EEUU (o 5% da poboación mundial,
que consume o 25 % da enerxía e produce o 23% do CO2 do planeta) e ó seu Presidente, que pretendeu pasar como o maior
ecoloxista do mundo pero boicoteou o Tratado sobre Biodiversidade. Pero é que a vinte anos da Conferencia de Estocolmo a
situación mundial empeorou considerablemente:
- Atmósfera: Buratos na capa de ozono, contaminación doble á de entón, efecto invernadoiro e cambio climático, estimándose en
10.000 veces a velocidade dos cambios anteriores.
- Cuberta vexetal: Perdido 20% do bosque tropical (que alberga ó 70% das especies vivas) e do 10% dos bosques do planeta (50% dos
de Alemania, 70% dos de Checoslovaquia, por exemplo, polas chuvias ácidas).
- Biodiversidade: Entre 40 e 300 especies desaparecen cada día, o que significa multiplicar por 1.000 o ritmo de desaparición natural.
- Especie humana. 1.000 millóns máis de habitantes. Renda per cápita anual de 1.500.000 pts e expectativa de 75 anos de vida nos
países industriais fronte ás 25.000 pts e 45 anos do Terceiro Mundo, esta cunha débeda externa que o obriga a degrada-lo seu
patrimonio natural. Continua perda da diversidade cultural.

Aínda así, para Joaquín Araujo (Lalín, 16-7-92) “os ecoloxistas de todo o mundo conseguimos sentar ós líderes mundiais
xuntos e que, malia que fose só por un día, raptaran a filosofía ecoloxista e a dixeran como propia”.

Mentres, en Galicia, 20.000 millóns recaudados de todos nós van ser destinados polo goberno autonómico para incinerar
residuos urbanos. A xestión corresponde a unha empresa mixta de recente creación que responde ó nome ¡agárrense! de Sociedade
Galega de Medio Ambiente. Para acalar críticas prométese -logo xa veremos - a máxima reciclaxe de materias (vidro, papel, metais
férricos e non férricos, plásticos ríxidos, áridos). Nótese a sutileza da Xunta encargando plans (léase comprando) a especialistas que
non nomearemos aquí. Volvendo ós R.S.U., son moitos os millóns previstos, pero non sabemos que se destine unha cantidade
sustanciosa (xa non diremos ca outro tanto) para a educación da poboación no aforro enerxético e de materias primas. Diante destas
obras faraónicas preguntémonos: ¿ que porcentaxe corresponde a alguén da Administración do mesmo modo que un alcalde percibe
unha parte das obras realizadas no concel1o? ¿Non existe un risco de que a decisión para a utilización dunha ou outra tecnoloxía
dependa, en última instancia, da concesión de “beneficios”, práctica habitual no mundo empresarial, aínda que de difícil demostración?

Encol do Plan Forestal conste ante todo, para que saibamos quen nos represente, que foi aprobado polo Parlamento galego
coa anunciada ausencia do Bloque (logo de calificalo defraude), a abstención - como Pilatos - de Esquerda Galega - Coalición Galega
e os votos favorables do PP e do PSOE. Non é casualidade esta harmonía dos partidos maioritarios, servidores uns do capital e
atados os outros á CEE, que ven sendo o mesmo. A desfeita cultural dos tempos da dictadura segue, en pleno paraíso da democracia,
a nosa desfeita ecolóxica. Apróbase o Plan sen o pretendido beneplácito social, antes ben coamanifesta oposición dunha grande
parte da sociedade e coas críticas profesionais do Colexio de Enxenieiros Agrónomos e especialistas da Universidade.

Quéixanse os políticos do desprestixio das institucións: ¿Como ía ser doutra forma? ¿A quen representan cos seus intereses
de partido?

Abonda. Cada segundo 200 toneladas de contaminantes alcanzan a atmósfera mentres alguén se lucra con elo. Abonda xa de
esperar de xoga-lo xogo de buscar datos, enviar informes, redactar proxectos; pensar globalmente, actuar localmente. O futuro da
nos terra pequena, Galicia, o futuro da nosa terra grande, o planeta, depende de cada un de nós. No tempo de ler estas tiñas os
deserto aumentou en 10 km2. Critiquemos, arrinquemos, denunciemos... ¡actuemos!

Índice do nº 8. (agosto 1992)
- Editorial
- Espacios Lagoa de Sobrado: acordo de xestión
- Breves: Atún e golfiños; arao;

Eume, hora de actuar
Ollo: Sectas perigosas...

- Censos de aves invernantes 1992. Resultados
- Itinerario: A paisaxe surrealista do Monte do Pindo
- Pasatempos veraneos
- Un plan forestal para as celulosas
- O taboleiro máis delegacións e

libros
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O CONVENIO DE LONDRES SOBRE  VERQUIDOS Ó MAR
Unha vez máis a voltas co mesmo tema. É que en canto te descoidas, pau. Esta vez empezamos remexendo

no cubo do lixo ... nuclear.
Cando moitos pensabamos que o asunto dos verquidos radioactivos na fosa atlántica estaba enterrado,

abandonado, descartado, desde que hai agora dez anos Galicia enteira manifestara a súa oposición fronte a este
abuso, resulta que non. Francia, Inglaterra, Suiza, Xapón e EEUU, con importantes cantidades de basura nuclear
e sen saber que facer con ela, tiñan os seus ollos postos novamente no que é a fonte de toda a vida: o mar.

Nos anos oitenta a oposición funcionou. Quique Álvarez Escudero, en nome da SGHN e a bordo do
Xurelo, participou na redacción do texto que desde o mesmo barco foi lanzado a todo o mundo mostrando a
oposición dun pobo unido fronte á agresión ecolóxica. Agora, o 22 de setembro do presente ano, trece países se
comprometen a non verquer residuos nucleares no mar, pero precisamente aqueles ós que tiñamos por adiantados
na cultura e no respeto ó medio, Francia e Inglaterra, poñen atrancos, e pretenden unha revisión para dentro de
quince anos, dun acordo que ía ser indefinido.

Da importancia do acordo pode dar idea o feito de que non se limita ó verquido de isótopos radioactivos
senón de calquera caste de sustancias nocivas que poidan chegar ó mar, por exemplo os organoclorados, coa
repercusión que isto terá sobre certo tipo de industrias, como as actuais celulosas.

Paga a pena insistir no tema nuclear, pois esta opción enerxética no noso páis non está desbotada , senón
só aparcada. A crecente demanda de enerxía da nosa sociedade, xunto co progresivo esgotamento do petroleo
(que consumimos cada vez en maior medida e que é un dos factores que contribúen ó efecto invenadoiro)
siñifica que a instalación de novas centrais atómicas, xunto co aproveitamento de fontes enerxéticas alternativas,
sexa unha posibilidade considerable nos próximos anos.

Destaquemos como feito positivo que a Xunta de Galicia se tivera manifestado totalmente en contra da
reanudación destes verquidos, agora ben: por unha parte descoñecemo-la capacidade de presión do goberno
galego frente a terceiros países, dada a necesidade de negociar a través de Madrid (e a través dun partido “rival”)
aínda que tanto nos atinguen como é o do mar; por outra parte parecenos pouco coherente manifesta-lo
rexeitamento ó verquido destes residuos no medio mariño cando están chegando ás nosas rías diariamente
toneladas de refugallo industrial e urbano, mesmo altamente perigoso como insecticidas, metais pesados, etc.
que posiblemente se integran nos ciclos alimenticios da poboación.

Pécase de tolerancia e de falta de vixiancia, e neste senso non podemos por menos de lembrar que hai
dous anos a SGHN en entrevista co Sr. Fraga, solicitoulle que os grupos  ecoloxistas fosen considerados como
colaboradores (non como “xente nova, utópica e incordiante”) e se lles facilitase asesoría técnica e legal para
dispoñer de probas e levar a xuicio a que procedese en casos evidentes de contaminación. “Se estudiará” foi a
resposta e seguimos nesa fase de estudio. Por iso, desexariamos que esas manifestacións de “rechazo rotundo”
ós verquidos no mar non sexan só fogos de artificio, que son baratos e se ven desde lonxe.
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Índice do nº 9 (outubro 1992)
- Editorial
- Espacios: A Limia, Eume, Cecebre
- Breves: Agáchate, comeza a caza!

Sobrado
Plan hidrolóxico

- Bichos: Novas ornitolóxicas e de mamíferos
mariños

- Itinerario: A paisaxe surrealista do Monte do Pindo
- Especial : informe Arao
- Delegacións Ourense, Ferrol, Vilagarcía
- O taboleiro
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UNHA VEZ MÁIS, NUNCA MÁIS
Unha vez máis produciuse o imprevisto e unha vez máis o litoral galego viuse sacudido por unha catástrofe

que pon en perigo á poboación cercana, significa cuantiosos danos económicos e causa a morte silenciosa de
miles de organismos vivos. Unha vez máis as declaracións dos políticos tratando de aproveita- la circunstancia
para gañar en popularidade, que as elecións están próximas. E unha vez máis á percura dun “cabeza de turco”.
Sen embargo unha serie de colectivos se mostran unánimes: a culpabilidade foi múltiple pois ademáis da innegable
do capitán de “Aegean Sea”, o Colexio de Oficiais de Mariña Mercante, a Federación de Mariña Mercante da
UGT, o Sindicato Libre da Mariña Mercante de CC.OO., a CIG, a INTG, AETINAPE e outros que engloban a
un numeroso número de profesionais sinalan a existencia de graves irregularidades en materia de seguridade e da
culpabilidade das autoridades por non levar control riguroso sobre o tráfico marítimo. O mesmo Conselleiro de
Pesca ó parecer falou da posible neglixencia das autoridades portuarias da Coruña e da empresa Repsol.

Por elo a Sociedade Galega de Historia Natural dirixiuse ás autoridades solicitando que se depuren
responsabilidades de forma exemplar, caía quen caía.

O derrame de petróleo do “Aegean Sea” é xa historia, ainda que as consecuencias estean aí, compre toma-
las medidas necesarias para que traxedias como esta, como a do Urquiola, a do Erkowit, a do Polycommander,
a do Cason, non se volvan repetir.

Resulta evidente que frente ás nosas costas existe unha das rotas de maior densidade de tráfico marítimo
do mundo; un mínimo de dous barcos con mercadorías incluídas no Código Marítimo Internacional de Mercancías
Perigosas se identifica cada día, pero facelo ata agora non é obrigado. Resulta evidente que moitos buques
limpan tanques ou realizan actividades contaminantes entre 10 e 24 millas sen que haxa un servicio de vixiancia
permanente e eficaz ó contrario do que sucede na maioría dos países onde se chegan a impor multas dun millón
de dolares. E resulta evidente que para o noso servicio, buques con cargas perigosas deben achegarse a terra: no
propio porto da Coruña entran máis de 40 petroleiros cada mes. Necesítase por unha actuación de atención ós
perxudicados directamente pola contaminación e de restauración do ecosistema pero que non se limite á limpeza
dos puntos máis “populares” do litoral, pero tamén moito máis:
a) que se dote ós portos galegos das infraestructuras que reclaman os profesionais para que calquera manobra se
realice con plena seguridade.
b) que se elabore un Plan de Actuación para Sinistros, con recursos e profesionais ben entrenados.
c) que se realice un control exhaustivo do tráfico marítimo frente ó noso litoral, que comence por obrigar a
realiza-lo paso moito máis lonxe da beiramar e continue pola inspección rutinaria desde embarcacións ou aeronaves
deste tráfico cotían.

Aí é onde debe poñerse o groso das dotacións económicas pois outra cousa son remendos e boas
declaracións de intencións. A natureza precisará anos para cicatrizar esta ferida, unha das máis das que unha soa
especie, a nosa, lle está a causar.

Que no posible, que no que dos nosos gobernantes dependa, non se volva a repetir.
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SOSmozas
Debuxaba Xaquín Marín un chiste no que entre centos de bidóns de lixo

podías e ler un cartel: SOSmozas. Quedaches curto, Xaquín. ¡Ouh, se o problema
fose dun só conceIlo! Nin tan siquer dos da bisbarra Ferrol-Ortegal! ¡O problema
é de toda Galicia, como é da Amazonia ou doutros lugares onde se zugan os
recursos e se deixa o lixo que ninguén quere!

¿Necesitamos en Galicia unha planta de tratamento de residuos industriais? ¿Necesitamola, cando das 17 comunidades
autónomas Galicia ocupa o posto 16 en producción deste tipo de lixo, que representa unicamente o 2,3% do producido no conxunto
do Estado? ¿Non nos estarán encauzando para se-los receptores do refugallo doutras comunidades? ¿Podémonos permitir este
auténtico luxo, 2.000 millóns segundo uns, 6.800 para outros? ¿Por que esta enorme suma, sexa a que sexa, ten que ser aportada por
todos nós en vez de proceder do sector industrial, que é o que saca beneficios ó tempo que produce residuos? ¿Por que non seguir
neste caso o aforismo “quen contamina paga”?

Estas e outras preguntas, que están na mente e na boca de moitos galegos, só teñen unha única e nidia resposta: unha vez máis
os gobernos galegos, neste caso o actual goberno sen ter en conta dúbidas razoables, toma decisións por criterios políticos deixando
nun segundo plano os aspectos técnicos, vence pero non convence. Ademais, ¿como pode ser lícito que o alcalde de Somozas,
argumentando que así conseguirá para o seu municipio unha mellor vía de comunicación, acepte tal instalación fronte á oposición de
tódolos concellos circundantes, ademáis da crítica manifestada por partidos políticos, grupos ecoloxistas e particulares do propio
concello? ¿E ético que parte dos terreos onde se realizará a instalación foran mercados ó sogro do alcalde por 40 millóns? ¿Como se
adxudican as obras de construcción paralelamente á publicidade do estudio de impacto ambiental?

O D.O.G. do 28 de xaneiro recolle entre outros extremos o informe favorable da Comisión Galega de Medio Ambiente,
acordo tomado o 29 de decembro de 1992 (¡boa inocentada!), mencionando que entre outras vantaxes que ofrece a situación elexida
destaca a ausencia de flora e fauna protexida. ¿Qué vai pasar coa Ría de Ortigueira, espacio natural de importancia internacional, en
caso de accidentes ou imprevistos?

Razóase no D.O.G. sobre a existencia dun depósito de seguridade e planta de tratamento físico-químico, ocupando 30 has e
cunha capacidade de procesamento de 20.786 toneladas/ano. Os lodos resultantes finalmente serán enterrados pero teñamos en
conta que non existen garantías plenas na impermeabilización do depósito posto que o sustrato xeolóxico está fortemente diaclasado
e estes lodos poden contaminar por miles de anos, segundo a Axencia de Medio Ambiente americana. Por outra parte as augas
usadas, 11.250 toneladas/ano, logo de ser tratadas verteranse a unha canle de augas superficiais e de aí ó río Xubia que abastece de
auga potable ó 35% da poboaci6n da ría ferrolana e onde para este menester a Xunta xa invertíu mais de 300 millóns. Está ademais
a posible contaminación dos bancos marisqueiros que por especies filtradoras acumulan os residuos e polo tanto ou pasarían a
alimentación humana, co risco que conleva, ou quedarían inutilizados, e nese caso falamos de perda de 2.000 millóns en cifras oficiais
(extraoficialmente catro veces máis). ¿Enténdese a oposición de once concellos da bisbarra que teñen recurrida a decisión da Xunta?
Cecais hai quen pensa que non, que os veciños non deben preocuparse pola posible presencia de metais pesados, cianuros, fenois, etc,
na auga pois o mesmo diario oficial informa que para garanti-la calidade dos vertidos disporase de “equipos e dispositivos de rexistro
automáticos, semiautomáticos ou manuais, que estarán en consoancia coa tecnoloxía existente en cada momento, que permitan
a determinación dos parámetros indicados no anexo VII para efluentes hídricos que se contemplan no punto 3.2.2.”¿Isto é calidade
de vida? ¿camiñamos cara a alguna parte ou perdemo-lo rumbo hai tempo? ¿de que lle valerán os millóns a quen os teña cando o aire,
o mar, a terra estean envelenados?, ¿non nos lembra todo isto a mensaxe do xefe indio Seatle sobre a ambición tola do home branco?
¿non nos lembra a faraónica empresa de Somozas os sistemas de seguridade das centrais nucleares, dos que tanto se alardeou, pero
que seguen a producir accidentes, esporádicos pero reais, en todo o mundo?

¿como é posible emiti-lo Visto e Prace, señores da Xunta de Galicia, e dormir pola noite sen remorsos? ¿ Qué mundo lle
queda ós nosos fillos e netos?.

Nin que para a ocasión escribira Pintos aqueles versos:
“Ou Galicia, Galicia, boi de palla / Canta lástima ten de ti o Gaiteiro!
O aguillón que che meten é de aceiro / E con el muita forza te asoballa.
No lombo teu zorrega, bate e malla / Fasta e máis monicrece ferrancheiro.

Por iso decimos NON. En Somozas, non. En Galicia non.
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PARA CATRO ANOS
Mes de xuño. Eleccións xerais no Estado, coincidindo practicamente co Día Mundial do Ambiente. Sen

embargo a problemática ambiental pouco figurou nos debates televisados, xa que os distintos candidatos insistiron
nos dous coñecidos temas: corrupción e paro.

Efectivamente, parece que agás o “asunto nuclear” e a política de augas, pouco máis hai que dicir en
relación co medio. No primeiro caso puidemos ver como no debate entre os “grandes”, Felipe González apretou
a Aznar ata arrincarlle (e traballo lle costou) a promesa de que de gañar non abriría novas centrais nucleares. Non
perdamos de vista que detrás do PP está o gran capital e velaí as declaracións das empresas eléctricas, declaracións
posteriores ó 6 de xuño, dicindo que hai que voltar a ese tipo de enerxía. Porén hai que estar “al loro” porque
non sería esta a primeira promesa electoral que se incumple no país.

A política de augas parece ser outro dos apartados que ocupará unha boa parte dos presupostos nun
futuro inmediato. Insistirá o Sr. González no trasvase entre cuncas, a fin de dotar de augas ás terras de onde
procede e de onde recibe unha grande parte do seu poder político. Sen embargo aí están os pactos cos cataláns
e bascos, non moi partidarios do actual Plan Hidrolóxico, e menos a cambio de nada. A política de augas
contempla outro importante aspecto: a depuración, tema no que tantas veces temos insistido e denunciado
desde a SGHN, baste ver e saber como están o Miño e o Sar, os dous ríos máis emblemáticos de Galicia, ou
como recibe augas negras o noso litoral, ese do que pretende o Sr. Fraga que viva unha grande parte dos galegos
a través do turismo e da pesca, “motores” cos que, xunto co Plan Forestal, intenta move-la economía galega.

Dúas palabras en relación cun dos devanditos “pratos fortes” dos distintos programas políticos: o paro,
ou mellor, os remedios para acabar co paro. Permítasenos unha vez máis insistir e preguntar: ¿a costa de que?.

Esperemos que o novo goberno non permita que as empresas obteñan máis beneficios (supoñendo que
isto signifique que crearán máis postos de traballo), cando menos en parte, gracias a non investir en sistemas que
reduzan a contaminación que se permite hoxe (velaí ENDESA-As Pontes, Celulosas, as lácteas, as pizarreiras, o
sector do aluminio, as de curtido de peles, as de corte de granito e mármore, as conserveiras, etc, etc, etc). Os
tempos de obte-lo máximo beneficio sen importalo deterioro causado afortunadamente están comenzando a
pasar, caen no descrédito nunha sociedade que cada vez máis demandará un aire san, unhas augas máis limpas,
alimentos máis naturais, maior diversidade biolóxica. Os propios sindicatos son conscientes de que non se pode
pedir traballo a costa de sacrifica-lo medio, pois no ambiente está o futuro. De todas formas esteamos alerta.

E, ¿que decir dos distintos partidos? Entre os participantes nas eleccións estaban “Los Verdes”, que
entendemos que pretendían ocupar un espacio similar ós seus homólogos europeos, e que non o conseguiron.
¿Pode isto facernos supoñer que non producen suficiente confianza no electorado? ¿Falla o partido, a estratexia,
os medios de comunicación? Na súa propaganda eles mesmos se preguntan:” ¿Como explicar el poco gancho
entre los electores?”.

Entre os outros, gañaron, segundo como se mire, PSOE e PP. Tamén o Bloque en Galicia. A eles adicaremos
un espacio na revista, a fin de espoñe-las liñas pro gramáticas relativas ó ambiente, para sabermos o que ternos
que pedirlles que cumplan, posto que o prometeron. Acércanse agora as autonómicas. Unha vez máis
permitímonos invitar ó lector a interesarse pola oferta ambiental dos partidos e a votar en consecuencia. E non
sexan os incautos:

O tema ambiental “véndese” ben, por iso hai que incluilo en maior ou menor medida nos programas.
Despois, xa veremos. Aí é onde hai que actuar, non permitindo esquecementos ou cambios posteriores. Conseguir
un mundo mellor depende de nós. De todos nós. De cada un de nós.
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POR UNHA ORDENACION DO LITORAL
Solprendéronos os medios de comunicación hai meses ó relatar como a administración, neste caso o

Servicio de Costas de Pontevedra comenzou o derrubamento de edificacións ilegais situadas en zona de dominio
maritimo-terrestre en Nigrán.

Sen tempo non é. Estamos fartos de ser un país tercermundista. Estamos fartos de ver como ata hoxe
foron cultivos, campías do litoral, piñerais das dunas ou espacios en man común, perto da beiramar, o reino das
cotovías e dos pardillos, do toxo gateño, do xunco, pasa a mans que as rodea de postes, cando non de antiestéticos
muros de adobe, cantas veces que sen que se respeiten eses magnificos cen metros contados desde a linea de
marea alta que marca a lei. Estamos fartos de que se destrocen os ecosistemas da beiramar. ¿Significará esta
actitude un cambio de rumbo na política de pasotismo por parte das distintas administracións, constante ata
hoxe en todo o litoral galego?

Cóntanse por centos os casos de picaresca de apropiación indebida, de lucro rápido e doado, de supina
ignorancia ecolóxica de alcaldes e concelleiros, cando non se trata de devolución de favores, desde o xa clásico
caso de edificación na illa de Toralla, ata a celebre construcción dunha casa en plena praia de Baroña, pasando
polo famoso e máis actual intento de especulación na illa de Cortegada. A propia SGHN ten denunciado diversas
edificacións ilegais en diversos lugares, por exemplo na zona de Baldaio sen que os poderes locais, aqueles que
deberían velar polo estricto cumprimento da lei, os escollidos polo pobo para defende-los bens comúns, se
desen por enterados.

Fronte a esta realidade, común en toda a banda litoral, a Xunta de Galicia ten a pretensión de utiliza-la
beleza paixasística do país para atrae-lo turismo e asi crear riqueza. Velaí  o interese por presumir de “ Bandeiras
Azuis”

Sen embargo bótase en falta unha política coherente da ordenación do litoral. A realidade é que en calqueira
lugar están aparecendo edificios como setas en outono. E como o metro cadrado multiplicou o seu prezo por
cincuenta, hai que aproveita-lo espacio, e asi vense parcelas de douscentos metros cadrados onde se aproveita
unha esquina do cerramento esterior e con outras dúas paredes xa temos unha vivenda unifamiliar, que total é
para pasar catro días. ¿O saneamento?. Un bo tubo conectado directamente coas rochas mais próximas resulta
bastante habitual.

Tampouco resulta raro, antes ben  semella ser frecuente, que os terreos para estas “segundas residencias”
cando se cerran incrementen a súa superficie inicial por medio da apropiación indebida de terreos baldíos cando
non coa ocupación de vellos camiños que son desprazados ó exterior do cerramento. ¿Podemos permitir que
continúe esta situación?

 ¿Pódese tolerar por máis tempo esa ocupación dos espacios inmediatos ó mar, que se demostrou como
un enorme erro no litoral balear ou da Costa Brava? ¿Non é certo que a multiplicación de pistas e estradas en
troques de interesar ó turismo, en troques de ser fonte de riqueza, atraen ó especulador e alteran de modo
irreversible a natureza?.
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RESIDUOS NUCLEARES
Diversos países, entre eles España, adoptaron para a eliminación dos seus residuos nucleares, o sistema de

almacenaxe dos mesmos para o posterior enterramento en zonas graníticas estables. ENRESA (é dicir, a Empresa
Nacional de Residuos Radioactivos) comenzou o correspondente estudio xeolóxico para decidi-la ubicación do
futuro depósito.

Unha vez máis pesa sobre nós a espada de Democles. ¿Tocaranos esa lotería? ¿Será Galicia a comunidade
escollida, posto que cumple os requisitos de ser zona granítica estable, ter pouca poboación, por estar dispersa,
ademais bastante resignación, o que se debe suma-la toma decisións políticas fóra desta terra?

¿ Para cando deixará de planear sobre todos a ameaza nuclear? Unha vez máis débese recordar que a vida
media de algúns elementos radioactivos supera os 10.000 anos. Ningunha xeración, desque a especie humana
existe sobre o planeta, deixou ós seus sucesores unha herdanza tan terrible. A enerxía nuclear mostra cada día as
súas fraxilidades. Velaí: a) No transporte do combustible: Lembremo-la coñecida e recente viaxe dun barco
cargado de plutonio con destino ó Xapón, viaxe polémica, con prohibición de paso por augas xuridiscionais de
certos países temerosos dun posible accidente ou dunha sabotaxe. b) No almacenamento de residuos. c) Na
producción de enerxia: O 26 de Abril de 1986 Chernobil deu a medida do risco do uso pacífico do átomo,
exemplo do que nos estamos esquecendo; convén recordar que existen víctimas, entre elas inocentes rapaces
contaminados en estado fetal, monstros deformes que esmorecen día a día. E sen ir tan aló temos os problemas
que está a presenta-la central de Zorita (Guadalajara). Resulta indignante ler nos medios de comunicación como
Unión-FENOSA descarta calquera tipo de risco: « Hasta ahora se han localizado numerosas fisuras en  los tubos
de reserva que atraviesan la tapa de la vasija sin que afecten al resto de la instalación y cuando el programa esté
finalizado se procederá a una evaluación completa de la avería y se estableceran las medidas correctoras». Pola
súa banda o Consello de Seguridade Nuclear calificou os danos como de «moi importantes en extensión e
profundidade», non recomendando a posta en marcha de novo. Serían aquí perfectamente aplicables as palabras
pronunciadas polo Profesor da Universidade de Vigo, Xavier Simón: «As empresas tratan sempre de obte-lo máximo
beneficio a expensas da contaminación xa que o seu fin primordial é a obtención de beneficios e esta filosofia vai en contra do
equilibrio ecolóxico». Pois ben as empresas con fortes inversións no sector enerxético presionan para un cambio no
Plan Enerxético de modo que a partir do ano 2000 se incremente a producción de enerxía en plantas nucleares.
A debilidade do goberno, co actual problema de paro e crise xeral, dálle novos pulos. ¿Por que este empeño en
envelena-lo planeta, en hipoteca-lo futuro? ¿Por que este desquiciado enfoque economicista cando o fluxo
enerxético solar representa 80000 millóns de vatios de forma continua, miles de veces máis que o actual consumo
enerxético humano? Téñase en conta ademais que en EEUU en tres décadas máis de un tercio da enerxía será de
orixe solar. ¿Será que se salda a bo precio a tecnoloxía nuclear obsoleta?

Mentres, en Galicia, (fonte:”As enerxías renovables en Galicia”.Gestenga) pódese multiplicar por 2 a
enerxía producida por biomasa, por 12 a de orixe xeotérmica, por 250 a solar, por 400 a eólica e por 5000 a
mariña. Con esta potencialidade ó alcance da man ¿imos seguir aturando indefinidamente a ameaza nuclear?
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FRAGAS DO EUME
Falar das fragas do Eume como espacio natural protexido non é asunto

doado. Unha idea, un proxecto que en si mesmo é factible (máis que factible,
necesario) foise enquistando nos últimos meses ata pasar de proxecto a problema, e
de «factible» a «de difícil solución».

Por unha banda está a impopularidade do proxecto entre as xentes do
lugar, a contestación dos Sindicatos ou a oposición dos alcaldes dos concellos

afectados polo proxecto (caramba, que casualidade este apoio, precisamente agora que veñen as eleccións). Pola outra, a mesma
existencia do proxecto, agora (non sen tempo) co patrocinio da Xunta de Galicia; a solicitude unanime de protección destas fragas
polas asociacións de estudio e defensa do medio; ou os manifestos asinados por numerosos científicos de toda a Península, solicitando
a protección.

O tema é complexo. A probabilidade de equivocármonos ó manifesta-la nosa postura, é evidente. Que chova a gusto de
todos, imposible. Sen embargo, e tratando de analisa-lo tema friamente, determinados supostos nos parecen incuestionables.

¿Protexe-las fragas do Eume?. Para empezar, con protección ou sen ela, non se pode continuar cos usos actuais e anárquicos
onde cadaquén fai o que lle peta. Como en calquera outra circunstancia social hai que establecer, e de inmediato, unha normativa para
determinadas actuacións. E que implique a todos, propietarios ou non. Porque non se pode tolera-lo que fixeron os energúmenos que
pintaron, cagaron e romperon canto lles deu a gana en Caaveiro. Porque tampouco se pode abrir unha pista  que vai a ningures, como
alí se fixo; ¿quen pode dar un motivo racional e creíble que  xustifique a súa anchura?. Tampouco se pode construir  onde e como
cada un queira, para que saian cousas tan feas, tan antiestéticas, como o bar-merendeiro que hai a pé do río. Porque cadaquén non
pode mete-lo coche ata onde lle veña ben, saíndose fóra das vías de circulación existentes, ou lavalo no río. Porque non se pode tira-
lo lixo acó e acolá. Como tampouco se pode acampar en calquera lugar e por riba facer lume (co risco de incendio) cortando leña
onde lle cadre. Porque non pode existir nese lugar a ameaza dun novo encoro. E, finalmente, porque tampouco se pode consentir que
nun lugar como este cada un, por moi propietario que sexa, corte e plante ó seu capricho.

Velaí o tema conflictivo: a propiedade. A sempiterna discusión sobre  que debe prevalecer: o interese individual do propietario
ou o ben da comunidade. Do tema hai diversos exemplos, que tal vez convén lembrar. Un: FENOSA pasa os tendidos eléctricos por
miles de propiedades privadas porque se entende que a dotación de electricidade supón un beneficio social que debe predominar
sobre as consideracións particulares. Outro: os donos de edificios de moitas vilas e cidades non poden cambia-la fisonomía exterior
das vivendas, nin construir mais pisos (e perden con elo sustanciosas ganancias)  por considerarse superior o interese da comunidade
frente ó «negocio» do propietario. Outro: as fincas da beiramar situadas a menos de cen metros da liña da marea alta, pola consideración
de ben colectivo da franxa litoral, non poden ser edificadas (a menos que xa teñan a consideración de núcleo urbano consolidado),
razón que leva ós propietarios a perder bos negocios, agora que as praias estan de moda. Poderiamos seguir.

A conclusión, parece evidente: guste ou non, o interese colectivo manda. A complicación está en que nesta ocasión os
perxudicados son xentes de economías modestas, como calquera que teña que vivir hoxe da agricultura, e para máis, nunha bisbarra
sometida desde hai anos a sucesivas perdas de emprego e sen perspectivas de mellora.

O que tamén resulta innegable é que as fragas do Eume teñen interese, son un auténtico monumento. Un monumento que, en
certa medida e con usos regulados, tamén pode xerar riqueza. O que é impensable é a súa adquisición (miles de Ha) pola Comunidade
Autónoma, ademais de que con elo entraríamos na batalla do prezo xusto. Negóciense cos veciños, iso si, posibles melloras na súa
calidade de vida, melloras na atención sanitaria, melloras nas súas vivendas, no teléfono, melloras nas vías de comunicación ou na
educación, axúdeselle no seu traballo agrícola, concédanselle empréstimos a baixo interese , en suma, xa que eles teñen algo que
perder, déalle a comunidade, todos nós, dos nosos impostos, algo tamén a gañar, para que non soporten eles unicamente a carga de
algo do que nos imos  beneficiar todos.

E fálese con eles. Fálese cando teñan razón, e cando non a teñan tamén, que moitas veces os proxectos fracasan por falta de
diálogo. Fálese aínda que a Administración non lle caian ben algunhas cousas que din, como cando destacan que moito parque
natural e ó lado está unha das industrias máis contaminantes do Estado Español: a térmica das Pontes. ¿Non teñen razón cando
poñen de manifesto a incongruencia da Administración, que por un lado quere protexer e por outro permite contaminar?¿Non teñen
razón os sindicatos labregos cando din que ó mellor a Xunta quere «lavarse a cara» coa creación dalgúns espacios protexidos mentres
permite o deterioro do resto do territorio?

Regúlense usos, pero con dialogo e con políticas coherentes. Todos sairemos gañando.
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ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA
A Asamblea Xeral Extraordinaria celebrada o pasado 20 de maio elixiu unha nova Xunta Directiva Xeral

(XDX) da S.G.H.N. composta por Serafín González Prieto (Presidencia), Antonio Villarino Gómez
(Vicepresidencia lª), Xusto Calvo Peña (Vicepresidencia 2ª), Xosé Agustín Alcalde Lorenzo (Secretaría) e Manuel
Rico Suárez (Tesourería).

O silencio cara ós socios, ata agora, da XDX debeuse ós traballos de reorganización interna da nosa
Sociedade acometidos pola XDX pra acadar os fins do punto primeiro do seu programa de actuación: “Consolidar
e mellora-las actuais señas de identidade da S.G.H.N.” que debe ser “independente, seria, rigurosa, constructiva,
organizada, influinte, avanzada e respetuosa”.

Os traballos de reorganización conlevan repercusións directas para os socios. A primeira delas é que este
ano puxéronse ó cobro dúas cuotas anuais: a do 94 no mes de Xaneiro (retrasada polo proceso de centralización
do cobro) e a do 95 no mes de Agosto; lamentamos os trastornos que esta actualización, necesaria e inevitable,
provocase nos socios. Pra evitar que volva a repetirse esta situación, na reunión da XDX celebrada o pasado 21
de outubro acordouse establecer un período de cobro fixo entre o primeiro de xaneiro e o primeiro de marzo de
cada ano; nese período poranse ó cobro as cuotas domiciliadas e os socios que non teñan domiciliado o pago
deberán realizalo en mán na súa delegación, por xiro postal á Sede central en Santiago ou por transferencia
bancaria á conta 0046 0001 20 0067511043 do Banco Gallego.

A partires do primeiro trimestre do 96, os socios recibirán uns novos carnés de validez anual que acreditarán
o pago da correspondente cuota e os dereitos como socio que establecen os Estatutos. Estos carnés terán unha
nova numeración coa que desaparecerán os números non utilizados ata agora dos bloques asignadas a cada
delegación no vello sistema. Por suposto, a nova numeración respetará escrupulosamente a orde de socios
establecida na anterior.

E pra rematar cos temas burocráticos, velaquí un compromiso desta XDX: có próximo Paspallás tódolos
socios recibirán unha copia actualizada dos Estatutos da S.G.H.N.

Doutra banda, en cumplimento do punto 2 do programa da XDX, xa se comenzou a defini-las liñas
mestras de opinión e de actuación da S.G.H.N. sobre os principais aspectos da temática medioambiental de
Galicia. Noutras seccións deste Paspallás atoparedes as referentes á incineración de resíduos urbáns e ás
minicentrais hidroeléctricas.

Non esquecemos tampouco os dous últimos puntos do noso plano de actuación. A S.G.H.N. participou
como invitada na mesa redonda “Problemática ambiental das minicentrais hidroeléctricas” dentro do curso da
Universidade Internacional Menéndez Pelayo (A Coruña) sobre “Enerxías renovables e medio ambiente” e
conseguíu un representante no Consello Galego do Medio Ambiente (mais detalles na páxina 10). Avanzamos,
polo tanto, cara a ”incrementa-la proxección e a influencia da S.G.H.N. en temas medioambientais sobre a
sociedade en xeral e sobre as administracións públicas”. Por último, confiamos que os cambios introducidos
dende este número no Paspallás contribuan a “consolida-las publicacións periódicas da S.G.H.N., coordinadas
coa potenciación das facetas divulgadora e científica”. Esperamos as túas opinións, críticas e suxerencias.
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PATRIMONIO NATURAL
A preservación da natureza comenzou na protección de certas

fontes termais en Arkansas, aínda que é máis coñecida a declaración
do primeiro Parque Nacional, o de Yellowstone, en 1872. Chega a
España a idea e en 1916 apróbase a Ley de Parques Nacionales
creándose os de Ordesa e Covadonga. Medio século despois, en plena
apertura turística, créanse as Reservas Nacionais de Caza. A de

Ancares é (aínda hoxe) unha filla daquela época e mentalidade.
Recentemente, e logo de ser subscritos acordos intenacionais (Ramsar, Berna, etc) téntase facer unha

actualización da lexislación protectora e así en 1989 aparece a Lei de Conservación de Espacios Naturais,
Fauna e Flora Silvestres. As figuras legais que se suceden: Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Biolóxica,
Reserva Integral, Paraxe Pintoresca, etc. só embarullan o tema, non coinciden coas clasificacións internacionais
e teñen pouca forza para preserva-los ecosistemas, pois a realidade mostra que nestas «áreas protexidas»
contamínanse os acuíferos, cámbiase a vexetación autóctona, edificase, ábrense pistas ou cázase. Se existira de
verdade un interese político por preserva-la natureza xa había instrumentos legais que o permitían. Sen ir máis
alá xa as Normas Complementarias y Subsidiarias das Diputacións Provinciais do ano 1977 regulaban a
protección do patrimonio natural, clasificando certos sitios como “grandes áreas de equilibrio fragil y alto valor
ecológico”, propoñendo a súa protección “urgente” ou “preferente” e falando do coidado de augas. A lectura
destas Normas recoméndase como mostra do que se promete e non se cumple, e non podemos evitar unha
cita literal: “Disposición general: Por las Corporaciones Municipales y demás organismos competentes no se concederá licencia a
todo Plan, Proyecto o Acto que tienda a la destrucción, deterioro o desfiguración del paisaje”.

Sen embargo o interese pola defensa da natureza vai en aumento, algo que os políticos non poden despreciar.
Desde os anos 70 aparecen listas de espacios a protexer tanto da man de ecoloxistas como na propia

Administración. Coñecido é o Inventario Abierto de Espacios Naturales de Protección Especial do ICONA,
que na práctica de nada servíu pois despois da transferencia de competencias o texto quedou gardado en algún
caixón. Galicia, nun primeiro intento e da man de Xosé Luís Aboal, fixo un borrador de Proxecto de Lei de
Espacios Naturais Protexidos Galegos pero polas razóns que fose quedou simplemente nunha considerable
perda de horas de traballo de cantos participamos na redacción. Do pasotismo da Administración dá exemplo
Femández Albor, Presidente da Xunta, que aínda en 1988 sacábase o tema de encima dicindo: “os espacios
naturais protexibles serán inventariados”.

A situación da natureza de Galicia é penosa, malia a aparición da Lei de Protección Ambiental de
Galicia en xaneiro de 1995. Non quixeramos que a harmonía do contorno se limitase a determinados lugares,
pero ¿como atender a todo o territorio cando non se actúa nin en contados enclaves? Vinte anos despois de
que a SGHN comenzase a dirixirse ás autoridades solicitando a protección do esteiro do Anllóns, de Baldaio, do
cambio de réxime nos Ancares, etc, os resultados conseguidos son moi limitados En 1995 mentres o promedio
da superficie protexida nas distintas comunidades autónomas dun 5 ‘8 %, Galicia ten declarado só un ridículo
0’78 %. ¡Basta de permitir que o país siga esmorecendo e perdendo o mellor de si!. ¿Que se fixo daquelas
prometidas ACCIÓNS PREFERENTES PARA DESENVOLVER NO ANO EUROPEO DO MEDIO
AMBIENTE, a saber: declaración do Parque Natural dos Ancares, protección das dunas e marismas de Baldaio,
ou Plan Especial de Protección da Fraga de Caaveiro? ¡Temos que ser intransixentes e seguir defendendo todo
o que nos caracteriza como pobo, neste caso a paisaxe, a nosa flora, a fauna, os nosos ríos, o litoral!. ¿Compénsanos
seguir deixando de ser nós mesmos? Pensémolo ben: nunha Galicia cunha alta taxa de paro, cuns recursos
pesqueiros deteriorados, cunha agricultura miserenta, cunha industria escasa e contaminante, ¿¿¿compensounos
económicamente o deterioro ambiental dos últimos vinte anos???

Paspallás: 3 décadas e cincuenta números



O DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE 1996

As alteracións provocadas no medio polos incendios forestais, as concentracións parcelarias erróneas, as
grandes obras de infraestrutura, a explotación irracional dos recursos naturais e a incorrecta xestión dos resíduos
seguen a ser os problemas medioambientais de maior importancia plantexados en Galicia. Lonxe de actuar sobre
as raíces destes problemas, a actitude máis xeneralizada dos seus responsables é a súa maquillaxe cunha utilización
torticeira / ecolóxico-fraudulenta da linguaxe. Na nova terminoloxía cando unha pista estraga unha paraxe
natural chámase “pista ecolóxica”. Cando un río vai seco pola explotación dun embalse ou dunha minicentral,
díse que leva un “caudal ecolóxico”. Á destrucción das marxes fluviais e da beiramar chámaselle “recuperacións”
e as barroncas e éscolleiras son “obras de defensa” ou mesmo “paseos marítimos ou fluviais”. Moitos incendios
son “queimas controladas”, a miúdo subvencionadas, e as maiores transformacións do medio natural reciben o
visto bó duns inútiles “estudios de avaliación do impacto ambiental” que só sirven para cubri-lo expediente.

O novo “becerro de ouro” é a producción e o consumo de enerxía; a el sacrificanse terra, auga, aire e lume,
xustificándose con medias verdades, é decir coas maiores mentiras, ecolóxicas. Ducias de minicentrais asulagan
as cabeceiras de tódolos ríos galegos e as grandes presas fan o mesmo nos principais vales (Cenza, Lindoso,
pronto a do Selas e a de Navia de Suarna, catro proxectos franquistas-salazaristas). Unha morea de proxectos
pretende encher de parques eólicos a beiramar e os cumios das serras. O lume, queimando lixo ou mato, é máis
que nunca “purificador” e “limpo” cando produce enerxía. Mentras tanto esquécese que a enerxía máis limpa é
a enerxía non producida e que a utilización eficiente da enerxía é a alternativa máis económica e ecolóxica.

Doutra banda, especies antano comúns seguen a rarificarse por toda Galicia e algunhas están mesmo a
piques de extinguirse. Valgan como exemplo a situación desesperada do arao dos cons, como especie da beiramar,
e a da charrela ou perdiz gris, como especie das serras interiores.

Para maior confusión a Natureza emprégase coma reclamo para xustificar a vanidade ou as ansias
explotadoras. Así, o pretendido achegamento á Natureza faise cun turismo seudo ecolóxico-rural ou a traverso
de “deportes” agresivos a miúdo, como non, motorizados: o 4x4, o motocrós, a motonaútica, o alpinismo
abusivo en zonas sensibles ou a caza.

Diante desta situación tan só unha clonclusión clara: a conservacion de medio natural ten que deixar de ser
unha tarefa de minorías e unhas verbas fermosas no discurso dos políticos, e mesmo na fala do pobo. XA É
HORA DE FEITOS, e en tal hora convén recordar que “non hai maior erro que o de quen no fixo ren pensando
que só podía facer un pouco”.
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A DESFEITA DE BENS
O pasado día 10 de setembro unha morea de 100.000 toneladas de lixo do vertedoiro de Bens (A Coruña)

esparramouse ladeira abaixo ata o suburbio do Portillo e o mar, con pérdas humanas, ecolóxicas e económicas.
Situacións semellantes pódense reproducir, nun futuro máis ou menos inmediato, noutros puntos de

Galicia e España; seña convinte, pois, reflexionar desapaixonadamente sobre as tres alternativas para a xestión
dos residuos sólidos urbanos (RSU): reciclaxe, vertedeiro e incineración. En calquera debate sobre esta
problemática, a resposta dos nosos políticos e gobernantes é a mesma: a recollida selectiva dos RSU para a súa
reciclaxe non é rendible, os vertedeiros e a incineración son máis baratos e non plantexan problemas.

Fagamos unha análise desta afirmación no caso de Bens. Arranxar a desfeita neste vertedeiro terá un custe
de 1.500 a 2.500 millóns de pesetas, é dicir, de 70 a 115 millóns por cada un dos 22 anos que estivo en
funcionamento e de 1.500 a 2.500 pesetas por cada tonelada de RSU alí vertido; este investimento non garante
a desaparición de tódolos problemas actuais e futuros do vertedeiro. ¿Qué ocorrería se estas cifras mil millonarias
fosen investidas na recollida selectiva e a reciclaxe dos RSU pola mancomunidade de concellos? Pois terían
reciclado, e vendido, aproximadamente 300.000 toneladas de papel e cartón, 100.000 de vidro e outras 100.000
de metais; ademáis, terían compostado unhas 300.000 toneladas de residuos orgánicos (e resolto gratis, e
radicalmente, os problemas da explosión demográfica das gaivotas). En consecuencia, terían reducida a montaña
de lixo de Bens nun 80%, é decir, dende o millón de toneladas que hai hoxe ata unhas 200.000 toneladas, aínda
lles quedaría espacio no vertedeiro para outros 80-90 anos e non se tería producido a desfeita actual.

O caso de Bens é unha catástrofe ecolóxica, económica e humana, pero a súa orixe non é natural, senón a
consecuencia da neglixencia e a prepotencia do home diante da natureza, como en tantas outras ocasións: onte
o camping de Biescas, hoxe o vertedeiro de Bens, mañá...

Mañá ¿canto costará arranxar os problemas que provoque a incineradora de Cerceda? En Bens acumuláronse
os RSU de só 16 municipios, pero en Cerceda vanse acumular as cinsas e as escorias dos RSU de toda Galicia,
que representarán o 10% do seu volume, o 25% do seu peso e a totalidade dos metais pesados e doutras
sustancias tóxicas incombustibles.

¿Hai alternativa? SI, en Alemania recóllense selectivamente os RSU e hai 300 plantas de compostaxe que
procesan anualmente 2.800.000 toneladas de residuos orgánicos, segundo o Bayerisches Institut fur
Abfallforschung GmbH.

¿Que podes facer? REDUCE, REUTILIZA, RECICLA. Mándalle unha fotocopia desta páxina ó teu
alcalde.
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- Monográfico Plan de Residuos sólidos urbanos de Galicia
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A PROTECCIÓN DOS ESPACIOS NATURAIS EN GALICIA. IMAXE E EFICACIA
Unha das principais dificultades para acadar en Galicia unha protección eficaz das especies da flora e

fauna silvestre e dos seus hábitats radica no feito de que a nosa Comunidade ten unha das máis cativas porcentaxes
de superficie protexida de España.

Fronte a esta realidade, dende hai uns anos a política de protección de espacios naturais desenvolvida pola
Xunta de Galicia redúcese a declaracións pomposas de Parques Naturais, a contagotas, co gaio dun Día Mundial
do Medio Ambiente. Pero despois, 364 días ó ano, a Xunta de Galicia esquécese de xestionar axeitadamente o
noso patrimonio natural, mesmo no caso dos espacios “oficialmente” recoñecidos como importantes. Velahí
están os crónicos problemas de sobrepresión de visitantes nos Parques Naturais das Cíes e Corrubedo; e tamén
os do envenenamento con estrictina, dos incendios forestais e dos aproveitamentos hidroeléctricos no Parque
Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.

O último exemplo da política propagandística da Xunta foi a declaración o pasado 5 de xuño do P.N. do
Invenadeiro. A S.G.H.N., por suposto, no está en contra deste Parque Natural, pero non pode deixar de suliñar
o feíto de que esta paraxe xa estaba tan protexida como o está agora, pois xa pertenecía á Xunta de Galicia e
dispoñía de medidas de control dos visitantes. Mentras tanto, a meirande parte dos espacios naturais sobranceiros
de Galicia, todos máis ou menos gravemente ameazados, segue a esperar medidas reais de protección que
nalgúns casos xa non chegarán a tempo.

Despois de reflexionar sobre o devandito, e tras varios meses de traballos preparatorios e xestións diversas,
o pasado día 26 de maio a S.G.H.N. solicitou ás administracións competentes na materia (Ministerio de Medio
Ambiente, Junta de Castilla y León, Xunta de Galicia) a elaboración dun Plan de Ordenación dos Recursos
Naturais das Serras do Caurel e Enciña da Lastra para a súa posterior declaración como Parque Natural. A
S.G.H.N. remitíu, asimesmo, unha copia desta solicitude, xunto cunha carta explicativa, ós alcaldes dos dezaseis
concellos que se beneficiarían pola declaración deste Parque Natural.

Tanto pola sua extensión (87.400 ha) como polo indubidable interese natural, éste sería o espacio protexido
máis sobranceiro de Galicia e tería entidade propia na rede de espacios naturais do noroeste ibérico. O Parque
Natural proposto abrangue as Serras do Caurel, de Oribio e do Rañadoiro, as serras do Bierzo leonés limítrofes
con Lugo ó sur da N-VI, e as Serras de Cereixidos, dos Cabalos, de Enciña da Lastra e os Montes de Oulego.

A iniciativa da S.G.H.N. de promover a declaración do Parque Natural das Serras do Caurel e Enciña da
Lastra motivouna a preocupación polo desenrolo sostible, económico e ecolóxico deste espacio natural, no
convencemento de que a conservación do Medio Ambiente en xeral, e destas serras en particular, non poderá
acadarse sen unha mellora da calidade de vida dos seus habitantes.

Ó longo dos vindeiros meses, a S.G.H.N. desenvolverá as seguintes fases do seu programa de actuación
para acadar a declaración do Parque Natural proposto.

Manteremosvos infomados.
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- Monográfico Censo Invernal de Aves Acuáticas 1997
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TEMPADA DE CAZA E LEI DE CAZA DE GALICIA
Dende o pasado 26 de outubro e ata o vindeiro 6 de xaneiro, un total de 84.479 persoas poderán practicar

a caza en Galicia (24.932 na Coruña, 18.995 en Lugo, 17.449 en Ourense e 23.098 en Pontevedra). Aínda que tan
só representan o 3,08% da poboación galega, supoñen unha presión cinexética moi elevada: 2,86 cazadores/
km2. Os cazadores atoparanse coas novidades introducidas pola Lei 4/1997 de caza de Galicia (D.O.G. nº 133,
11-07-97), da que a S.G.H.N., ó longo da súa tramitación, fixo un estreito seguimento que deu lugar a dous
escritos con propostas de enmendas que se remitiron ós partidos presentes no Parlamento de Galicia (PP, PSOE
e BNG), aínda que só se obtivo resposta do segundo deles que defendeu no Parlamento o 90-95% das propostas
da S.G.H.N.

Os resultados deste importante esforzo, coordinado co Colexio Oficial de Biológos de Galicia, non foron
tódolos dexesados (véxase Paspallás 19, outubro-96) pero conseguíuse que en 5 artigos se introduciran
modificacións trascendentais para a conservación da fauna, cinexética ou non. Gracias a elas, hoxe estamos un
pouco menos lonxe de que a explotación dos recursos cinexéticos, feita por unha minoría, esté claramente
supeditada e subordinada a un ben superior: a conservación do medio ambiente como patrimonio natural
inalienable de tódolos cidadáns.

A caza nos espacios protexidos: A redacción final do Artigo 9.3. establece que “Os terreos cinexéticos
incluidos en espacios naturais protexidos perderán a súa condición e pasarán a ser refuxios de fauna agás que o
plan  de ordenación dos recursos naturais correspondente indique outra cousa”.

Refuxios de fauna: Os antes mal chamados refuxios de caza pasan, co Artigo 12 modificado, a ser refuxios
de fauna nos que a caza estará permanentemente prohibida. Ademáis, agora a declaración dunha zona como
refuxio de fauna levará implícita a súa inclusión no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia.

Refuxios de caza: A seguinte novidade, introducida no Artigo 13.3, será  moi beneficiosa para toda a fauna
galega: “Có fin de reduci-lo impacto da caza sobre as poboacións cinexéticas, os TECOR (terreos cinexéticamente
ordenados) manterán como refuxios de caza unha superficie mínima do 10% dos seus terreos de carácter cinexético.
Os refuxios de caza virán determinados no plan de ordenación cinexética e neles a caza estará permanentemente
prohibida. No caso de que, por circunstancias excepcionais, estas áreas perdesen a capacidade de cumpli-la súa
función deberá declararse outro refuxio de caza de similares características”. Deste xeito en algunhas provincias
a superficie vedada de caza multiplicarase por sete en comparación coa situación anterior.

Explotacións cinexéticas: No Artigo 21 conseguíuse limitar a superficie máxima das explotacións cinexéticas,
adicadas á caza intensiva durante todo o ano, que será de mil hectáreas para as de caza menor e dúas mil para as
de caza maior.

Procedementos de caza masiva e non selectiva: Á prohibición de tenencia e utilización de tódolos
procedementos de caza masivos ou non selectivos, así como aqueles que puidesen causar localmente a desaparición
dunha especie cinexética (Artigo 32), ampliouse ós que, indirectamente, puidesen causar a desaparición local
dunha especie non cinexética incluida nalgún catálogo de especies protexidas, ou alterar significativamente a
estabilidade das súas poboacións e dos ecosistemas dos que forman parte.
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¿QUÉ ESTÁ A PASAR NA SERRA DE ENCIÑA DAS LASTRA?
Por Resolución de 12 de maio de 1998 (BOE nº 155 de 30-06-98) a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación

Ambiental do Ministerio de Medio Ambiente formulou a declaración de impacto ambiental sobre a concesión
da explotación “Don Rufino”, fracción 3ª, número 13.568, nas Comunidades Autónomas de Galicia e Castela e
León, autorizándoa condicionalmente.

O pasado día 30-07-98, a S.G.H.N. dirixiuse á Ministra de Medio Ambiente instándolle a que ordene a
revisión da Declaración de Impacto Ambiental e a que, en tanto non se revise ésta, ordene cantas medidas poida
tomar o Ministerio de Medio Ambiente para acadar a paralización cautelar do inicio da devandita explotación de
caliza na parte leonesa da Serra de Enciña da Lastra, e garantir así o cumplimento do artigo 7.1 da Lei 4/89 de
Conservación dos Espacios Naturais e da Flora e Fauna silvestres, xa que a zona está declarada Espacio Natural
Protexido pola Xunta de Castela e León, e foi proposta pola Xunta de Galicia para a súa inclusión na Rede
Natura 2000 da Unión Europea.

Apenas unha semana despois, según noticias de prensa, a empresa solicitante (CEDIE, S.A., participada
maioritariamente polo Banco Pastor e Unión Eléctrica Fenosa) comenzou os traballos preparatorios para
escomenzar a explotación de 7.786.000 toneladas de caliza no monte Morango, o corazón do Espacio Natural
Protexido.

O que está a suceder coa canteira que CEDIE, S.A. pretende explotar na Serra de Enciña da Lastra é
obxectivamente incomprensible. Os excepcionais valores ambientais desta serra foron expresamente recoñecidos
polas Comunidades Autónomas de Castela e León e de Galicia, que xa adoptaron medidas legais para a súa
protección, e tamén por medio cento de investigadores, catedráticos e profesores do Consello Superior de
Investigacións Científicas (Real Xardín Botánico, Estación Biolóxica de Doñana) e das Universidades de León,
Santiago e o País Vasco.

Con vintecatro informes oficiais e independentes contrarios á explotación da canteira polos extraordinarios
valores ambientais da zona afectada, e un só favorable  (pagado pola empresa solicitante), ¿cómo é posible que
a Dirección Xeral de Avaliación e Calidade Ambiental do Ministerio de Medio Ambiente autorizase, aínda que
sexa condicionalmente, a canteira?

¿Cómo é posible que o Ministerio de Medio Ambiente permita a destrucción irreversible dun espacio
natural que os gobernos autónomos de Castela e León e de Galicia queren protexer?

¿Qué máis argumentos científicos precisa o Ministerio de Medio Ambiente para protexer a Serra de Enciña
da Lastra?

O que ti podes facer é escribirlle ó Presidente do Banco Pastor, sexas ou non cliente deste banco, e
amosarlle a túa oposición a que a súa codicia sen límites destrúa fisicamente unha paraxe natural única en
Galicia. Podes empregar un dos modelos de carta incluidos neste Paspallás.
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Índice do nº 26 (decembro 1998)
- Monográfico Ríos, ribeiras fluviais e chairas de asolagamento
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Índice do nº 27 (marzo 1999)
- Monográfico Censo Invernal de Aves Acuáticas 1999
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OS CAMIÑOS DE SANTIAGO COMO PATRIMONIO NATURAL
Percorrer a pé un territorio é, sen dubida, a mellor forma de coñecelo. Os pelegríns, ou os simplemente

camiñantes, que, por unha ou outra razón, atravesan Galicia ó longo dos camiños de Santiago teñen unha
oportunidade única para coñecer de primeira man, paso a paso, a realidade natural desta terra, singular en moitos
aspectos, do noroeste ibérico.

Poderán disfrutar, e tamén padecer, a realidade actual do medio ambiente galego. Non camiñarán nin
media xornada sen atoparse de frente con algunha mostra dos principais problemas ambientais de Galicia. Unha
ou varias zonas queimadas de matoxos, cultivos forestais ou bosque autóctono, quizais ainda fumeante,
recordaránlle que Galicia padece máis de 10.000 focos de lume anuais. Algún vertedeiro incontrolado ou un
dasauge de augas fecais lle indicarán que, pese ós avances dos últimos anos, os residuos sólidos e líquidos son
aínda un importante problema. Unha e outra vez atravesará pistas e estradas, necesarias unhas, absurdas outras,
que fragmentan o territorio e decoman a fauna. E, se prolonga o seu camiño ata a fin da terra antaño coñecida,
poderá observar os estragos paisaxísticos da urbanización e eucaliptación do litoral ... pero, eiquí e alá, poderá
tamén disfrutar dalgunhos currunchos nos que a costa é aínda tan fermosa que pouco ou nada teñen que
envidiar a calqueira outra. Do mesmo xeito, antes de chegar a Santiago a súa mirada recrearase nos montes
amarelos, rosáceos ou blanqueciños pola froración explosiva dos matorrais que pasma os forasteiros. Ou no
mosaico de verdes ocres e amarelos da paisaxe rural tradicional que aínda subsiste nalgunhas zonas. E, como
non, apreciaria canto vale a sombra dunha arboeda caducifolia un día de calor. E a impagable frescura dun regato
co seu arboado de ribeira.

Coa realidade actual, degradada respecto ó que foi pero aínda con moito por conservar, o futuro dos
camiños de Santiago depende do que fagamos galegos e camiñantes.

Como en tantos outros casos, os camiños de Santiago non son só un Patrimonio Cultural, senón tamén un
Patrimonio Natural que, pese ao seu indubidable valor, están sendo esquecidos nos plans dos sucesivos Xacobeos.
Como non só se fai camiño ó andar, con vistas ó futuro inmediato a Xunta de Galicia debera contemplar a
recuperación ambiental dos camiños de Santiago como corredores verdes, inspirándose, tal vez, nos exitosos
plans de recuperación das cañadas reais españolas. E debera replantesarxe a restauración do Patrimonio Cultural;
dende logo é imprescindible, e prioritaria, a perpectiva humana na restauración de monumentos e cascos históricos,
pero o interese dos homes non ten porque estar reñido co dos seus outros “inquilinos”. Se cirrios, morcegos,
curroxos, curuxas e tantas outras especies dependen en grande medida do refuxio que lle proporcionan os
monumentos humanos,  ¿Por qué deshaucialos?; ahí están os exemplos de Amsterdan, onde dende hai 24 anos
os edificios restaurados deben conservar os emprazamentos dos niños de cirrio, ou en Inglaterra, onde a
restauración dos monumentos contempla especificamente a conservación das colonias importantes de morcegos.

Se os camiños de Santiago foron no seu tempo a vía de entrada a Galicia de importantes correntes artísticas
¿por que non han de se-la vía de chegada da corrente ambientalista europea?
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Índice do nº 28 (setembro 1999)
- Editorial
- Asemblea Xeral Extraordinaria
- Principais impactos ambientais no monte galego
- 4x4 = ?
- Informe 1998 (II) do Grupo de Anelamento da S.G.H.N.
- In memorian Enrique Valdés Bermejo
- Anduriña do cú branco.
- Aves urbáns
- Os  nosos insectos : Calopterys virgo meridionalis
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Índice do nº 29 (marzo 2000)
- Editorial
- Desenvolvemento sostible
- Balance de anelamento da S.G.H.N. 1999
- Encontro de aneladores
- Día da árbore
- A caza
- In memoriam Enrique Valdés Bermejo
- Notas sobre a identificación da Pardela Capirotada na mar
- Os nosos insecto Mollacús Cordulegaster boltoni
- Caza estival do Paspallás

CARTA ABERTA Ó CONSELLEIRO DE MEDIO
AMBIENTE

Sr. Conselleiro:
Na súa resposta de hai uns días ó comunicado da S.G.H.N., e outras asociacións, sobre o día da árbore

vostede afirmou que a S.G.H.N. “está en pleno declive” e que “non representa a ninguén”.
Ó longo dos 27 anos da nosa historia moitos políticos e destructores ambientais desexaron que a S.G.H.N.

desaparecese, por aquelo de silenciar as testemuñas incómodas, pero vostede é o primeiro que confunde os seus
desexos coa realidade. Por que a realidade, Sr. del Álamo, é moi terca: a S.G.H.N. goza de boa saúde e os
problemas ambientais de Galicia non poden ocultarse baixo unha capa “oficial” de maquillaxe ou con versións
edulcoradas que, en calqueira caso, son un erro pois o primeiro paso para resolver un problema é recoñecer a súa
existencia.

Permítame recordarlle, Sr. del Álamo, que vostede como máximo responsable da Consellería de Medio
Ambiente debería estar aberto ás opinións, suxerencias e críticas razonada e democraticamente expostas polos
cidadáns: vai incluido no seu salario de cargo público. Como Conselleiro de Medio Ambiente, espérase de
vostede que asuma ditos argumentos cando sexan acertados e que os rebata, razonadamente, no caso de ser
errados. Lamentablemente, vostede amosa unha carencia crónica de argumentos e resposta ós escritos e
comunicados da S.G.H.N. con simples descalificacións ou ameazas, mesmo de querellas que logo nunca chega a
presentar.

Por outra banda, non debería vostede ningunear a representatividade da S.G.H.N., á que respaldan tódolos
seus socios e simpatizantes, que deberían merecerlle un maior respeto pois levan moitos máis anos que vostede
defendendo (e altruistamente) o patrimonio natural galego. Pero ademáis, e só por falar das actuacións máis
recentes, a S.G.H.N. representa ás catro especies de moluscos do Baixo Miño en perigo inminente de extinción,
cecais xa perdidas para sempre, das que vostede se desentendeu nun Consello Galego de Medio Ambiente
lavándose as máns coma Pilatos dicindo que era “competencia de Madrid”. Representa ó arao dos cons, ave
aniñante da nosa costa que se atopa en situación crítica sen que vostede artelle e desenvolva un plan de conservación
e recuperación. Representa á perdiz charrela, que, malia atoparse en perigo de extinción, só foi vedada de caza
“in extremis” gracias á decidida defensa da S.G.H.N. Representa ós polos de paspallás de A Limia, orfos porque
vostede autorizou a matanza dos seus pais en tempada de cría. Representa ós morcegos cavernícolas, de especies
en perigo, sobre os que pende a ameaza de ser soterrados vivos polos plans da Consellería de Industria para selar
as minas abandonadas, sen que vostede interveña decididamente. Representa tamén á laurisilva da Illa de Cortegada,
o mellor bosque de laureis de Europa, que vostede non propuxo para incluir na rede europea Natura 2000.
Representa á serra de Enciña da Lastra, que só foi incluida no catálogo de espacios naturais en réxime de
protección xeral despois dunha intensa campaña da S.G.H.N. apoiada por medio cento de profesores e
investigadores do C.S.I.C. e de Universidades de toda España.

En definitiva, a S.G.H.N. representa á biodiversidade de Galicia. Ogallá poideramos dicir o mesmo de
vostede. Teña a seguridade de que o día que o faga a S.G.H.N. será a primeira en felicitalo publicamente.
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Índice do nº 30 (decembro 2000)
- Vía rápida do Grove
- Porto deportivo da Illa da Toxa
- Censo de anduriña de cú branco
- Plan de xestión de residuos agrarios de Galicia
- Programa ESENGA
- Exuvia
- Os nosos insectos: Ctenocarabus galicianus
- ¡Recuperemos o complexo húmido da Limia!
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Índice do nº 31 (abril 2001)
- Caza estival do Paspallás
- Denuncias
- Os nosos insectos: Melanargia lachesis
- Veigas de Ponteliñares
- Plano hidrolóxico
- Queima controlada
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Índice do nº 32 (agosto 2001)
- Monográfico recuperación Lagoa de Antela
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Índice do nº 33 (decembro 2001)
- Monográfico Censo Invernal de Aves Acuáticas 2001
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OS RETOS AMBIENTAIS PARA A GALICIA DO SÉCULO XXI
A primeira prioridade é que a sociedade neutralice ós menos de dez mil galegos responsables do maior

drama ambiental de Galicia: os incendios forestais. Drama pola destrucción ecolóxica e as perdas económicas
directas que causan, pero tamén porque os medios para combatirlos acaparan cada ano miles de millóns de
pesetas que deberían adicarse a outras necesidades imperiosas de conservación e recuperación ambiental. A
ordenación do territorio, incluida a urbanística, ten que deixar de ser unha asignatura pendente en Galicia.

En beneficio de todos, a conservación dos espacios naturais propostos para a Rede Natura 2000 - esixida
pola Unión Europea e ameazada polos sectores máis retrogrados - ten que ser real e efectiva.

Urxe por os medios precisos para conservar a minguada superficie de fragas maduras autóctonas, establecer
unha moratoria á eucaliptización e fomentar as repoboacións diversas con especies autóctonas. Galicia non
pode devolver máis axudas europeas para reforestación por non saber investirlas.

Os cartos dilapidados en absurdos e prexudiciais paseos fluviais, que as enchentes destrúen, deberían
adicarse a completar e mellorar a rede de depuradoras de augas residuais de vilas e industrias, para conseguir ríos
con augas limpas que sexan unha rede de corredores verdes para a vida silvestre e contribúan á saúde e calidade
de vida humana.

As enerxías limpas deben facer honra ó seu nome, e supeditarse á conservación da biodiversidade e da
paisaxe; no caso dos encoros con réximes de caudais de verdade “ecolóxicos” e instalando escadas para peixes;
no caso dos parques eólicos evitando a súa instalación nas paraxes de elevado interese ambiental ou paisaxístico.

Hai que adoptar medidas para mitigar o efecto barreira das infraestructuras lineais: pasos para a fauna que
reduzan a mortandade nas estradas (¡ata 700 vertebrados por kilómetro e ano!) e o afogamento nas canles de
derivación abertas de encoros e minicentrais.

Se o século XX foi o da destrucción irreflexiva dos grandes humidais (Antela, Cospeito), o XXI ten que
ser o da súa recuperación parcial integrada no desenvolvemento sostible das súas comarcas, como se está a facer
noutras partes de España e Europa.

En síntese, os principais retos ambientais de Galicia para o século XXI son tres: esporear a abotargada
sensibiIidade ambiental da sociedade, acadar o cumprimento, da letra e o espírito, da lexislación ambiental
galega, española e europea e recuperar na medida do posible o patrimonio natural galego degradado polo
desarrollismo insostible.

Índice do nº 34 (xaneiro 2002)
- Editorial
- Acondicionamento praia San Xurxo (Ferrol)
- Recuperación parque da Maleta (Ferrol)
- Actividades Delegación Pontevedra
- Proxecto estación de esquí en Trevinca (Ourense)
- Baldaio e o PXOM de Carballo (A Coruña)
- O turismo ameaza a cova do Rei Cintolo (Lugo)
- Proxecto para canalizar o rio Valga (Pontevedra)
- Revisión dos nomes galegos das aves (1ª parte)
- Balance do grupo de anelamento ano 2000
- Recuperación de aves aneladas anos 1999-2001
- Os nosos insectos Pararge aegeria
- V Congreso Galego de Ornitoloxía
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 Índice do nº 35 (abril 2003)
- Monográfico Censo Invernal de Aves Acuáticas 2002
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SGHN, FEITOS E NECESIDADES
Neste PASPALLÁS, o primeiro non monográfico dende hai dous anos, reflectimos algunhas das moitas

accións desenvolvidas pola SGHN no 2003, pois somos conscientes que un das principais deficiencia que temos
é a dificultade para transmitir á xente e incluso a nós mesmos, os asociados á SGHN, o que facemos. Este
PASPALLAS é o primeiro paso para modificar esta carencia.

Durante o 2003 enviamos 431 cartas e escritos e contabilizamos non menos de duas mil accións, o que da
idea da capacidade desta Sociedade, e tamén conseguimos moitas cousas: perto de 4.000 persoas pasaron polo
noso Museo de Historia Natural en Ferrol, recollimos varios centos de animais feridos por toda Galicia e non só
as aves afectadas polo Prestige. Entre conferencias, cursos, saídas monitorizadas..., participaron máis de dúas mil
persoas, moitas delas rapaces, e temos dúas bibliotecas abertas ó público.

Somos membro do Consello Galego de Medioambiente, as administracións recoñécennos como inter-
locutor válido, o noso réxime económico, baseado nas cotas dos socios, permítenos gozar dunha independencia
envexable á hora de expresar opinións e decidir criterios de traballo.

A SGHN realizou o Atlas de Vertebrados de Galicia, un fito na zooloxía galega. Cada ano facemos os
censos de aves invernantes e estamos a desenvolve-lo atlas de insectos de Galicia, do que podemos ler avances
en varios números do PASPALLÁS.

Poucas entidades poden facer un balance así, pero queremos facer máis: queremos que o PASPALLÁS
sexa áxil e teña unha periodicidade de tres ou catro números ó ano e tamén queremos que o BRAÑA se
publique ó menos unha vez por ano. Quremos que dean conta das actividades e iniciativas desenvolvidas para
protexer e dar a coñecer o noso patrimonio natural.
           Para acadar estas metas as contas son moi claras: necesitamos incorporar uns catrocentos novos socios
para cubrir estes proxectos e garanti-la nosa independencia económica. ¿Pode haber catrocentas persoas máis
que se identifiquen cos obxectivos e o estilo de traballo da SGHN?.

Este PASPALLÁS é un exemplo do que facemos e no que se inviste a túa cota de socio. Pedímosche a túa
colaboración, divulgando este PASPALLÁS e achegando novos socios e aportando a colaboración de traballo
que poidas, que por cativo que o consideres, resulta imprescindible.

Gracias polo teu apoio.

Índice do nº 36 (abril 2004)
- Editorial
- Balance de actividades 2003
- ¡É miña!
- Os nosos insectos: Coenagrion mercuriale
- Ampliación do Complexo de ENCE-ELNOSA
- Río Seco
- Río Ribadil
- Cabazas no PreLIC da Costa Ártabra
- Rorcual común para o Museo
- Anelamento de aves
- Abeirada de aves
- Novas
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 Índice do nº 37 (setembro 2004)
- Monográfico Censo Invernal de Aves Acuáticas 2003 e 2004
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Xunqueira de Alba

Especies invasoras

AVG -II, un novo reto

Secuelas do Prestige

Outra Galicia é Posible

Unha nova bolboreta en Galicia

PLAN GALICIA
Unha vella expresión chinesa di que a primeira vez que me enganas a culpa é túa, a segunda, é miña.

O accidente do Prestige producíu unha crise e logo provocou unha catástrofe, por neglixencia, por imprevisión,
por contumacia nos erros e por falla de medios.

Dentro daquel contexto inventouse o que se deu en chamar PLAN GALICIA, para envernizar feridas
sociais, xustificar actuacións impresentables e para situar-recolocar a esta rexión en liña coa modernidade.

Dous anos despois, o PLAN GALICIA, aparte do lamentable espectáculo que transmiten as diversas
administracións en liortas diversas, céntrase en Portos Exteriores, financiacións de AVEs, estradas, etc, que
teñen como denominador común unha obsesión patolóxica por reducir o tempo para chegar a non se sabe onde,
facilitando a principal industria galega: a exportación de man de obra.

O documento remitido pola administración central no 2003 e titulado PLAN GALICIA-2003 recolle,
condensados, os seguintes aspectos:

- Rexeneración ambiental. Estamos de acordo.
- Mellora das comunicacións. Existe unha confusión entre a necesidade de se desprazar e a necesidade de

estar a tres horas de calquera sitio.
- Impulso á economía. O solo industrial e a tecnoloxía son necesarias para estructurar o territorio. ¿Cicais

como o solo industrial para asentar ENCE-ELNOSA, ou a piscifactoria de peixe plano en Touriñán?. Por certo,
situada dentro dun espacio Rede Natura 2000.

- Menos tributos e máis axudas. Esperemos que os contribuíntes alemáns nunca saiban no que se envirten
os fondos FEDER e semellantes, que saen nunha alta porcentaxe dos seus tributos.

Queremos un ave que chegue á porta de cada casa, seguimos a confundir corredoiras con estradas. Mellor
dous portos exteriores ca un, aínda que Ferrol e Coruña estean separadas só por escasos quilómetros.

Se o Plan Galicia nace da catástrofe do Prestige,¿ por que non se enfoca a paliar os danos e previr novas
situacións semellantes?.

Nin tíñamos barcos axeitados para recoller o vómito negro nin os temos agora, estatisticamente cada vez
falta menos para o seguinte accidente: botarémoslle a culpa á mala sorte, ó tempo ou á fatalidade.

Nin tíñamos porto refuxio nin os temos agora. Xa temos algunhas barreiras oceánicas, ¿teremos xente
prática no seu uso nunha emerxencia, ou haberá que esperar que as redeiras fagan de novo barreiras coas súas
máns?

Non non laiemos, porque estamos avisados. ¿A quen lle botaremos a culpa a próxima vez?

Índice do nº 38 (xullo 2001)
- Editorial
- Delegación de Ferrol
- Xunqueira de Alba
- Situación de ENCE-ELNOSA
- Revisión dos nomes galegos das aves
- Oso
- Prestige. Perspectiva xurídica xeral
- AVG - II : Anfibios e réptiles
- Outra Galicia é posible
- Bioloxía Mariña
- Introducción de especies
- Insectos: Cacyreus marshalli
- Cantis
- Algo se move no mar
- ¿Fuxiron as estrelas?
- Lexislación
- Taboleiro de novas
- O bosque e ti
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Índice do nº 39 (outubro 2005)
- Editorial
- Actividades 2004
- Revisión dos nomes galegos das aves -III
- Recheo da mina das Pontes
- Salmón: especie ameazada
- Brañas de Sada
- Incendios Forestais
- Río Támega
- Insectos: Aeshna cyanea
- Diferenciación das Coronellas galegas
- Diferenciación das rás pardas galegas
- A gripe aviar
- O camiño dos mortos
- Taboleiro de novas
- Ordeando a vida
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NOVA ORLEÁNS É UN DESASTRE ANUNCIADO
Coas enchentes de primavera, o Mississippi depositaba cada ano no delta moitos sedimentos que se comprimían ó

secarse baixo o seu propio peso e se afundían un pouco, ata os aportes da seguinte enchente. Pero dende 1879 o Corpo de
Enxeñeiros do Exército levanta diques e encana o río para que as enchentes non perxudiquen ás poboacións e ós negocios.
Esas obras cortaron o subministro de sedimentos e comezou o retroceso do delta (70-80 km2/ano; 24 Ha/día), coa
desaparición de humidais, illas de barreira na costa e manglares, que protexían a Nova Orleans do mar aberto, ó cal, a este
paso, quedará exposta en 2090. A medida que o Corpo de Enxeñeiros construíu diques, vilas e industrias desougaron
marismas «baldías», acelerando a subsidencia das capas superiores de fango do delta e o afundimento de Nova Orleans;
para evitar o seu asolagamento coas treboadas, fíxose unha rede de canles e estacións de bombeo que secaron aínda máis
o subsolo, polo que se compacta e afunde cada vez máis, asolagándose tamén cada vez máis.

As únicas solucións realistas consisten en recuperar as marismas (un huracán pode elevar máis de 6 m o nivel das
augas, que baixa 30 cm cada 6-7 km de marisma) e volver a conectar as illas de barreira para cortar as enchentes e protexer
do mar as marismas. Esta restauración protexería as industrias marisqueira e mercante, o subministro de petróleo e gas
natural, e unha poboación de dous millóns de persoas. Salvaría ademáis os maiores humidais dos EEUU.

(Extracto do artigo «Deltas de zonas habitadas» Investigación y Ciencia nº 303, decembro de 2001).

En Galicia, ríos, marismas e humidais son «a outra escala» comparados co Mississipi e o seu delta, pero tamén levan
decenios sometidos á presión destructora do urbanismo, as industrias  as infraestructuras e a agricultura. As lagoas de
Antela ou Cospeito, as gándaras de Budiño, as brañas de Laíño ou de Sada, as marismas litorais, as chairas de asolagamento
dos ríos, son exemplos da explotación insustentable (ou da destrucción gratuíta) dos humidais galegos. Como en Luisiana,
en Galicia o home crea situacións surrealistas: na lagoa de Antela desougada, para que non se sequen os cultivos hai que
regalos con estacións de bombeo, ¡sobreelevadas respecto o terreo para protexelas das enchentes invernais!, que extraen
auga dende 80 m de profundidade e poden desencadear un proceso de subsidencia.

¿Cando se porá en práctica en Galicia o Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales, en el
marco de los ecosistemas acuáticos de que dependen para «Garantir a conservación e o uso racional dos humidais, incluindo a
restauración o rehabilitación daqueles que foron destruidos o degradados»
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MEDIO AMBIENTE E ASOCIACIONISMO
¿Sirve para algo a S.G.H.N. e  as asociacións medioambientalistas? A día de hoxe, non nos queda dúbida

tendo en conta as circunstancias actuais de degradación ambiental continua, necesidade dun medio natural san,
aínda que só sexa para a subsistencia da especie humana e de que os criterios de organización social da
administración  se moven en función das esixencias dos seus cidadáns.

Nestas circunstancias é imprescindible a existencia de asociacións ambientalistas. Nós, a S.G.H.N., dende
o naturalismo, unímonos nunha Sociedade co fin de coñecer e investigar a natureza. Para poder levalo adiante
debemos traballar tamén na súa protección, para que os suxeitos dese coñecemento non desaparezan.

As asociacións son imprescindibles. As accións, de calquera administración, para emitiren leis sobre a
costa, os ríos, a conservación de espacios e especies, etc. non son gratuitas, senón que xurden da esixencia da
cidadanía, e canto máis sensible sexa a cidadanía a estes problemas, maior atención recibirán.

Non cabe dúbida de que o mellor xeito de transmitir estas esixencias á administración é a través de
sociedades organizadas e independentes, que expoñan argumentos sólidos e fundados (no  noso caso, Atlas de
vertebrados, Atlas de Insectos, Censos de aves, estudios locais...). É necesario sementar novas ideas e argumentos
na sociedade civil, para abrir novas opcións de pensamento e acción. Existen outros vieiros como os recursos
xudiciais, que polo de agora escapan a nosa capacidade financieira. A sociedade necesita que se lle dean solucións,
pero isto non se resolve dende a simple intencionalidade, é necesario organizarse e aquí entra o asociacionismo.

En Galicia conviven un bo número de asociacións ambientais, variables no seu ámbito xeográfico (locais
ou non) e  sensibilidade (ecoloxistas, naturalistas, conservacionistas...).

A vantaxe do asociacionismo é evidente, ó optimizar os esforzos e coñecementos; satisfacer as necesidades
dos seus compoñentes e canalizar as liñas de acción.

Para a S.G.H.N. son fundamentais varios pasos para que o coñecemento e a sobrevivencia do medio
natural sexan unha realidade.
- É necesario incrementar o asociacionismo, como medio formal para requerir un mellor coñecemento e defensa
do noso medio natural, canto mellor estea este, redundará na calidade de vida na existencia humana.
- Bó que existan moitas asociacións, aínda que sexan cativas, pero sería aínda mellor que estas fosen integrándose
segundo as súas afinidades; conseguirían optimizar os esforzos de organización internos e os gastos, adicando
máis ó que é o motivo de existencia das mesmas asociacións.
- A unión fai a forza. Á vontade dos implicados, conviría concentrar en catro ou cinco as asociacións galegas,
para dar cabida a tódalas sensibilidades e optimizar os poucos medios que temos, para mellor servizo do medio
ambiente.

PASPALLÁS 50:45

PASPALLÁS
Nº 40, xaneiro 2006

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

2,50 EURO
gratuíto socios

As contas da S.G.H.N.

Balance de anelamento

Decálogo ó Conselleiro

As contas da S.G.H.N.

Balance de anelamento

Decálogo ó Conselleiro

Índice do nº 40 (xaneiro 2006)
- Editorial
- Decálogo ó Conselleiro
- Revisión dos nomes galegos das aves -IV
- Insectos: Oxythyrea funesta
- Explicando as contas
- Brañas de Sada
- Balance de anelamento cientifico 2004
- Diferenciación das Podarcis
- Diferenciación das Psammodromus

Paspallás: 3 décadas e cincuenta números



Índice nº 41 (agosto 2006)
- Editorial
- Actuacións 2005
- Revisión dos nomes das aves V
- Atlas de Insectos
- Fondos Entomolóxicos do Museo
- Incendios Forestais

PASPALLÁS 50:46

OS INCENDIOS FORESTAIS ¿DE NOVO?
De novo os incendios forestais asolan Galicia ¿de novo?, ¿deixaran de facelo?
A problemática dos incendios no monte é poliédrica e moi complexa, pero dende logo nin é fatalidade nin

é imposible rematar con ela: os que dan por perdida a batalla perden a guerra.
As opinións son tantas como opinadores, e cada quen intenta acercar a ascua á súa sardiña, normalmente

baixo o seu interese particular ou campo profesional, cegando ás veces á media verdade ou ó oportunismo
mediatico.

Na SGHN estamos, dende a súa fundación, non só preocupados, senon tamén implicados en analizar o
problema, recoller toda a información posible e emitindo a nosa opinión con datos obxectivos e criterios técnicos,
polo que nos consideramos cualificados para opinar e plantexar a necesidade de cambios no actual estado das
cousas, sen estar suxeitos a intereses clientelares, políticos ou económicos.

O primeiro de todo é incrementar a investigación para afinar os móbiles dos incendios e con esta información
aplicar accións correctivas, que deberán estar suxeitas á análise dos seus resultados para as perfeccionar, así ata
que cada causa/motivo que provoca un incendio quede desactivada.

Non valen escusas, hai moitísimo que mudar e facer, dende a ordeación do territorio, unha política forestal
que contemple non só o obxectivo de productividade forestal senón tamén os fins sociais e ambientais do
bosque, educar á xente, illar ós incendiarios... e recuperar os montes.

Dende a escala humana dunha xeración, moito está perdido, pero a natureza móvese na escala dos eóns,
polo que a nosa pegada non é senón un accidente que debemos correxir, tanto para que a natureza se recupere,
como para que as xeracións vindeiras non sintan vergoña dun país atrasado cultural e economicamente, que só
se mira o ombrigo e se laia,  agardando subvencións que embotan os sensos.

Pero algo mudou; aínda que houbo anos peores, este ano os medios de comunicación falaron moito, as
veces con voces interesadas ou sen tino, pero cicais a percepción da xente escomenzou a moverse, a preguntarse
quen queima e por que. A resposta pode que non nos guste, pero as veces as mediciñas amargas axudan ó
enfermo, pode ser o primeiro paso para que as cousas muden e dende a SGHN empurraremos con toda a nosa
forza para que isto non pare.
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ASOLAGAMENTOS E LOTERÍA
Durante os meses de outubro e novembro do 2006, moitas bisbarras galegas sufriron graves episodios de

asolagamentos.
Nos medios de comunicación baralláronse diversas causas (choivas, incendios forestais, rios “suxos” que

represan a auga...), polo que a SGHN emiteu unha Nota de Prensa sobre o tema, que ata onde temos constancia,
non foi reflexada en ningún medio de comunicación.

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

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

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

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

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

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

E hai quen non escarmenta.
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POSICIÓN DA SGHN FRONTE Á DECLARACIÓN DA LIMIA COMO ZEPA
Dende o ingreso de España na Unión Europea, Galicia en xeral, e A Limia en particular, recibiron todo

tipo de axudas económicas comunitarias mil millonarias a fondo perdido.
Pero pertencer á UE, como a calquera outra agrupación, sexa de persoas ou de países, conleva tamén

deberes. E ó longo dos últimos 20 anos, Galicia en xeral, e A Limia en particular, non xogou limpo cos seus
socios europeos, pois incumpliu reiterada e sistematicamente as súas obligacións, moitas delas medioambientais,
incluindo as Directivas Hábitat e Aves.

Farta de tantos incumprimentos, a Comisión Europea demandou ó Reino de España diante do Tribunal
de Xustiza das Comunidades Europeas (TXCE) por incumprimento da Directiva Aves. Unha das razóns de dita
demanda é que a Xunta de Galicia non creara unha Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA) na Limia,
para protexer os seus aínda moi elevados valores ornitolóxicos.

Diante da sentencia do TXCE, a única posibilidade para a actual Xunta de Galicia é enmendar o erro dos
seus antecesores e, dunha vez por todas, cumplir coas súas obrigas, creando unha nova ZEPA na Limia.

Como de costume en Galicia, e na Limia en particular, diante de calquera iniciativa avanzada cara a un
desenvolvemento social, económica e ambientalmente sostible, xurdiron os habituais axitadores e desinformadores
que, sen ningunha base real, tratan de intoxicar á opinión pública e soliviantar os ánimos da poboación co
mezquiño interese duns miserables réditos políticos ou sindicais.

Fronte a isto, só cabe reiterar dúas realidades incontestables:
1.Os agricultores e gandeiros da Limia son, a nivel galego, un dos colectivos que máis cartos recibiu da UE

(concentracións parcelarias, regadío, renovación maquinaria e construccións agrícolas, subvencións a cultivos),
gracias ós impostos pagados por tódolos seus concidadáns galegos, españois e europeos.

2.Os valores naturais en xeral, e ornitolóxicos en particular, da Limia son patrimonio de tódolos galegos,
españois e europeos. A razón, a LEI e os nosos impostos relixiosamente pagados dannos dereito a reclamar a
súa conservación para que a xeneración actual e as vindeiras poidan disfrutar deles. Así levámolo a facer moitos
anos e así segueremos a facelo ata que a forza da razón se impoña á sinrazón da forza e ós mezquiños intereses.
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¿EXISTE EN GALICIA UNHA SOCIEDADE CIVIL ARTELLADA?
Namentras se conxura a «ofensa» a Galicia polo retraso do AVE, en Portas esculcan o horizonte para que

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

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

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

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

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

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

É necesario pensar por si e traballar colectivamente, por que isto non vai, vaisenos.
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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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Actividades SGHN 2007-2008

Custodiando o territorio

Proliferación de infraestruturas

As Concentracións Parcelarias e ás súas trampas

Actividades SGHN 2007-2008

Custodiando o territorio

Proliferación de infraestruturas

As Concentracións Parcelarias e ás súas trampas

ZEPA DA LIMIA
En resposta ó Decreto que creou a ZEPA da Limia, a Plataforma ZEPA non mantivo xuntanzas con

representantes dos partidos no Parlamento galego. A impresión que se obtén das novas de prensa sobre ditas
xuntanzas difícilmente podería ser máis penosa. Atrapados pola súa manifesta parálise (PSOE), burda demagoxia
(BNG) ou interesadas contradiccións (PP), o único “argumento” que os partidos atopan para crear a ZEPA da
Limia é a suposta “maldición” dunha sentencia do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas que en 2007
condenou a España por incumprir a Directiva Aves.

Seica ningún político galego entendeu nada: afortunadamente para todos (limiaos, galegos, españois e
europeos), A Limia aínda posúe valores ornitolóxicos sobranceiros polos que merece ser unha Zona de Especial
Protección para as Aves. Seica tampouco entenderon que a sentencia é un triunfo da forza da razón e da legalidade:
só os que empregan a razón da forza e a demagoxia para defender a alegalidade poden estar en contra dela.

Pero, en lugar de facer POLÍTICA con maiúsculas e aproveitar en beneficio de todos (cidadáns e aves) as
indubidables vantaxes dunha ZEPA para un desenvolvemento social, económica e ambientalmente sostible na
Limia, os nosos políticos levan dous anos ensarillados en liortas mezquinas coas que, azuzados polos sindicatos,
intoxican a opinión pública en contra da ZEPA. ¿Qué temen da declaración de ZEPA?, que limite algo o seu
caciqueo. ¿Qué beneficio esperan obter?, uns miserables réditos políticos ou sindicais.¿Qué precio imos pagar os
galegos de hoxe e os de mañán?, demasiado alto.

Basta xa de mentiras. Conservar o patrimonio, cultural ou natural, é imprescindible para a nosa calidade de
vida, actual e futura, e engrandécenos como sociedade. Fronte á demagoxia noxenta dalgúns, só cabe reiterar
realidades incontestables:
1. Os agricultores e gandeiros da Limia son, a nivel galego, un dos colectivos que máis cartos ten recibido da
UE. Tras décadas de beneficiarse dos dereitos como cidadáns da UE é hora de que cumpran tamén as súas
obrigas como tales, incluida a Directiva Aves.
2. Os valores naturais en xeral, e ornitolóxicos en particular, da Limia son patrimonio de todos os galegos,
españois e europeos, e a ZEPA aprobada pola Xunta non os protexe axeitadamente.
3. É posible que algúns queiran valeirar de contido e eficacia a ZEPA con burdas manobras, como suxiren as
declaracións dos políticos. É seguro que a SGHN non comulgará con rodas de muíño e, vista a sentencia de
2007, semella que o Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas tampouco o fará.
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Crise, quen dixo crise?

Ordeación do territorio

As Brañas de Dodro ameazadas

Lobos e cabalos

Crise, quen dixo crise?

Ordeación do territorio

As Brañas de Dodro ameazadas

Lobos e cabalos

CRISE, QUEN DIXO CRISE?
Levamos xa bastante tempo vivindo por riba das nosas posibilidades ecolóxicas e económicas.
Respecto ás posibilidades ecolóxicas a meirande parte da sociedade aínda non se decatou, ou non quere

decatarse, pero os datos obxectivos da pegada ecolóxica reflicten con manifesta claridade que precisaríamos
varias Galicias para suministrar os recursos que consumimos e absorber os residuos que xeramos.

Respecto ás posibilidades económicas, o estoupido da burbuxa especulativo-inmobiliaria e do modelo de
crecemento levou a moitos a poñer (á forza) os pés na terra, pero dende logo non a todos. Unha mostra máis que
evidente disto son boa parte dos nosos políticos que seguen empecinados en despilfarrar cartos públicos contra
a natureza.

Vaise comezar o desdoble da autovía do Morrazo, que quedou obsoleta antes da inagurar por primeira
vez, cuns desmontes salvaxes que parcelan á fauna e destruen a paisaxe; canto custa facer as cousas ben á
primeira?

Os concellos e outras administracións públicas enchen de luces edificios, rúas e estradas a todas horas da
noite, despilfarrando enerxía (cartos, petróleo, producción de CO

2
...). Non é preciso estar a escuras, pero noutros

paises máis ricos certas iluminacións atenúanse ou apáganse en horarios de pouca afluencia de persoas. Outro
exemplo: alguén sabe por qué a potencia media das farolas en España é o doble das instaladas en Alemaña?

Malia a crise, os proxectos de paseos fluviais ou marítimos absurdos, caros e daninos para o patrimonio
natural semellan non tener fin e agora o Ministerio de Medio Ambiente quere gastar máis de dous millóns de
euros en destruir os canaveirais do río Ulla, en vez de limpar o entullo, erradicar as especies invasoras, etc.

O modelo de desenvolvemento económica e ecolóxicamente insustentable segue a ser continuamente
subvencionado (regadío en A Limia, concentracións parcelarias, cultivos de eucaliptos e piñeiros,...), sen que isto
sirva para a mellora do nivel e calidade de vida da poboación rural, erradicar os incendios forestais ou mellorar
a situación da nosa flora e fauna autóctona máis ameazadas.

A crise económica emprégase como doble coartada contra a natureza: para esquilmar aínda máis os
minguados recursos naturais, coa excusa de favorecer o emprego ou o crecemento ecónomico, e para non adicar
cartos á conservación da natureza.

Mentres tanto, a S.G.H.N. continúa e continuará a súa loita a prol do patrimonio natural galego. Sempre
coa túa inestimable axuda como socio: o teu gran contribúe ó graneiro para intentar conter isto e que quede
testimoñado nestas páxinas.
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O carbón

Alegacións ó POL

O cabalo galego en perigo

A escribenta das canaveiras

Resumo actividades SGHN 2009

ENERXIA, MEDIOAMBIENTE E
SUPERVIVENCIA

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, CO

2
, 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.

Índice do nº 48 (santos 2010)
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- Os nomes das aves
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- Posicionamento diante do decreto do carbón
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- Novas e avisos
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A DIRECTIVA MARCO SOBRE POLÍTICA
DE AUGAS

Cando Rosalía de Castro escribíu o seu famoso cantar “Adiós
ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos...”, a súa despedida era tan só porque ela partía cara outro lugar.

Lamentablemente, nos tivemos que despedirnos dalgúns dos nosos máis emblemáticos ecosistemas
acuáticos porque os temos destruido. Eso foi así porque, durante xa demasiados años, a frase de Rosalía, e tamén
a de Álvaro Cunqueiro de que Galicia é o país dos mil ríos, teñen enchido a boca de políticos e gobernantes
galegos nos seus floridos e emotivos discursos mentres os seus actos non facían ren por conservalos.

Así, os nosos ríos foron enchéndose de encoros e minicentraies, dragados ou canalizados, e, máis
recentemente, bordeados de caros e absurdos paseos fluviais que urbanizan as súas ribeiras. Os que deberan ser
xestores e garantes do noso medio acuático abandonaronolo a súa capacidade de autodepuración e á dilución
polas xenerosas chuvias de Galicia, para detacarse demasiado tarde de que eso non era suficiente para eliminar a
contaminación agrícola difusa e os verquidos urbanos e industriais. A consecuencia foi a perda ou degradación
dunha boa parte do seu valor ambiental. Os humidais galegos correron aínda pior sorte, desougados uns,
degradados case todos los restantes.

Afortunadamente, a entrada de España na Unión Europea trouxo consigo todo un elenco de Directivas
de avanzado carácter ambiental, entre elas a Directiva Marco sobre a Política de Aguas.

Desafortunadamente, con demasiada frecuencia Galicia tense empecinado en demorar a aplicación das
directivas europeas, incumprindo os plazos límite e forzando mesmo sentencias condenatorias do Tribunal de
Xustiza da UE, por exemplo coa Directiva Aves.

Gustaríanos, de verdade, poder decir outra cousa, pero no caso da Directiva Marco sobre a Agua a trayectoria
de Galicia vai directa cara a un novo e lamentable incumprimento, que pagarán tanto os nosos ecosistemas
acuáticos como os galegos de hoxe e de mañán.

A “nova”, pero anticuada, Lei de Augas de Galicia esquece a regulación das captacións de agua para
abastecemento e regadío para que se respecten os caudais ecolóxicos e os niveis dos acuíferos. Esta Lei corre un
velo de clamoroso silencio sobre a imprescindible, pero esquecida, declaración de interese da Xunta de Galicia
pola recuperación de ríos, bacias ou humidais emblemáticos que se atopan degradados na actualidade. Mal, moi
mal comeza unha Lei que, ¡en 2010!, ignoraba que a política hidráulica no século XXI non pode basearse só en
“obras de interese” senón en “actuacións de interese” e que deixa de lado o que debera ser impostergable Plan
Xeral Galego de recuperación de cauces fluviais e sistemas hidrolóxicos.

O coñecido dito “o que mal comenza mal remata”, atopa nesta Lei un magnífico ejemplo: o Anexo II é un
recoñecemento expreso do espíritu derrotista e claudicante da Lei e de que todo o rimbombante “Título sexto:
Réxime especial de protección da calidade das augas das rías de Galicia” é papel mollado: sexa bó, aceptable, malo ou moi
malo confórmase con que o contido en contaminantes tóxicos nos sedimentos, moluscos e crustáceos das rías
galegas “non deberá aumentar ó longo do tempo”.

A “nova” lei de augas de Galicia é calquera cousa menos nova e avanzada. Máis, moito máis, nos valería
que se desbotase en favor dunha simple traducción ó galego da Directiva Auga na que as verbas Europa e
europeos se sustituisen por Galicia e galegos.
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Case todos os Paspallas levan unha frase que pretende reflexar a nosa filosofía de traballo e
chamar a atención sobre diversos temas, condensamos nestas liñas as diversas frases publicadas
ata a data indicando en que número do Paspallás apareceron.

nº 2
“Para que o mal triunfe só se precisa que as boas xentes non fagan ren”

Edmund Burke

nº 3
“A natureza é a fonte da vida: a nosa obriga é preservala e entregala ás xeracións vindeiras en mellor estado

que cando a recibimos”
Declaración de Tbilisi

nº 5
“Contaminadores do ar puro e da auga húmida, casta e cristaíña; incendiarios da fraga sacra, misteriosa,

cantora e ancestral; asasinos de paxaros; verdugo de todo canto ama, vive e canta; violadores e destructores da
máxica paisaxe rumorosa... malditos sexades sempre...”
Manuel Maria

 Nº 7
 “Por niño dais ós merlos os loureiros, ás aguias o dominio do vacio, ás lavercas os liños dos regueiros, e á

coitadiña rula os ameneiros...”
Ramón  Cabanillas

Nº 8
“Os bosques desaparecen, os desertos esténdense, miles de millóns de toneladas de terra fértil van parar

cada ano ó mar, numerosas especies extínguense, a presión poboacional e a pobreza conducen a esforzos
desesperados para sobrevivir aínda a costa da natureza.”
José Martí

Nº 9
“...  o MOPT ten completamente desvirtuado o espíritu e a letra da lexislación vixente acerca da Avaliación

de Impacto Ambiental, ata convertila nun trámite burocrático máis. Cando realmente o MOPT desee reduci-lo
impacto ambiental dos proxectos de infraestructura viaria a SGHN aportará suxerencias útiles. Mentras tanto só
resta facer consta-la sensación de profunda mágoa e impotencia que embarga á SGHN ante a destrucción
sistemática e innecesaria dos últimos reductos naturais.”
Extracto dunha carta de SGHN do 4/6/1992 ó Director General de Carreteras del MOPT, polo cruce
da autovía Benavente-Porriño por dous espacios naturais.

Nº 10
“... todos somos un. Paxaros, prantas, animais, minerais, todos somos expresións distintas dunha mesma

e esencial enerxía. O noso vieiro, as nosas buscas e soños son a expresión molecular da experiencia da vida de
todo ese ser que é o noso planeta. Coidándoo axudarémonos a medrar.”
Alejandro Lerner

nº 11
“...¿E que é vivir, se o home non pode oi-la queixa da ave noiteira ou a leira das ras arredor dunha lagoa na

noite?”
Xefe Indio Seattle

nº 12
“É urxente revisa-la nosa escala de valores. A clave do problema acaso estea no noso desenfrenado culto

ós becerros de ouro do consumo, a comodidade e mailo egoísmo insolidario.
Imponse unha paradóxica filosofía de renuncia: ter menos para ser máis e vivir en maior harmonía co Universo.”
Hans Meinke (Director do Círculo de Lectores)

AS FRASES
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nº 13
“Parece unha xoia resplandecente de cor azul e branco [...] adornada con brancos velos que xiran lentamente

ó seu redor [...] é como unha pequena perla nun mar misterioso, mesto, e negro.”
Edgar Mitchell, Apolo 14

nº 14
“Por moito que defendamos as baleas ou a aguia moneira de Filipinas, o principal beneficiario de meu

traballo e do movemento ecoloxista mundial é o ser humano.”
Joaquín Araujo (Premio Global 500 das Nacións Unidas)

nº 15
“Os recursos non renovables da Terra deben usarser de forma que se evite o seu esgotamento e se asegure

que toda a humanidade comparte os beneficios do seu uso”
Declaración de Estocolmo. Nacións Unidas, 1972

nº 16
“Debemos comprender que as decisións políticas son, e teñen sido, un dos principais factores que afectan

ó medio ambiente natural”
Sir Frank Fraser Darling

Nº 17
“Cada parcela desta terra é sagrada para o meu pobo: as fragas, as areas das praias, as pingas do orballo, os

vales, as montañas, o insecto que funga. Todo isto, ata a saiva que circula polas veas das árbores leva consigo a
memoria dos nosos antergos”
Xefe Indio Seattle

nº 18
“Hai que suliña-la importancia da participación dunha sociedade ben informada e culta, para permitir así

que sexa a mesma sociedade que se mobilice para efectuar un cambio político consecuente có desenvolvemento
sostible”
Declaración de Bergen (16-05-90) Ministros de 34 paises europeos, o Comisario de Medio Ambiente da
Unión Europea e a Comisión Económica para Europa das Nacións Unidas.

Nº 19
“Falta carbón e leña; porque se corta, e non se planta. Faltan carnes: porque por ser máis regaladas as crías,

cómense e apúranse. Falta o pasto: porque faltando xa a leña, arríncase pro lume ata as mesmas raíces de todo
combustible. Faltan os peixes do mar; porque se desprecian as leises da veda que se puxeron xustamente en favor
da cría. Faltan nos ríos porque coa cal coca, torvisco e con outros inicuos medios de pescar péscase todo dun
golpe, e dun golpe queda o río sin pesca”
Padre Martín Sarmiento, 1757

Nº 21
“O sistema de mercado, como no que vivimos hoxe, é o que máis dano lle fai ó planeta, porque todo ten

un precio, pero nada ten valor. Como o longo prazo non ten precio no mercado actual, o destino das futuras
xeracións non se ten en conta na ecuación económica. Debido a esta enorme confusión entre precio e valor, hai
unha irrealidade fundamental na vida económica actual, que se converteu nunha abstracción. O sistema de
mercado cada vez vólcase máis en cousas que non existen en lugar de cousas que existen. O diñeiro é un
maravilloso instrumento de cambio, pero é unha ameaza terrible para o planeta. O que o mercado produce hoxe
é cordura ó por menor e lotería ó por maior”
Jacques Ives Cousteau

nº 25
“Sempre que o propietario non teña interese en que haxa árbores na súa facenda, non bastará tóda-la

vixiancia do Goberno para vixia-lo”
M. Barba y Roca: La plantación de árboles (1789). Manuscrito, Barcelona, Arquivo da Real Academia
de Ciencias y Artes.
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Nº 26
“Sempre será preferible unha restauración máis lenta que afecte a menos treitos, pero baseada no

funcionamento do río e duradeira no tempo, que unha restauración máis extensiva e visible, considerada cosmética
fluvial ou de xardinería, que non responda a ningún estudo previo e sexa arruinado polas primeiras enchentas,
ou polo mantemento de causas de perturbación alleas ó propio treito do río”
González Jánago e García Jalón (1995)

Nº 28
“Coa finalidade de obter unha elevada biodiversidade de flora e fauna, precisamos adoptar manexos forestais

adaptados ó lugar. Polo tanto, o manexo silvícola debe excluir os biomas sensibles a pequena escala dentro da
paisaxe. Durante a tala deben conservarse as árbores vellas para permitir a supervivencia das especies forestais
sensibles. A paisaxe forestal debe tamén conter árbores de diferentes fases sucesionais en maior medida que a
silvicultura actual. Isto axudará a reducir o risco de problemas ambientais, como por exemplo a lixiviación de
nutrintes. En conclusión, o manexo silvícola do mañán deberá imitar mellor o funcionamento dun bosque
natural”
Nilsson et al. 1995

nº 29
“Val máis unha terra con árbores nos montes que un Estado con ouro nos bancos”
Alfonso D. Rodríguez Castelao

nº 31
“Toda a intención desa maioría galega á que se ten por conserevadora, comezando polos políticos que así

se definen, é conservar o menos posible e desfacerse do realmente conservable o antes posible. Se á algunha
conclusión cheguei despois da miña estancia en Galicia é que alí hai un proceso en marcha por non conservar
nada.”
Manuel Rivas. “Galicia, Galicia”

 nº 32
“Nos albores dun novo milenio podemos continuar esnaquiznado os retazos naturais que aínda subsisten

na Limia, e hipotecar definitivamente o seu futuro económico e ecolóxico, podemos seguir laiandonos da perda
dun agroecosistema único ou podemos, dunha vez por todas, comezar a reparar os antigos erros e construir as
bases dunha explotación sostible dos recursos naturais da Limia que implica, necesariamente, a rexeneración da
dinámica hidrolóxica e a recuperación do mosaico de zonas húmidas, arboradas, cultivadas e pastoreadas. Porque
a Limia é un mosaico natural humanizado; algunhas das súas teselas perdéronse e outras están moi deterioradas,
pero as que aínda subsisten permiten adiviñar a maravilla que o conxunto foi nun pasado recente. Se fose un
mosaico romano, calquera arqueólogo loitaría ata a extenuación para conservar o intacto e restaurar o danado, e
seguramente contaría co apoio das administracións públicas.
¿Por que non facer o mesmo co mosaico natural de Antela e a Limia? A tarefa non será doada pero tampouco
imposible pois teríamos un excepcional aliado: a propia Natureza axudaríanos a recuperalo. De feito, a Natureza
antelá e limiá só está esperando que lle deamos unha oportunidade. ¿A que esperamos?.”
S.G.H.N. Paspallás nº 32

Nº 36
“ A conservación é entendida, ás veces, como un sistema de conxelación total, como se se dese preferencia

ó chio da grulla berrando antes que á xente. É tarefa da ciencia extende-lo convencemento de que a elección non
está entre os lugares salvaxes e o home, senón como unha existencia humana rica ou empobrecida.”
Thomas E. Levejoy (Prefacio en M. Soulé and B. Wilcox, Conservation Biology, 1980)

nº 38
“A historia humana aseméllase cada vez máis a unha contenda entre a educación e a catástrofe.”

H. G. Wells (The outline of  human history, 1921)
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nº 39
“Non é que teñamos herdado a terra dos nosos pais, senón que a tomamos prestada para os nosos fillos.”

I.U.C.N. (World Conservation Strategy, limiar)

Nº 40
“O ser humán depende da natureza para sobrevivir, e a natureza  pola súa banda depende do ser humán.

Un e outro terán que atopar o xeito de convivir no planeta Terra, ou a vida desaparecerá del.”
Raymond R. Dassmann (“Wildlife and Ecosystems” en Wildlife and America)

Nº 41
“Mil proveitos temos das árbores, sen as cales non se podería pasar a vida: sulcamos o mar, labramos a

terra, edificamos os lares, e aínda deles se fabricaban os ídolos”
Cayo Plinio Segundo (Historia Natural)

nº 42
“Somos un anaco de terra, aire, auga e nubes flotando no espacio. Visto dende alí fora é verdadeiramente

un mundo único...”
Frank Borman, Apollo 8, 24 de nadal de 1969

nº 43
“Non hai probas de que uns criterios ecolóxicos esixentes ou relativamente esixentes, repercutiran

desfavorablemente sobre a competitividade das empresas, industrias ou economías”
Economic Instruments for Pollution Control and Natural Resource Management in
OECD (OCDE) Environment Directorate, París, 1999

nº 44
“Convertide unha árbore en leña e poderá arder para vós, pero xa non producirá flores nen froitos”

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

nº 45
“Unha nación que destrue a súa terra, destrúese a si mesma.”

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945, Presidente do Estados Unidos)

Nº 46
“O planeta ofrece canto o home precisa, pero non canto o home cobiza”

Mohandas Karamchand Gandhi  (1869-1948)

Nº 48
“Só podemos domeñar a natureza se a obedecemos”

Francis Bacon  (1561-1626)

Nº 49
“Un país, unha civilización pódense xulgar polo xeito no que trata ós animais”

Mohandas Karamchand Gandhi  (1869-1948)

Nº 50
“A nosa capacidade para nos alporizar pode e debe levarnos a accións construtivas, motivadas polo

rexeitamento da pasividade e indiferenza. ...Nunha verba: comprometerse”
 Stéphane Hessel  (1917-)
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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 Antela Rúa Jesús Soria, 23-2º Apdo. de correos nº 212 antela@sghn.org
32002 Ourense 32080 Ourense

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 concertar 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) 17,50 EURO/ano   Estudiante (ata 25 anos) 26,25 EURO/ano
 Numerario 35,00 EURO/ano   Familiar** (dúas persoas no mesmo domicilio) 52,50 EURO/ano
 Protector (aboar dunha soa vez o equivalente a 50 cotas de numerario)      1.750,00 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

“A nosa capacidade para nos alporizar pode e debe levarnos a accións
construtivas, motivadas polo rexeitamento da pasividade e indiferenza.

...Nunha verba: comprometerse”
 Stéphane Hessel  (1917-)


