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EDITORIAL

Allegro ma non troppo
 Paso a paso vaise construíndo a conservación do medio natural. 
No	mes	de	xuño	inaugurouse	a	zona	húmida	Antonio	Villarino”	na	chaira	
da Limia, a da extinta lagoa de Antela, o lago Beón, e o seu rosario de 
humedais periféricos.
	 Non	 foi	 casualidade,	 senón	 causalidade	 dun	 inmenso	 e	 longo	
esforzo	de	moita	 xente.	Un	 esforzo	 encetado	no	 xérmolo	da	 SGHN,	
e	dende	a	fundación	da	SGHN	un	obxectivo	dun	grupo	de	socios	que	
coñecen	a	zona,	a	estudaron	e	estudan,	falan	cos	veciños,	aprenden	e	lles	
aprenden.	Non	é	posible	dar	novos	pasos	sen	se	enlazar	cos	que	están	ó	
pé da terra.
 Se este proceso de corenta anos deu este froito, é porque se tiña 
a	idea	e	a	determinación,	capacidade	e	insistencia	da	súa	realización.	É	
necesario	dispor	de	tódolos	substantivos	para	chegar	ó	fin,	e	tamén	dos	
cartos.	A	pesares	da	idea	clara	e	a	determinación,	sen	os	“beonfeitores”	
directos	 (que	 achegan	 cartos),	 os	 “beonfeitores”	 indirectos	 (socios	 da	
SGHN)	e	os	“beonfeitores”	funcionais	(a	sociedade	civil	que	apoia)	non	
teríamos a culminación actual, primeira fase á que deberán seguir outras 
ata recuperar na Limia un sistema lacustre de humidais que lembre ó 
orixinal.
 Xa que logo, como a evolución dun organismo primixenio, da 
crecente	complexidade	da	persoa	que	coñecía	a	zona,	a	estruturación	do	
seu labor nunha asociación colectiva, a integración e fortalecemento desta 
asociación	permitirá	que	unha	nova	zona	húmida	xurda,	que	as	conícoras	
reforcen	a	súa	área	de	nidificación,	que	os	anfibios	e	outros	vertebrados,	
plantas, fungos e invertebrados teñan máis hábitats dispoñibles.
 Dende que existiu a dispoñibilidade económica, elección do 
emprazamento,	 adecuación	 e	 tramitación	 das	 autorizacións	 legais	
pasaron catro anos de traballo discreto, administrativo, tamén de campo. 
Paralelamente	SGHN	fíxose	co	aluguer	de	máis	fincas	para	destinalas	á	
súa conservación e promoción de actividades tradicionais, compatibles e 
necesarias	para	a	biodiversidade	da	zona,	pasteiros	para	gando	en	extensivo,	
que manteñen as veigas sans e proporcionan acubillo e alimento á fauna e 
sustento	á	flora	peculiar	da	zona	e,	por	último	pero	igual	de	importante,	
para axudar a manter unha poboación no rural que poida vivir dignamente 
dunha explotación agro-gandeira sustentable.
	 Nada	se	fai	sen	traballo,	pouco	xurde	por	casualidade.	Outra	batalla	
gañada con paciencia e sobriedade. Allegro ma non troppo.
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2013 o ano de Corcoesto... e moito 
máis Sen súbida, 2013 pasará á historia ambiental 
de Galicia como o ano no que, malia os apoios 
oficiais, a avalancha de mega- proxectos mineiros 
con Corcoesto como buque insignia topouse cunha 
mobilización social sen precedentes que lle parou os pés. 
Detrás deste éxito hai unha morea de traballo de moitas 
asociacións	e	persoas,	entre	as	que	destacou	SGHN	cunha	
laboura da que ben podemos gabarnos: 11 conferencias, 
alegacións a 7 proxectos mineiros e ao plan sectorial de 
actividades extractivas, 1 iniciativa parlamentaria para 
prohibir as tecnoloxías mineiras con cianuro, 1 iniciativa 
sobre o aproveitamento dos recursos naturais estratéxicos 
non renovables, 4 artigos de prensa, 18 entrevistas para 
radio, television e documentais, 251.349 sinaturas de 
apoio á campaña en Change.org e  471.648 descargas do 
seu	magnífico	video.	Definitivamente,	SGHN	pode	estar	
satisfeita.

	 Respecto	aos	espazos	naturais	máis	sobranceiros,	
denunciouse	 diante	 da	 Consellería	 e	 a	 Unión	 Europea	
a	 degradación	 xeneralizada	 dos	 LICs	 galegos,	 dende	 a	
beiramar	ata	os	cumios	de	Trevinca.	Interviuse	respecto	
aos	humidais	Ramsar	do	Umia-Grove	-	preocupados	pola	
orixe da contaminación por chumbo, cobre e arsénico, así 
como	os	riscos	para	as	aves-	e	no	de	Valdoviño	polo	seu	
plan de conservación.
 En canto ao tema auga presentáronse 6  alegacións 
a	proxectos	de	“limpeza,	mellora	e	recuperación”	nos	ríos	
Landro,	Ouro,	Foz,	Limia	e	Ulla,	e	a	4	de	modernización	
“sostible”	do	regadío	na	Limia.	Déronse	3	conferencias	e	
recolleuse	o	Premio	Ouro	Azul	pola	defensa	da	bacía	do	
Limia.
 E moito traballo menos mediático: alegacións a 3 
concentracións parcelarias, 2 granxas industriais, 1 planta 
de	biomasa	forestal	en	Mondariz,	a	“integración	renovable”	
do	parque	eólico	de	Cabo	Vilán,	ao	proxecto	de	Decreto	
polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros, 
leñosos,	de	cortizas,	pastos	e	micolóxicos.	Sen	esquecer	
2	participacións	en	órganos	consultivos	(COGAMADS	e	
Observatorio	Galego	da	Biodiversidade),	2	conferencias	
sobre problemática ambiental, a petición de controis de 
alcoolemia	e	drogas	a	cazadores	e	de	seguridade	para	os	
cidadáns nas batidas con munición de bala, 8 entrevistas 
sobre incendios forestais, 5 sobre biodiversidade, 3 sobre 
temas varios e 2 artigos de opinión.
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Actividades SGHN dende a Xunta Directiva Xeral

2014 o ano no que se vedaron dúas 
especies en perigo de extinción
	 Quizais	o	maior	éxito	obtido	por	SGHN-XDX	o	
pasado ano foi no ámbito da biodiversidade, ao conseguir 
a	veda	 total	da	avefría	ou	conícora	en	 toda	Galicia	e	da	
agachadiña ou becacina nos concellos (todos en Ourense) 
nos	que	aínda	cría	ou	podería	criar.	Grazas	a	iniciativa	de	
SGHN,	á	que	se	sumaron	tamén	SGO,	ADEGA	e	FEG,	
conseguiuse rematar cunha contradición incomprensible: 
as poboacións reprodutoras de ámbalas dúas especies 
están catalogadas como en perigo de extinción... pero 
podían	abaterse	en	tempada	de	caza.
 Como no ano precedente, en 2014 a minería 
centrou	 boa	 parte	 da	 atención	 da	 SGHN-XDX,	 cunha	
quincena de escritos presentados entre os que destacan 
as alegacións ós proxectos de mina de ouro de Corcoesto 
(PXOM de Cabana) e os de tantalio en Penouta (Ourense) 
e Forcarei (Pontevedra), ademas dunha proposta de 
xestión dos metais estratéxicos dirixida ao Presidente da 
Xunta.
 O recurso auga foi o segundo por número 
de actuacións (10), con alegacións a proxectos 
diversos:	 saneamento	 de	 Compostela,	 “limpeza	 e	
acondicionamento”	 de	 encoros	 de	 abastecemento	 en	
Cariño	e	demolición	de	obstáculos	no	río	Ulla.	Ademais,	
solicitouse	a	Augas	de	Galicia	e	a	Confederación	Miño-
Sil que se inclúa a análise de hidrocarburos aromáticos 
policíclicos	 (HAPs)	 nos	 respectivos	 Plans	Hidrolóxicos.	
Na	Limia,	outra	vez,	a	grave	problemática	da	auga	motivou	
a	presentación	dunha	análise	de	SGHN	sobre	o	estudio	
isotópico da contaminación feito pola Confederación, á 
cal tamén se solicitou a suspensión de regadíos por seca 
extrema.
	 Respecto	aos	espazos	naturais	máis	sobranceiros,	
presentáronse alegacións aos respectivos plans de 
conservación	da	lagoa	e	areal	de	Valdoviño	e	da	Praia	das	
Catedrais, ao dragado da ría do Burgo e ao proxecto de 
neve	artificial	no	Macizo	Central	Ourensán	(Manzaneda),	
elaborouse e difundiuse un informe sobre a situación 
das Fragas do Eume e unha petición de protección dos 
sistema dunares tras os temporais do inverno.
 E tamén moito traballo gris, pero moi necesario: 
alegacións a 12 explotacións mineiras, 9 granxas industriais 
e 5 granxas de visón americano, escritos procurando a 
conservación	 do	 único	 núcleo	 reprodutor	 do	 mazarico	
e da mellor poboación de paspallás, denuncias de dous 
arroteamentos	non	autorizados	en	hábitats	moi	sensibles	
e de diversos vertidos ilegais. Sen esquecer 1 participación 
en	 órganos	 consultivos	 (Observatorio	 Galego	 da	
Biodiversidade), 5 conferencias sobre problemática 
ambiental e 11 entrevistas en medios de comunicación.

A pirámide da codicia



 A nosa delegación, que está centrada nos 
concellos de Sada, Oleiros e Bergondo basea as súas 
actividades nas saídas guiadas.	É	un	xeito	de	realizar	
divulgación do medio natural e ao mesmo tempo ofertar 
algo demandado na área metropolitana onde actuamos. 
Sen	embargo	este	ano	2013	realizamos	menos	saídas	de	
campo que outros anos, en parte debido a non percibir a 
subvención que recibiamos anualmente.
	 A	primeira	saída	que	fixemos	foi	ás	Sobreiras	do	
río	Arnego,	 en	 febreiro,	 realizando	 un	 percorrido	 polas	
dúas beiras do río, apreciando o estado de conservación 
do	bosque,	a	flora	e	 fauna	asociada	a	este	medio,	e	que	
como	noutras	zonas	de	Galicia	aprécianse	repoboacións	
forestais	cerca	deste	LIC.	
 A segunda saída, no mes de decembro, ao río 
Donsal	para	coñecer	este	tramo	de	afluente	do	Navía	no	
concello de Becerreá unha asociación local recuperou con 
gran	éxito	esta	fermosa	zona.

 Dentro das actividades de divulgación habituais 
na nosa delegación centrámonos nas algas e os cogomelos.  
No	 caso	 das	 algas	 no	 verán	 dimos	 unha	 pequena	
charla divulgativa e logo fomos ata  a praia de Arnela, 
complementando a xornada cunha degustación de pratos 
elaborados	 con	 algas	 nun	 restaurante	 de	 Sada.	No	 caso	
dos cogomelos xa levamos moitos anos repetindo esta 
actividade	no	outono	coa	colaboración	da	xente	do	Grupo	
Micolóxico	Galego	e,	por	suposto,	tamén	rematamos			a	
xornada cunha degustación dos produtos.
	 Pero	non	todo	foron	“degustacións”	neste	2013	
e	 tamén	 fixemos	 prospeccións	 botánicas	 nas	 Brañas	 de	
Sada descubrindo que se están implantando pequenas 
poboacións	de	fentos	do	listado	de	ameazados	en	Galicia,	
e colaboramos nos censos de aves invernantes na ría de 

MUSEO DE HISTORA NATURAL - 2013
	 Visitaron	un	total	de	4.908	persoas	o	museo	das	
cales	se	reparten	visitas	de	centros	educativos:	49	CEIP,	
CPI,	 IES,	 CEE	 e	 Colexios	 concertados	 ou	 privados,	
visitaron o Museo, 2451 persoas. 13 asociacións culturais, 
veciñais, terceira idade, deportivas, etc., visitaron o Museo, 
con	409	persoas.	Visitantes	en	xeral,	1948	persoas.
 Outras actividades foron 2 conferencias no Salón 
de	Actos	da	SGHN,	e	32	entrevistas	en	diferentes	medios	
de comunicación.
 45 animais foron recollidos para ser trasladados 
ao centro de recuperación de fauna salvaxe de Oleiros.
MUSEO DE HISTORA NATURAL - 2014
	 No	ano	2014	as	 actividades	estiveron	centradas	
fundamentalmente nas visitas guiadas, acudindo 30 centros 
educativos	CEIP,	CPI,	 IES,CEE	e	colexios	concertados	
ou privados. Ademais de 11 asociacións culturais, de 
veciños, centros da terceira idade e asociacións deportivas. 
Tamén acudiron visitantes a título individual. Total de 
visitas 5.284.
 Efectuáronse 37 entrevistas en medios de 
comunicación locais, autonómicos e estatais, así como 
gran cantidade de artigos dedicados ao museo e as súas 
actividades.
 Dentro o convenio co Concello de Ferrol, 
recolléronse 40 animais para ser trasladados ao centro de 
recuperación de fauna salvaxe de Oleiros.
 Durante tres meses o museo estivo pechado 
ao público, para proceder á montaxe dun esqueleto de 
rorcual común de 18 metros, que hoxe podemos ver xa 
no noso museo.
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Rota	polo	río	Donsal		(afluente	do	Navía).	Concello	de	Becerreá

Actividades  Museo de Historia Natural                                                                   ActividadesDelegación As Mariñas
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.Proxecto novo vial Oleiros-Sada

Delegación As Mariñas - Actividades 2013     Delegación As Mariñas - Actividades 2014

	 Durante	 o	 ano	 2014	 realizáronse	 diversas	
actividades de divulgación ambiental como saídas ao 
campo e mini-cursiños. Para intentar chegar a máis 
xente	 cando	 organizamos	 saídas,	 este	 ano	 iniciamos	
unha colaboración coa sección de montaña do Club de 
Atletismo	de	Sada.	A	primeira	 saída	que	 realizamos,	 foi	
á	da	Ruta	da	Auga	en	Guitiriz	no	mes	de	febreiro,	onde	
a maioría dos asistentes eran socios do citado Club. 
Coincidiu coas grandes chuvias desta época do ano e 
tivemos	que	modificar	o	percorrido	pola	subida	do	nivel	
de auga do río.
	 A	seguinte	ruta	que	fixemos	foi	na	serra	do	Careón	
no	mes	de	xuño.	Neste	caso	guiounos	Celestino	Quintela,	
experto en botánica e especialista nos endemismos desta 
zona	de	rochas	ultrabásicas.	Puidemos	comprobar	como	
a	 pesar	 de	 ser	 unha	 zona	 ZEC	 estase	 vendo	 afectada	
polas repoboacións forestais e os usos gandeiros. Tamén 
coñecemos as parcelas que está intentando custodiar a 
Asociación	 Galega	 de	 Custodia	 do	 Territorio	 mediante	
acordos de arrendamento co Banco de Terras.
	 Xa	no	mes	de	outubro,	realizamos	outra	saída	ás	
carballeiras de san Xés e as Reigadas no concello de A 
Pontenova	situadas	nunha	zona	de	actual	incremento	de	
repoboación	de	eucaliptos,	que	rodean	cada	vez	máis	estas	
carballeiras.
 Con respecto aos mini-cursiños, no mes de 
xullo	 realizamos	 un	 sobre	 algas,	 cunha	 pequena	 charla	
e unha saída ao intermareal para observar as especies 
máis características do noso litoral e aprender algo sobre 
metodoloxía	de	mostraxe.	Para	rematar	realizamos	unha	
degustación con pratos preparados con algunhas das 
especies estudadas no cursiño. 
	 O	 seguinte	mini-cursiño	 que	 realizamos,	 foi	 no	
mes	de	novembro	a	V	xornada	de	cogomelos	“Memorial	
Juan	 Carlos	 Meda”.	 Acompañados	 polo	 micólogo	 José	
Antonio	Díaz	Núñez,	realizamos	unha	saída	pola	zona	de	
Sobrado para aprender algunhas especies das máis típicas 
que podemos atopar e tamén recoller algunhas para unha 
exposición	 na	 que	 clasificamos	 as	 especies	 recollidas	 e	
algunhas as usamos para degustar na posterior cea nun 
restaurante.

Betanzos	e	no	encoro	de	Cecebre.
	 No	apartado	de	alegacións	e	denuncias	este	ano	
presentamos cinco ao Plan Xeral de Ordenación  Municipal 
do	concello	de	Sada	e	tamén	se	fixeron	alegacións	ao	estudo	
informativo e ao estudo de impacto ambiental da obra 
da nova vía Oleiros-Sada. Esta última infraestrutura crea 
un	novo	vial	de	alta	densidade	nunha	zona	densamente	
poboada	e	destrúe	entre	outras	zonas	a	contorna	dunha	
praia ben conservada. Dentro das actividades en contra do 
trazado	des	vial	colaboramos	activamente	coa	Plataforma	
pola Defensa da Ría informando aos veciños polas 
parroquias,	 organizando	 unha	 manifestación	 en	 Sada,	
unha obra de teatro reivindicativa, etc.
	 Outros	 traballos	 que	 se	 realizaron	 este	 ano	 foi	
a elaboración dun informe con propostas de actuacións 
nas Brañas e que foi presentado aos empresarios da vila 
e	 tamén	 se	 realizaron	 propostas	 ao	 plan	 de	Xestión	 da	
Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras 
do	Mandeo.	Non	 se	 pode	 esquecer	 a	 participación	 nas	
reunións dos organismos e entidades das que formamos 
parte	 como	 son	 O	 Grupo	 de	 Acción	 Costeira	 “Golfo	
Ártabro”	e	a	Asociación	de	Desenvolvemento	Rural	As	
Mariñas-Betanzos.
 Por último na nosa Delegación ten moita 
importancia	o	traballo	que	moitos	socios	e	socias		realizan	
na Fundación Fragas do Mandeo – da que forma parte a 
SGHN-	e	que	contribúe	que	se	poidan	seguir	adquirindo	
e custodiando terreos de alto valor ambiental na nosa 
comarca.



Delegación As Mariñas - Actividades 2014

	 Por	 último,	 no	 mes	 de	 decembro,	 realizamos	
outro mini-cursiño de iniciación á observación e censo 
de aves coa intención de contactar con xente que puidese 
estar interesada neste tipo de actividades e para que despois 
axuden no censo de invernantes no que participamos cada 
ano	na	zona	de	Sada	e	Cecebre.

 
 
 
 

 
 
 
 
 

	 Outro	tipo	de	actividade	que	fixemos	durante	o	
ano 2014, foi escribir un par de artigos para un xornal 
comarcal (O Mariñán) e unha revistas local (Areal), sobre 
as	Brañas	de	Sada	e	as	praderías	de	Zostera	da	praia	de	
Sada para reivindicar a aprobación da declaración de esta 
zona	das	Brañas	como	ENIL	(Espazo	Natural	de	Interese	
Local) e o no segundo caso para facer ver á poboación 
o nefasto proxecto de rexeneración da praia de Sada 
que,	 entre	 outras	 cousas,	 vai	 destruír	 este	 zosteral.	 En	
relación a este último tema tamén se enviou unha nota de 
prensa para manifestar á nosa oposición ao proxecto de 
rexeneración da praia.
 

Tamén colaboramos coa redacción de alegacións ao 
Proxecto de Dragado da ría do Burgo, xunto coa  Sociedade 
Galega	de	Ornitoloxía,	o	Grupo	Naturalista	Hábitat,	Rabo	
do	 Galo	 e	 a	 Sociedad	 Española	 de	 Ornitología	 SEO/
Birdlife.
 Por outra banda mostramos o noso apoio ás 
actividades	 organizadas	 pola	 Plataforma	 en	Defensa	 da	

ría	de	Sada	e	Betanzos,	que	neste	ano	consistiron	nunha	
charla sobre as ruínas do Castelo de Fontán a cargo do 
arqueólogo	Antón	Fernández	Malde	e	un	safari	fotográfico	
da contorna de Fontán.
	 Ademais,	axudamos	na	organización,	xunto	con	
outros	colectivos,	da	oposición	á	E.D.A.R.	de	Gandarío,	
en Bergondo, así como fronte ao proxecto de Senda 
Fluvial	 na	 zona	 dos	 Caneiros,	 coa	 organización	 dun	
roteiro informativo- reivindicativo, ademais de presentar 
alegacións	 a	 este	 proxecto,	 que	 finalmente	 vai	 ser	
modificado	atendendo	parte	das	nosas	indicacións.
	 Neste	ano	2014	tamén	participamos	no	I	Maratón	
Ornitolóxico Reserva da Biosfera “Mariñas Coruñesas e 
terras	do	Mandeo”,	así	como	a	campaña	de	seguimento	
e recollida de datos sobre o gato bravo (Felis silvestris)  
nesta	reserva,	ambas	actividades	organizadas	polo	Grupo	
Naturalista	Hábitat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 Realizamos	 actividades	 de	 representación	 na	
Xunta Directiva da Asociación de Desenvolvemento 
Rural	 “As	Mariñas-Betanzos”,	 entre	 outras	 a	 valoración	
do plan estratéxico para a Reserva da Biosfera “Mariñas 
Coruñesas	 e	 terras	 do	Mandeo”.	No	Grupo	 de	Acción	
Costeira	“Golfo	Ártabro”	asistimos	ás	reunións	de	traballo,	
así	 como	 á	 participación	 no	 seminario	 de	 lanzamento	
dun	plan	de	Xestión	Integrada	de	Zonas	Costeiras	como	
ferramenta do desenvolvemento do Concello de Sada.
 Dentro da Fundación Fragas do Mande trabállase 
no seu labor e ademais se participa en todas as actividades 
organizadas	 pola	 fundación	 coma	 os	 traballos	 forestais	
nas	fincas,	os	rastrillos	para	recadar	fondos	e	as	Xornadas	
de	Custodia	do	Territorio,	este	ano	por	primeira	vez	unha	
limpeza	dun	área	do	xuncal	da	ría	de	Betanzos.	
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 O máis destacado do ano 2013 para a 
Delegación de Ourense foi a colaboración 
con outras asociacións de ámbitos distintos 
do medio ambiente, mais converxentes con 
el (Asociación de Estudos de Santa Mariña 
de Augas Santas, Ateneo de Ourense, 
Asociación Micolóxica Os Cogordos) e tamén 
afondar	 na	 relación	 interna	 de	 SGHN	 có	 resto	 das	
Delegacións e Seccións, con especial dedicación á Sección 
Antela e contando con Presidencia para as estratexias de 
presentación de denuncias e escritos.
 A principal liña de traballo estivo na divulgación 
do traballo levado a cabo en tantos anos e dar a coñecer 
a importancia do medio e da súa conservación, así 
se	 organizaron	 e	 se	 participou	 na	 organización	 de	 9	
conferencias e 13 excursións procurando sempre o 
contacto coa xente dos lugares por ónde se pasaba e 
integrando distintos ámbitos de coñecemento tanto 
ambiental	como	científico	e	social.
	 Non	 esquecemos,	 nin	 moito	 menos,	 o	 aspecto	
reivindicativo	que	nos	ten	caracterizado,	e	en	colaboración	
principalmente	 con	 Presidencia	 de	 SGHN	presentamos	
25 escritos sobre temas varios como o tratamento do 
arborado, a solta de paspallás xaponés e consultas sobre 
a	media	 veda	de	paspallás,	 afeccións	 a	 diversos	 espazos	
naturais,	 problemas	 derivados	 das	 obras	 do	 AVE,	
incendios, minería ou novos proxectos de aproveitamentos 
hidroeléctricos ... mesmo foron enviadas 3 denuncias por 
correo electrónico ao Seprona.
	 No	eido	da	investigación,	e	a	solicitude	de	socios	
e colaboradores, preparamos 2 informes ambientais; un 
sobre o aproveitamento de recursos no monte e outro 
referido	 ao	Puzo	do	Lago	 en	 colaboración	 có	proxecto	
Ceus,	 neste	 último	 caso	 tamén	 se	 fixeron	 alegacións	 á	
Declaración	deste	espazo	como	ENIL.
 Son destacables as diversas aportacións á páxina 
electrónica	de	SGHN	e	 a	participación	 en	23	 roldas	de	
opinión a nivel de XDX xunto có resto das Delegacións e 
Seccións.
	 Na	 última	 Asemblea	 da	 SGHN-Ourense,	 o	
noso	 Delegado	 salientou	 o	 enorme	 esforzo	 realizado	
polos colaboradores, pondo por exemplo os censos de 
aves acuáticas invernantes cuns 3.500 km percorridos 
pola provincia de Ourense, que permite chegar a tantos 
sitios	 grazas	 á	 gran	 cantidade	 de	 recursos	 (tempo,	
vehículos, equipos, teléfonos particulares,...) aportados 
desinteresadamente por todos os participantes.
	 Grazas	 a	 todos,	 podemos	 seguir	 “molestando”	
para que se cumpran as leis ... e que non nolas recorten.

 O máis destacado do ano 2014 para a 
Delegación de Ourense foi continuar a colaboración 
con outras asociacións (Asociación de Estudos de 
Santa	Mariña	de	Augas	Santas,	Ateneo	de	Ourense,	Vía	
Auria), tamén profundizar na relación interna 
có resto das Delegacións e Seccións de 
SGHN, especialmente a Sección Antela e contando 
con Presidencia para as estratexias de presentación 
de denuncias e escritos, e como novidade unha 
incipiente relación de colaboración en temas puntuais 
coa Área de Conservación en Ourense da Consellería 
de	Medio	Ambiente,	Territorio	e	Infraestruturas.
 A principal liña de traballo estivo, ao igual 
que nas dúas últimas tempadas, na divulgación do 
traballo levado a cabo en tantos anos e dar a coñecer 
a importancia do medio e da súa conservación; así 
se	 participou	 na	 organización	 de	 2	 conferencias	 e	
14 excursións procurando sempre integrar distintos 
ámbitos de coñecemento tanto ambiental como 
científico	e	social.
 En canto ao aspecto reivindicativo 
presentamos	46	escritos	con	Presidencia	de	SGHN,	
sobre	temas	como	a	caza	estival	do	paspallás,	o	uso	
masivo de herbicidas en estradas, a contaminación 
na	 Limia,	 a	 roturación	 de	 espazos	 protexidos,	 etc.	
Ademais	participouse	no	proxecto	Aves	Galicia	2014	
coordinado pola Sección de Ornitoloxía, continuouse 
o seguimento da colonia de Ardea cinerea	en	Valdeorras		
e se colaborou coa Area de Conservación e coa 
Confederación	Hidrográfica	Miño-Sil	nunha	primeira	
fase para o control e erradicación da invasora Ludwigia 
grandiflora.
 Así mesmo, a solicitude da administración 
ambiental, preparamos 2 informes ambientais; 
un sobre unha pista a construír na concentración 
parcelaria	 de	 A	 Graña	 que	 afectaba	 a	 unha	 zona	
húmida inventariada e outro sobre os lugares a 
conservar nas obras da concentración parcelaria de 
San Pedro de Maus.
 Seguimos aportando reseñas para a páxina 
electrónica	de	SGHN	e	participamos	en	20	roldas	de	
opinión a nivel de Xunta Directiva Xeral.
 En resumo: 1450 horas de traballo, 8112 
km de automóbil, 1500 minutos de teléfono, 615 
fotos dixitais, 7401 correos electrónicos enviados 
e	 600	 follas	 A4	 BN	 e	 30	 a	 cor,	 todo	 aportado	
desinteresadamente por socios da Delegación.
 Desde aquí queremos agradecer a todos a súa 
aportación	para	que	poidamos	seguir	“molestando”.
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 Actividades 2013
 Censos de Aves invernantes na Provincia de 
Pontevedra	(con	apoio	de	Xeral	e	SGHN-Ourense).
	 Escritos	polo	proxecto	e	realización	dunha	senda	
fluvial	 no	 río	 Tea,	 ocupando	 parte	 do	 LIC	 ES1140006		
(Río Tea). Continuación de escritos anteriores por 
construír novos tramos destruíndo vexetación ripícola. 
Sen	 contestación	 por	 parte	Consellería	 	 Infraestruturas.	
A	 Confederación	 Hidrográfica	 Miño-Sil	 autorizou	 ó	
concello	 a	 facer	 obras	 pero	 non	 aportou	 financiación.	
Parte das obras foron arrastradas este inverno sen saber 
aínda o seu custe.
 Alegacións prolongación A-57 tramo Pilarteiros-
Barro e conexión AP-9 Curro
 Escrito denunciando retirada de terras con 
maquinaria	 pesada	 en	 zona	 de	 protección	 do	 Castro	 A	
Croa de Ribadetea, presuntamente relacionadas coas 
obras	no	LIC	Río	Tea,	aínda	que	hai	novas	evidencias	que	
foi a Xunta de Montes (20/03/14).

 Actividades 2014
ESPACIOS LIC
	 LIC	 ES1140006	 Río	 Tea.	 Realizouse	 o	
seguimento,	 vía	 denuncia	 ó	 Valedor	 do	 Pobo	 pola	
falta de resposta da Consellería de Medio Ambiente e 
Infraestruturas	ante	a	solicitude	do	importe	do	orzamento	
e grao de colaboración con Concello de Ponteareas pola 
construción	 dun	 paseo	 fluvial	 no	 LIC	 Río	 Tea,	 con	
destrución de ripisilva. Tamén solicitouse o amparo ó 
Valedor	do	Pobo	pola	non	contestación	da	Consellería	de	
Cultura	á	nosa	denuncia	de	alteración	da	zona	de	Castro	
da Croa de Ribadetea (Ponteareas).
	 LIC	 ES1140011	 Gándaras	 de	 Budiño.	
Presentáronse catros escritos, en colaboración con 
Verdegaia	 e	Asociación	Herpetológica	Española	 (AHE)	
por diversos temas. 
 O primeiro foi solicitando a eliminación de 
Fallopia japonica, un perigoso vexetal incluído entre os 100 
organismos invasores máis agresivos.
	 Recheo	Hierros	Arteta	no	LIC.	Na	parte	traseira	
da	parcela	105-A,	limitando	co	LIC,	obsérvase	a	destrución	
do bosque de ribeira por recheo de terras, cun muro de 
contención	e	parte	das	instalacións	invadindo	a	superficie	
incluída	 na	 Rede	 Natura.	 Sobre	 esta	 infracción,	 existe	
sentencia administrativa que obriga á retirada do recheo 
de	dentro	do	espazo	natural.	Solicitouse	á	Consellería	de	
Medio	Ambiente,	Territorio	e	Infraestruturas	que	restitua	
a legalidade.
 Recheo barreira do Cerquido, unha antiga 
explotación mineira (nº1297), onde se observara 
sapoconcho europeo (Emys orbicularis),  reñosa 
(Achondrostoma arcasii) e espiñento (Gasterosteus aculeatus), 
especie	 catalogada	 como	 “vulnerable”	 no	 C.G.E.A.,	 e	
varias	especies	de	anfibios.	Durante	o	recheo	un	membro	
de	 SGHN,	 xunto	 coa	 gardería	 da	 Xunta	 retirou	 e	

transcolocou diversas especies das citadas noutras áreas. 
	 Obras	 efectuadas	 por	 TRAGSA	 dentro	 do	
“Proxecto	 de	 Restauración	 LIC	 Gándaras	 de	 Budiño”.	
Fíxose unhas solicitude de seguemento técnico das obras 
e retirada da pista de terra construída dentro do vaso da 
Lagoa de Orbenlle. A construción desta pista implicou 
arrincar unha parte importante de vexetación arbórea 
e	 destruíse	 o	 carrizal	 perimetral	 da	 Lagoa	 de	Orbenlle.	
Facilita o acceso de cánidos, gatos, visón americano e 
outros	depredadores,	así	flora	exótica.	O	proxecto	conta	
cun	 investimento	 de	 1.309.513.00	 €	 cofinanciado	 nun	
70%	por	fondos	FEDER	da	UE.
INFRAESTRUTURAS
	 No	mes	 de	 abril	 presentáronse	 ó	Ministerio	 de	
Fomento diversas alegacións ó proxecto de construción 
dun tramo da Autovía A-57, aportando como alternativa 
principal a liberación da AP-9.
OUTROS ESPAZOS
 Presentáronse tres escritos diante da Consellería de 
Medio	Ambiente,	Territorio	e	Infraestruturas	solicitando	
a	modificación	do	 tendido	 eléctrico	proxectado	 sobre	 a	
Fraga de Catasós (Lalín). 
XEIRAS NATURALISTAS
27/04/14 Cobas (Ourense).
01/06/14	 Gándaras	 de	 Budiño.	 Roteiro	 ecolóxico	
polos	 ecosistemas	 do	 LIC,	 conxuntamente	 con	AHE	 e	
Verdegaia.
27/7/14	 Gándaras	 de	 Budiño.	 Testing	 Biodiversidade	
conxuntamente	 con	 Biodiversidade	 Virtual,	 AHE	 e	
Verdegaia.
24/08/14 Fragas do Eume (A Coruña).
29/11/14	Gándaras	de	Budiño.	Conxuntamente	Grupo	
Micolóxico	 Galego	 (GMG)	 para	 recompilación	 datos	
micolóxicos	da	zona.
13/12/14 Faro de Budiño. Conxuntamente Asoc. 
Veciños	 de	 San	Xurxo	 (Salceda	 de	Caselas),	Asociación	
treze	Catorze,	Asociación	de	Veciños	de	Picoña,	Traídas	
de	augas	do	entorno	e	a	AHE.	Visita	ó	Faro	de	Budiño	
nun routeiro que pasa pola canteira "Pereiriñas" onde se 
realizaron	verquidos	 tóxicos,	dentro	da	 súa	 campaña	de	
información e recollida de apoios.
OUTROS
 Solicitouse ó Ministerio de Fomento a relación 
de	 investimentos	 económicos	 realizados	 na	 praia	 de	
Silgar (Sanxenxo) para cubrir as continuas perdas de area. 
Recibimos contestación que dende o ano 2002 gastou o 
Ministerio 3.016.644 €
-	 Reactivación	do	facebook	de	SGHN	Pontevedra
- Atención a consultas ambientais.
- Censos de aves inventes.
- Concurso de debuxo a nivel provincial: Calendario 
da	 Natureza	 2014-2015.	 Participación	 de	 oito	 colexios	
e noventa e nove participantes. Entrega de premios e 
diplomas	e	libros	da	SGHN	para	a	biblioteca	escolar.
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CONFERENCIAS, XORNADAS, MESAS 
REDONDAS E OUTRAS ACTIVIDADES
- Participación do entón Delegado de Ferrol 
da	 SGHN	 (Joám	 Luís	 Ferreiro	 Caramês)	 nunha	 Mesa	
Redonda	 organizada	 pola	Escola	Oficial	 de	 Idiomas	 co	
título	“O	estado	do	medio	natural	en	Ferrolterra”	o	15	de	
marzo	de	2013	nas	instalacións	da	EOI.
- Charla de Francisco Canosa no salón de actos da 
SGHN	co	título	“A	minería	en	Galicia”.	26/4/13.
- Conferencia sobre As Fragas do Eume despois 
do incendio e sobre a Mina de As Pontes por Piedade 
Viñas	Cortizas	no	Ateneo	de	Pontedeume.	26/4/13.
-	 Participación	 na	 actividade	 Geolodía	 13.	 Esta	
actividade consiste nun conxunto de excursións gratuítas 
guiadas por xeólogos e abertas a todo tipo de público 
durante	 o	 fin	 de	 semana	 do	 11	 e	 12	 de	maio	 en	 todas	
as provincias de España para divulgar a xeoloxía  e 
coordinadas	 pola	 Sociedad	 Geológica	 de	 España.	 A	
SGHN	participou	organizando	Geolodía	13	Lugo	cunha	
saída a Burela o 11 de maio guiada por Francisco Canosa 
titulada	“Un	paseo	do	Cámbrico	ao	Cuaternario”..
- Conferencia na Asociación Cultural Fuco Buxán 
“Ecoloxía	do	cotidiá”	por	Sonia	Aguiar	Berea	o	día	4	de	
xuño	de	2013.	Número	de	asistentes:	30.
-	 Conferencia	 de	 Xan	 Rodríguez	 Silvar	 na	
AETNA	 (Asociación	 Etnográfica	 da	 Natureza)	 sobre	
“A	problemática	ambiental	da	Ría	de	Ferrol”	o	día	25	de	
xuño	de	2013.	Número	de	asistentes:	20.
- En colaboración co Clube do Mar, e dentro do 
ciclo de conferencias Océanos, o día 7 de xuño de 2013 
tivo lugar unha conferencia titulada “A contaminación 
mariña”	 cos	 conferenciantes	 Santiago	 Táboas	 Vallejo	
(membro da xunta directiva da Delegación de Ferrol 
da	 SGHN,	 biólogo	 e	mergullador	 habitual)	 e	 Francisco	
Portero Durán (membro do Clube do Mar e experimentado 
mergullador).	Número	de	asistentes:	22.
- “Xornadas sobre a ría de Ferrol e o seu saneamento: 
presente	e	 futuro”	 .	Organizadas	por	ADEGA,	SGHN,	
Verdegaia	 e	A.VV.	 “El	 Pilar”.	 Varias	 xornadas	 dende	 o	
30 de outubro de 2013 ao 4 de decembro de 2013. As 
tres primeiras xornadas, 30 de outubro (20 asistentes), 
6 de novembro (21 asistentes) e 13 de novembro (33 
asistentes	)	foron	no	salón	de	actos	da	SGHN	en	Ferrol	e	
as	demais	no	Ateneo	Ferrolán.	Número	total	de	asistentes	
ás xornadas: 145.
- O día 30 de decembro de 2013 no salón de actos 
da	SGHN	en	Ferrol	 tivo	 lugar	 a	 conferencia	“Traballos	
de	 conservación	 das	 consultoras	 ambientais	 inglesas”.	
O	 conferenciante	 foi	 o	 biólogo	Manuel	 Arzúa	 Piñeiro.	
Número	de	asistentes:	24	
-	 Participación	do	Delegado	de	Ferrol	da	SGHN	
(Joám	Luís	Ferreiro	Caramês)	nunha	Mesa	Redonda	en	San	
Sadurdiño para tratar do verquidos de lodos da empresa 
XILOGA,	na	que	ademais	da	SGHN	participaron	tamén	

ADEGA	e	os	veciños.
O número total de participantes nas conferencias da 
SGHN	foi	de	301.
-	 A	Asociación	Muíño	do	Vento,	en	colaboración	
con membros da Delegación de Ferrol, solicitou o salón 
de	actos	para	 a	 realización	de	12	conferencias.	Número	
total de asistentes: 455.

EXPOSICIÓNS FOTOGRÁFICAS E DE PINTURA 
NO ESPACIO EXPOSITIVO DA SGHN EN 
FERROL
- Exposición póstuma de fotografías da paisaxe 
galega	de	Francisco	Baeza	Pajón.	De	xullo	a	outubro	de	
2013.
-	 Exposición	 co	 título	 “Natureza”.	 Fotos	 de	
Ignacio	Marín	 Lacomba.	 Dende	 o	 23	 de	 decembro	 de	
2013.
-	 Exposición	de	acuarelas	con	temática	de	natureza	
de	Carlos	Rodríguez	Silvar	co	título	“Unha	ollada	natural”.
- Exposición de carteis da Delegación das Mariñas 
“Brañas	de	Sada”.

CONVENIO DE BIBLIOTECA
Asinouse un convenio entre a Delegación de Ferrol da 
SGHN	 e	 a	 Concellería	 de	 Educación	 do	 Concello	 de	
Ferrol	 co	 obxecto	 de	 potenciar	 a	 Biblioteca	 da	 SGHN	
dentro	do	cal	realizáronse	as	seguintes	actividades:	
- Presentación da actividade na Feira da lectura, do 
libro e da palabra 2013: Conferencia. 20 asistentes.

SAÍDAS Á NATUREZA
 Co obxecto de potenciar a Biblioteca e o manexo 
das	guías	de	campo,	organizáronse	tres	saídas	pola	Ruta	
dos Muíños de Esmelle (4 kilómetros de percorrido, 
dificultade	baixa).
	 A	finalidade	destas	saídas	era,	mediante	as	guías	
de	campo,	ver	as	modificacións	da	fauna	e	flora	ao	longo	
das estacións do ano.
 As datas das saídas:  8 de xuño de 2013: asistiron 
9 persoas, 30 de xullo de 2013: asistiron 8 persoas, e 5 de 
outubro de 2013, asistiron 44 persoas.
	 Como	 preparación	 a	 estas	 saídas	 realizáronse	
dúas	 saídas	 previas	 co	 CEIP	 Cruceiro	 de	 Canido	 pola	
Ruta	 dos	 Muíños	 de	 Esmelle,	 utilizando	 as	 guías	 da	
Biblioteca	da	SGHN,	os	días	5	de	xuño	e	14	de	xuño	de	
2013, con alumnos de 4º B de Primaria e 4º A de Primaria 
respectivamente.
 O número total de asistentes a todas as saídas 
efectuadas co convenio da Biblioteca é de 139.

OBSERVACIÓN DAS PERSEIDAS
 En colaboración coa Sección de Astronomía e 
Contaminación	Lumínica	o	día	12	de	agosto	organizouse	
a observación das Perseidas, 250 asistentes.
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COLABORACIÓN CO DIARIO DE FERROL
	 Publicación	 en	Nordesía	 de	 catro	 artigos	 sobre	
as	Fragas	do	Eume	do	socio	de	Honra	da	SGHN	Manuel	
Cortizas	Varela	(Manolo	de	Vite)
-	 07-07-2013		Fragueiros	do	Eume	(I):	“Xuntos	e	
revoltos”
-	 27-10-2013	 	 Fragueiros	 do	 Eume	 (II):	 “O	
machado	do	Lipi”
-	 10-11-2013		Fragueiros	do	Eume	(III):	“	Carros	
de	leña”
-	 24-11-2013	 	 Fragueiros	 do	 Eume	 (IV):	 “As	
madeiras	do	Museo”

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
	 Varias	 aparicións	 nos	 distintos	 medios	 de	
comunicación	 (Diario	 de	 Ferrol,	 La	 Voz	 de	 Galicia,	
Televisión	Ferrol,	TVE,	RNE,	COPE,	Radio	Voz,	 etc.)	
por distintos asuntos, entre eles están:
- As Xornadas sobre a ría de Ferrol e o seu saneamento: 
presente e futuro
- A lagoa de A Frouxeira
-	As	actividades	da	Biblioteca	da	SGHN	
- As Perseidas 
-	A	minería	en	Galicia
- Cans ceibos nas praias
-	A	presentación	da	exposición	de	fotografía	“Natureza”	
-	Colaboracións	entre	a	SGHN	e	a	AA.VV.	Val	de	Esmelle	
- Entrevistas ao Delegado de Ferrol en varios medios, 
entre	eles	V	Televisión	e	Radio	Voz.
-	Entrevistas	en	varios	medios	a	Manolo	Cortizas	sobre	as	
“talas	no	Sánchez	Aguilera”.
-	Entrevistas	en	varios	medios	a	Manolo	Cortizas	sobre	
“o	proxecto	do	Montón”.

ALEGACIÓNS E DENUNCIAS
- Solicitude da Plataforma en Defensa do río Baa 
(da	que	formou	parte	a	SGHN)	dun	informe	técnico	da	
empresa	NORCONTROL	sobre	a	analítica	de	efectos	dos	
residuos (áridos asfálticos) sobre o río Baa. A Consellería 
de Medio Ambiente remitiu os informes.
-	 Denuncia	da	SGHN	e	Verdegaia	do	desbroce	da	
trasduna da Praia de Doniños por afectar a unha braña da 
Rede	Natura.
-	 Varias	 denuncias	 en	 relación	 cos	 lodos	 de	 As	
Somozas	 e	 As	 Pontes,	 algunhas	 en	 colaboración	 con	
Verdegaia.
o	 En	resposta	á	denuncia	presentada	pola	SGHN	
na Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade en 
relación a analíticas de auga, dita Xefatura remitiu escritos 
aos	concellos	das	Pontes	e	das	Somozas.	A	resposta	do	
concello	 das	 Pontes,	 remitida	 á	 SGHN	 pola	 Xefatura	
Territorial da Consellería de Sanidade, foi un informe 
técnico que di que “non se aprecia que os vertidos teñan 
ningunha	influencia	sobre	captacións	de	auga	que	poidan	

afectar	a	veciños	de	As	Pontes”.
o En resposta a unha das denuncias presentadas 
xunto	con	Verdegaia	ante	a	Secretaría	Xeral	de	Calidade	e	
Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, 
o Secretario Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 
acordou iniciar expediente sancionador contra Xilo 
Galicia,	S.L.

- O 20-06-2013 recibimos, procedente da 
Consellería	 de	 Economía	 e	 Industria,	 a	 Resolución	 do	
recurso	 de	 reposición	 interposto	 pola	 SGHN	 contra	 a	
Resolución	 do	Conselleiro	 de	Economía	 e	 Industria	 do	
25	de	marzo	de	 2010	polo	 que	 se	 aproba	o	proxecto	 e	
ampliación	 da	 concesión	 de	 explotación	 “SONSOLES	
IV	fracción	1ª”	nº	6156.1,	concello	das	Pontes	de	García	
Rodríguez.

RECOLLIDA DE SINATURAS CONTRA A 
INCINERACIÓN

	 A	 SGHN	 xunto	 con	 ADEGA	 e	 Verdegaia	
participou en varios actos de recollida de sinaturas contra 
a	 incineración	 e	 a	 favor	 da	 reducción,	 reutilización	 e	
reciclaxe	co	fin	da	presentación	dunha	iniciativa	lexislativa	
popular:
-	Día		7	de	xaneiro	de	2013	na	Praza	de	Armas	de	Ferrol
- Día 13 de xaneiro de 2013 no feirón de Perlío (Fene- A 
Coruña)

CONSULTAS
06/06/2013.	Unha	veciña	de	Ferrol	consultounos	acerca	
do que ela pensaba que era un ovo. Resultou ser unha seta, 
Clathrus cancellatus, que cando sae é redonda, en forma de 
ovo blanco, e cando abre sae un enreixado de cor vermella.
03/09/2013.	Un	veciño	veu	consultar	por	unha	serpe	que	
lle entrou na casa e resultou ser unha cría de cobra de 
colar (Natrix natrix).
04/09/2013.	Unha	veciña	veu	consultar	por	unha	praga	
nas alfombras e paredes da casa dun familiar e resultou ser 
de polilla da roupa.
24/09/2013. Enviaron por correo electrónico unhas fotos 
feitas na praia de Barrañán o 23-09-13 por si era posible 
a	 identificación	 do	 que	 aparecía	 nas	 fotos.	 Resultaron	
ser exemplares de distintos tamaños dun molusco 
gasterópodo mariño, a lebre de mar (Aplysia spp, 
probablemente Aplysia punctata).
08/10/2013.	 Viñeron	 a	 consultar	 sobre	 diversos	
moluscos que están no Museo: Bolma rugosa, Haliotis 
tuberculata e escafópodos (Dentalium spp).
15/10/2013.	Unha	veciña	de	Ferrol	veu	preguntar	por	
unha praga que tiña na súa casa. Resultaron ser larvas 
do escaravello das alfombras (Fam. Dermestidae, 
Anthrenus spp)
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Delegación Ferrol - Actividades 2014

 As actividades da 
Delegación de Ferrol no ano 
2014, centráronse principalmente 
en educación e divulgación, 
espertar nas novas xeracións 
interese polo medio, o seu 
coidado e conservación. Para 
este	fin,	naceu	a	actividade	Ferrol	
NATURALmente!,mediante	 un	
acordo co concello de Ferrol,ata 
un máximo de 30 alumnos do  
último ciclo de primaria, puideron 
asistir a 8 saídas por diferentes 
áreas	rurais,	ricas	en	fauna	e	flora,	
foron sen dúbida dous meses 
gratificantes.
 Seguimos mantendo 
o convenio de Biblioteca, que 
como cada ano, inclúe 3 saídas 
polo medio, normalmente pola 
ruta dos muíños de Esmelle, na 
que participaron 143 persoas, e  
nas que se fai uso das guías das 
que dispoñemos. O convenio 
permítenos un investimento en 
libros	duns	700	EUR.

 Aproveitando os meses 
de verán, saímos en tres ocasións, 
unha subida a Tres Bispos, 
coa colaboración de Salvador, 
asistiron 47 persoas, e dous polas 
Fragas del Eume, Roteiro da auga 
e Roteiro da Laxe, asistiron 61 
persoas, e onde como sempre 
Manolo	 Cortizas	 (†)*,	 logra	 que	
cada	vez	nos	namoremos	máis	do	
lugar.
 En colaboración con 
diferentes asociacións ambientais 
e	 culturais,	 realizáronse	 sete	
conferencias e parladoiros  de 
diferentes temáticas.
	 O	espazo	expositivo,	cada	
vez	 goza	 de	máis	 auxe,	 e	 pouco	
a pouco tamén se fai un sitio e 
un nome para a xente interesada 
en expoñer fotografía e pintura 
de temática sempre centrada na 
natureza.
 Como cada ano, 
insistimos na protección da 
Pillara das dunas e da Escribenta 

das canaveiras, que aniñan nas 
nosas praias, principalmente en 
San Xurxo, Esmelle e Doniños.
 En colaboración coa 
AVV	de	Esmelle	e	a	nosa	sección	
de Astronomía, participouse na 
observación da choiva de estrelas 
Perseidas, dadas as condicións 
atmosféricas tan so asistiron 25 
persoas.
 Foron moitas as diferentes 
entrevistas e participacións 
en medios de comunicación 
sobre: Saneamento da Ría de 
Ferrol, A Lagoa da Frouxeira, 
Biblioteca	 da	 SGHN,	 Fragas	 do	
Eume, Exposición de fotografía 
“Natureza”,	Colaboracións	entre	
a	SGHN	e	a	AAVV	de	Esmelle,	
Tanques de tormentas, futuro 
da Ría de Ferrol, avistamento 
de	 aves	 nas	 Illas	 Atlánticas,	
Cumio Mundial sobre o cambio 
climático, etc.
*	 Desafortunadamente,	 despois	 de	
redactado esta nota, tivo lugar o 
pasamento do noso amigo Manolo.
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Sección Antela- Actividades 2013             Sección Antela- Actividades 2014

 Ademais das xenéricas -consistentes en 
colaboracións varias como participación en roldas 
de opinión da Xunta Directiva Xeral, censos de 
acuáticas invernantes, contribucións a alegacións ou 
aportacións á páxina electrónica- a Sección  Antela 
traballou na consecución do seu obxectivo central: a 
recuperación	de	zonas	húmidas	e	zonas	marxinais	na	
comarca de A Limia tendo como prioridade dispor 
dun terreo onde poder desenvolver algunha acción.
 Tentouse, e conseguiuse, mercar en subasta 
pública da Axencia Tributaria unha parcela de 1,3 
ha	 na	 veiga	 de	 Vilaseca	 ó	 carón	 da	 zona	 ZEPA	 e	
tamén	dunha	das	escasas	zonas	de	cría	en	Galicia	de	
Conícora (Vanellus vanellus). Para a parcela elaborouse 
un proxecto de recuperación como humidal temporal 
favorecendo a varias especies, sendo a estrela do 
proxecto a conícora.
Para este proxecto solicitouse axuda económica 
á Fundación Biodiversidade pero sin éxito; 
nembargantes	 acadouse	 financiación	 parcial	 do	
COCEDER	a	través	do	CDR	O	Viso.
 Como a parcela tiña bastante mato e hay 
que	 recuperar	 o	 hábitat	 de	 “veiga”	 os	 	 traballos	
comenzaron	có	desbroce	manual	no	que	participaron	
moitos	socios	e	simpatizantes.
 Simultáneamente seguirónse os trámites para 
o aluguer de parcelas do Bantegal iniciados en 2012; 
elaborarándose	os	informes	xustificativos	do	interese	
dos predios solicitados e as propostas de actuación 
para os vindeiros anos. 

 As actuacións durante 2014 centráronse na 
parcela	propiedade	de	SGHN	na	veiga	de	Vilaseca,	
proseguindo as labores de xestión da vexetación e 
continuando os trámites para obtención dos permisos 
precisos para desenvolver o proxecto de recuperación 
como	 zona	 húmida	 temporal	 favorecendo	 a	 varias	
especies, sendo a estrela do proxecto a conícora 
e	 o	 mesmo	 tempo	 buscouse	 financiación	 para	 a	
execución dos traballos.
 O mesmo tempo asináronse 25 contratos de 
aluguer có Bantegal o que supón  a resolución parcial 
do procedemento iniciado en 2012. Cós primeiros 
predios chegouse a un acordo cun gandeiro de tal 
xeito que xa ten un rabaño de 8 vacas e un touro en 
réxime extensivo nelas. Tamén iniciouse con moito 
éxito a campaña "apadriña unha parcela" sendo xa 
padriños	o	Museo	de	Historia	Natural,	a	Sección	de	
Astronomía,	algúns	socios	e	outros	simpatizantes	e	
colaboradores.
 Fora das previsións do ano 2013, acadouse 
tamén un acordo de custodia do territorio compartida 
con	outro	gandeiro	para	unha	superficie	de	16	Has	
nun lugar moi interesante dende o punto de vista 
faunístico	 e	 florístico	 pero	 con	 grandes	 problemas	
por ocupación de verquidos e entullos, por elo en 
outono iniciouse un proceso de retirada paulatina 
e selectiva duns 16 m3 de restos que reducen a 
superficie	útil	de	esta	veiga	
	 No	 eido	 divulgativo	 participouse	 en	 dúas	
conferencias	 sobre	 vexetación	 e	 organizáronse	 as	
consabidas excursións anuais que xa son tradición: 
"día dos humidais", "día do medio ambiente" e 
"na	 procura	 do	 abellaruco"	 esta	 vez	 por	 terras	 de	
Manzaneda.
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Ano 2013
 16 conferencias e charlas en 12 colexios, 
participaron 711 persoas.  2 observacións 
astronómicas con 1 colexio e 1 asociación, participaron 
270 persoas.  Convenio co Concello de Ferrol, 
actividade	“Coñecendo	o	Universo”	durante	o	2013	
15 observacións en 12 colexios, participaron 355 
persoas. Exposición das imáxes de Astronomía no 
CEE Terra de Ferrol, 300 persoas.
 Actividades e escritos por temática
12	artigos	en	Diario	de	Ferrol	e	na	WEB	da	SGHN	
coas efemérides astronómicas de cada mes.
12	artigos	en	Diario	de	Ferrol		e	na	WEB	da	SGHN	con	
temática de Astronomía. 1 artigo de  Contaminación 
Lumínica	 e	 Biodiversidade	 na	 WEB	 da	 SGHN.	 2	
artigos na revista Columba sobre Astronomía. 11 
entrevistas sobre Astronomía nos seguintes medios: 
Radio	Voz,	Diario	de	Ferrol,	Televisión	Ferrol,	Radio	
Fene,	Tele5,	COPE,	Ferrol	360,	RNE		e	TVE.

Ano 2014
 As actividades tiveron como obxectivo 
fundamental a divulgación da astronomía e o estudo 
científico	 da	 mesma,	 realizándose	 actividades	 para	
socios, centros de ensino, asociacións e público en 
xeral. 

Seccion Astronomía e contaminación luminica Actividades 2013 e 2014

 En nove colexios e institutos de Ferrol, 
Pontedeume, As Pontes e Culleredo impartíronse 
15 conferencias, ás que asistiron 1600 persoas, con 
temáticas de iniciación e achegamento á Astronomía, 
con especial incidencia no problema da contaminación 
lumínica e as súas consecuencias.
 Efectuáronse 2 observacións astronómicas 
usando os nosos telescopios en 2 colexios, e en 
colaboración	coa	AVV	de	Esmelle	e	a	Delegación	de	
Ferrol	da	SGHN	a	observación	da	choiva	de	estrelas	
“Perseidas”,	coa	participación	de	71	persoas.
 Por sétimo curso consecutivo, asinouse o 
convenio	co	Concello	de	Ferrol	para	a	realización	da	
actividade	“Coñecendo	o	Universo”,	efectuáronse	14	
observacións nas que participaron 9 colexios con 366 
asistentes.
 Publicáronse 24 artigos en Diario de Ferrol e 
a	WEB	da	SGHN,	12	de	efemérides	astronómicas	do	
mes e outros 12 sobre astronomía en xeral. Tamén se 
publicou outro na revista cultural Columba, co título 
“Orión,	a	catedral	do	ceo”.
Realizáronse	9	entrevistas	para	os	seguintes	medios	
de comunicación: Diario de Ferrol, Televisión Ferrol, 
COPE,	 Ferrol	 360,	 A	 Voz	 de	 Galicia	 e	 Galicia	
Ártabra.
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Sección Entomoloxía Actividades 2013 e 2014

 Durante	 o	 ano	 2013	 realizáronse	 8	 saídas	
formais	para	o	cartografado	da	entomofauna	Galaica	
destinadas á recopilación de datos para o proxecto 
de	Cartografado	dos	insectos	de	Galicia	e	rematouse	
a redacción do Atlas e libro vermello dos Carabini, 
Cychrini	e	Lucanidade	de	Galicia.	2014	foi	o	ano	no	
que	veu	a	 luz	o	primeiro	atlas	de	SGHN	adicado	a	
un grupo de invertebrados: A familia Lucanidae e 
as	subfamilias	Carabini	e	Cychrini	de	Carabidae.	Un	
vello anceio visto realidade.
 Esta publicación repártese gratuitamente ós 
socios e colaboradores e fíxose un intercambio con 
algunhas institucións, doando algúns exemplares ás 
bibliotecas universitarias galegas e outras institucións 
entomolóxicas.	O	Atlas	analiza	cada	unha	das	especies	
tratadas	en	base	á	información	directa	e	bibliográfica,	
represéntase a súa distribución e asignase unha 
categoría de vulnerabilidade en base ós criterios da 
lista	vermella	da	UICN.

ESPECIES PROTEXIDAS
 Presentáronse varios escritos ó Concello 
de Caldas e Consellería de Medio Ambiente, 
Infraestruturas		pola	intención	do	Concello	de	Caldas	
de Reis (Pontevedra) de eliminar unha poboación 
do coleóptero Cerambyx cerdo, especie legalmente 
protexida. Ante a non contestacións ós nosos 
escritos,	vímonos	necesitados	de	recurrir	ó	Valedor	
do Pobo para que interceda pola resposta. Atendeuse 
varias preguntas de particulares sobre o tema.
 En base ás conclusións do Atlas e libro 
vermello dos Lucanidae, Carabini e Cychrini de 
Galicia,	presentouse	un	escrito	diante	da	Consellería	
de	Medio	 Ambiente,	 Infraestruturas	 e	 Ordenación	
do Territorio solicitando que, para as especies 
consideradas	baixo	os	os	criterios	de	VULNERABLE	
e	EN	PERIGO,	se	inicien	os	procesos	administrativos	
para a inclusión destas especies no catálogo de 
especies	Catálogo	Galego	de	Especies	Ameazadas.

OUTROS
	 Solicitáronse	 as	 autorizacións	 legais	 para	
a	 captura	 de	 insectos	 e	 realizáronse	 diversas	 xeiras	
entomóxicas	por	Galicia,	obtendo	uns	2.000	novos	
rexistros.
 Atendéronse varias solicitudes de información 
e	identificación	de	insectos.
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direct known threats.
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Atlas e libro vermello de Carabini, Cychrini e 
Lucanidae (Insecta, Coleoptera)

de Galicia
Atlas and Red Book of  Carabini, Cychrini and Lucanidae

(Insecta, Coleoptera) of  Galicia
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Sección Herpetolixía Actividades 2013 e 2014

	 Durante	 o	 ano	 2013	 realizáronse	 diversas	
saídas	 cara	 á	 3ª	 actualización	 do	Atlas	 de	Anfibios	
e Réptiles no que se obtiveron 1.484 datos totais, 
883	de	anfibios	e	554	de	réptiles,	dos	que	114	e	115,	
respectivamente, foron datos non repetidos. Deste 
xeito, os datos totais acumulados dende 2005 ata 2013 
son	13.051	(8.172	de	anfibios	e	4.879	de	réptiles),	dos	
que	4.320	son	datos	non	repetidos	(2.422	de	anfibios	
e 1.898 de réptiles).
	 Con	 respecto	 aos	 anfibios,	 salientar	 unha	
cuadrícula nova de píntega rabilonga (Chioglossa 
lusitanica)	 no	 concello	 de	 Allariz	 (Ourense),	 na	
cuadrícula	 PG06.	 Tamén	 son	 interesantes	 dúas	
cuadrículas novas de sapo de esporóns (Pelobates 
cultripes),	ambas	no	Barbanza,	cuadrículas	NH11	e	a	
MH92.
 Referente aos réptiles, salientar unha 
cuadrícula nova do sapoconcho europeo (Emys 
orbicularis) no concello de Baños de Molgás 
(cuadrícula	 PG17)	 e,	 desgrazadamente,	 outra	 nova	
do sapoconcho de orellas vermellas (Trachemys scripta) 
en	Xinzo	de	Limia	(cuadrícula	PG05).
 Dentro dos réptiles foráneos, subliñar catro 
cuadrículas novas de ladra (Tarentola mauritanica), 
dúas	na	provincia	de	Pontevedra,	cuadrículas	NG17		
e	NG29,	unha	na	provincia	de	Ourense,	cuadrícula	
NG78,	 e	 outra	 na	 provincia	 de	 Lugo,	 cuadrícula	
PH20.
 Con respecto aos saurios con escasa 
distribución	 por	 Galicia,	 salientar	 unha	 cuadrícula	
nova de lagartixa dos muros (Podarcis muralis), na 
cuadrícula PJ40. Tamén lembrar que segue sen 
aparecer a lagartixa rabuda (Psammodromus algirus) nas 
bisbarras	do	Salnés	e	do	Barbanza,	cando	no	anterior	
Atlas	aparecía	en	5	cuadrículas	desa	zona.
 Dentro das cobras, destacar unha nova 
cuadrícula de cobra lagarteira común (Coronella 
austriaca) na cuadrícula PJ41 e outra de cobra lagarteira 
meridional (Coronella girondica)	na	 cuadrícula	MH77,	
así como unha de víbora de Seoane (Vipera seoanei), 
na	cuadrícula	MH76.
	 Un	dos	datos	máis	importantes	dos	acadados	
no ano 2013, aínda que corresponde cun avistamento 
de ano 2009, é un de víbora fociñuda (Vipera latastei) 
na bisbarra da Limia, concretamente no concello de 
Sandiás	(cuadrícula	PG06),	cuadrícula	completamente	
nova	incluso	a	nivel	histórico	e	bibliográfico.
	 No	 ano	 2013	 fixéronse	 tamén	 as	 dúas	
prospeccións	do	SARE	(Seguimiento	de	Anfibios	y	
Reptiles	Españoles),	no	que	colabora	a	SGHN	coa	
Asociación	 Herpetológica	 Española,	 os	 días	 31	 de	
marzo	e	2	de	xuño.

	 No	 ano	 2014	 obtivéronse	 943	 datos	 totais,	
556	de	anfibios	e	387	de	réptiles,	dos	que	52	e	53,	
respectivamente, foron datos non repetidos. Deste 
xeito, os datos totais acumulados dende 2005 ata 2014 
son	14.141	(8.790	de	anfibios	e	5.351	de	réptiles),	dos	
que	4.455	son	datos	non	repetidos	(2.479	de	anfibios	
e 1.976 de réptiles).
	 Con	 respecto	 aos	 anfibios,	 salientar	 unha	
cuadrícula nova de ra vermella (Rana temporaria) na 
zona	oriental	da	provincia	de	Ourense,	no	concello	
de	A	Veiga.
 Referente aos réptiles, na Orde Chelonii, 
aparte das dúas cuadrículas de sapoconcho europeo 
(Emys orbicularis)	nos	concellos	de	Porriño	(NG36)	e	
Ribeira	(MH91)	xa	coñecidas,	temos	dúas	cuadrículas	
novas	 de	 presenza	 de	 sapoconcho	 mediterráneo	
(Mauremys leprosa), con toda seguridade procedente 
de soltas voluntarias ou accidentais, nos concellos 
de	Meis	 (NH10)	 e	 As	 Neves	 (NG55),	 esta	 última	
xa coñecida posto que hai rexistros anteriores. 
Desgraciadamente, tamén temos que informar 
de dúas cuadrículas novas da especie invasora 
sapoconcho de orellas vermellas (Trachemys scripta) 
nos	concellos	de	Carballedo	(PH00)	e	Neda	(NJ62).
Moi interesante resulta o rexistro de dúas novas 
cuadrículas	 de	 esgonzo	 ibérico	 (Chalcides bedriagai) 
na	provincia	de	Ourense.	Un	deles	no	 concello	de	
A	Peroxa	(PH00)	preto	de	outra	cuadrícula	anterior	
no concello de Ourense, pero a outra situada a 
moita	 distancia	 dos	 outros	 rexistros	 localizados	
anteriormente, no concello de San Xoán de Río 
(PG49)	 na	 Terra	 de	 Trives,	 e	 a	 unha	 altitude	
considerable, 780 msnm.
 Tamén resulta certamente interesante a 
localización	da	lagartixa	rabuda	(Psammodromus algirus) 
no	concello	de	Viana	do	Bolo	(PG76),	xa	 limítrofe	
coa	provincia	de	Zamora.
 Con respecto ás cobras, salientar as novas 
cuadrículas	 na	 zona	 suroriental	 da	 provincia	 de	
Pontevedra, onde tiñamos poucos rexistros, nos 
concellos	 de	 Oia	 (NG05),	 Baiona	 (NG16),	 Vigo	
(NG17)	e	Redondela	(NG27).
	 No	 ano	 2014	 fixéronse	 tamén	 as	 dúas	
prospeccións	do	SARE	(Seguimiento	de	Anfibios	y	
Reptiles	Españoles),	no	que	colabora	a	SGHN	coa	
Asociación	Herpetológica	 Española,	 os	 días	 30	 de	
marzo	e	25	de	maio.
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Sección Mamíferos Mariños Actividades 2013 e 2014

 Atendéronse coordinadamente coa rede de 
varamentos e avistamentos de CEMMA, un total 
de 112 varamentos e intentos de varamento. Entre 
as	 especies	 pode	 citarse:	Golfiño	 común	 (Delphinus 
delphis):	 ata	 37	 animais;	 Golfiño	 riscado	 (Stenella 
coeruleoalva); Caldeirón común (Globicephala melas), 
Caldeirón tropical (Globicephala macrorhynchus): 22 
animais;	 Cifio	 común	 (Zifio cavirostris),	 Arroaz	 real	
(Tursiops truncatus) e Toniña (Phocoena phocoena), 
as últimas dúas especies en precaria situación, 
especialmente	 ameazadas.	 	 	 Entre	 os	 quelónidos	
mariños o varamento de ata once Tartarugas de coiro 
(Dermochelys coriacea). Tamén se atendeu o  varamento 
dun Momo ou Peixorro (Cetorhinus maximus).

Atención a animais vivos con tendencia ó 
varamento
 O máis espectacular foi o varamento de 
vintedous Caldeiróns tropicais na Ría de O Barqueiro, 
a segunda ocasión documentada dun intento de 
varamento	masivo	desta	especie	en	Galicia.		
 Tres arroaces tamén en O Barqueiro, que 
finalmente	conseguíronse	sacar	con	vida	do	interior	
da	 Ría.	 Un	 Golfiño	 riscado	 atrapado	 no	 interior	
do dique de abrigo do porto de Ares, que tamén 
conseguiuse sacar con vida e liberalo na boca da ría.
Dous	golfiños	 riscados	en	O	Barqueiro.	Operación	
de durou varios días e rematou traxicamente coa 
morte dos dous animais.

UCI de Lobos Mariños e Tartarugas
	 Ingreso	 na	 UCI	 dous	 Lobos	 Mariños	
cincentos (Halichoerus grypus). Dous animais machos 
de poucos meses de idade recollidos un na praia do 
Orzán	en	A	Coruña	e	outro	na	praia	de	Llas	en	Foz.	
Ambos	foron	recuperados	na	UCI	e	devoltos	ao	mar	
con éxito.
	 Instalación	 dunha	 piscina	 de	 22.000	 litros,	
portátil con sistema de depuración e decantación 
composta	por	bomba	de	auga	e	filtro	de	sílice.
 
Investigación
	 Publicación	 de	 “Fósiles	 estraños	 de	 cifios	
(Odontoceti,	 Ziphiidae)	 extraídos	 dos	 fondos	
mariños	atlánticos	da	Península	 ibérica”.	O	estudio	
sistemático dos especímes levou a os seus autores ó 
recoñecemento de dous novos xéneros (Globicetus e 

Imocetus) e catro novas especies (Choneziphius leidyi, G. 
hiberus, I. piscatus e Tusciziphius atlanticus).

Montaxe do cachalote de Sanxenxo no Museo de 
Mar de Galicia
	 O	Museo	do	Mar	de	Galicia	(Vigo)	reclamou	
á Dirección Xeral de Medio Ambiente o esqueleto 
montado no Concello de Sanxenxo e no que 
colaboraron nas diferentes fases da súa preparación 
voluntarios	tanto	de	CEMMA	como	da	SGHN.		

Colaboración co programa de radio Filispín 
“Surf  e Medio Ambiente”
 Os temas tratados ao longo do ano 2013 
foron:	 “Rescates	 de	 golfiños	 no	 noso	 litoral”,	
“Recuperación	de	lobos	mariños	na	UCI	da	SGHN-
CEMA”,	“Colección	cetolóxica	do	Museo	de	Historia	
Natural”,	 “Varamento	 masivo	 dos	 Caldeiróns	
Tropicais	de	O	Barqueiro”	e	“Varamentos	de	cetáceos	
en	Galicia”.

Adopción de Tartarugas foráneas
 Atópanse en ocasións tartarugas foráneas 
que foron abandonadas no medio natural. Mentres 
se atopa a mellor circunstancia para a súa adopción, 
os	animais	son	aloxados	no	espazo	verde	do	Museo.
 O adoptante asina un documento de 
compromiso	 e	declaración	de	 intencións,	 co	fin	de	
manter ao animal nas mellores condicións e de no 
devolvelo	ao	medio	natural.	No	ano	2013	recolléronse	
cinco animais.
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Sección Mamíferos Mariños Actividades 2014

 O ano 2014 iniciouse cunha intensa actividade 
relacionada co varamento de cetáceos, tartarugas e 
focas, no desempeño da colaboración que a nosa 
sección posúe coa CEMMA e a Dirección Xeral 
de	Conservación	da	Natureza	da	Xunta	de	Galicia,	
dentro	da	“Rede	de	Varamentos	de	Galicia”.
 Así durante os meses de xaneiro e abril 
rexístranse máis de noventa varamentos de animais 
vivos e mortos, dos que a maior parte foron cetáceos 
das especies: Delphinus delphis, Phocoena phocoena, 
Stenella coeruleoalba e Tursiops truncatus. Outras especies 
rexistradas durante o ano foron Globicephala melas e 
Mesoplodón densirostris.
	 En	canto	se	refire	a	tartarugas	mariñas,	foron	
catro os exemplares varados, das especies Caretta 
caretta, Dermochelis coriacea e Lepidochelys kenpii, dous 
deles	 precisaron	 ser	 ingresados	 na	 UCI	 de	 Lobos	
mariños e tartarugas que a Sección dispón nas súas 
instalacións de Ferrol.
 Foi necesario o ingreso de tres exemplares 
de Halichoerus grypus e a recollida de cadáveres e 
realización	de	necropsias	tanto	a	pie	de	praia,	como	
nas instalacións da sección. 
 Durante todos os meses do ano a nosa 
sección colaborou e aportou voluntariado para a 
“Rede	 de	 avistamentos”	 da	 CEMMA-Xunta	 de	
Galicia,	 con	 dúas	 variantes:	 Avistamentos	 desde	
terra	 e	 avistamentos	 para	 foto	 identificación	
con embarques, acudindo no primeiro caso 
periodicamente a os puntos indicados pola Rede 
para o control de especies marinas e no segundo, 
trátase	de	embarques	específicos	nos	que	colaboran	
aportando embarcación e patronaxe: Protección 
Civil,	Cruz	Bermella	 e	Entidades	 como	a	Estación	
de	Bioloxía	Mariña	de	A	Graña	(USC).
 A Sección colaborou tamén coa CEMMA 
no	seu	proxecto	“Galicia	no	lombo	da	Balea”,	cuxo	
obxectivo principal é o de destacar a importancia 
que os mamíferos mariños, especialmente as baleas, 
tiveron no desenvolvemento económico e cultural da 
comunidade galega.
	 Co	 esforzo	 dos	 membros	 da	 sección	 e	 de	
moitos	 voluntarios	 e	 simpatizantes	 que	 aportaron	
tempo,	materiais	 e	 esforzo,	 conseguiuse	 amañar	 en	
varias etapas as dependencias necesarias para levar a 
cabo o traballo de recuperación de fauna mariña.  
	 Neste	 ano,	 entre	 xaneiro	 e	 decembro,	 os	

animais atendidos nestas instalación foron: 
Tartaruga	mariña	BALARÉS		e	ROSTRO,	os	lobos	
mariños	 cincentos	 SALSEIRO,	 MAR	 DE	 FORA,	
MOROUZOS	e	FISTERRA.
 Quen permaneu máis tempo con nós foi a 
tartaruga ROSTRO que durante oito meses recibiu 
atención veterinaria a causa das súas graves feridas e 
que	finalmente	foi	levada	a	outro	centro	para	rematar	
a	 rehabilitación	 e	 ser	 liberada	 definitivamente	 na	
primaveira do 2015. 

Outras actividades
	 Participación	 en	 dúas	 limpezas	 submarinas	
no peirao de Ferrol e en San Cibrao, de marcado 
carácter de educación medioambiental. A nosa 
sección se ocupa tamén doutro tipo de traballos 
relacionados con outras especies. Así recolle e 
xestiona a recepción de fauna ao Centro de Oleiros 
de	aves	e	mamíferos,	dándolles	coidados	específicos	
mentres	non	acude	a	Gardería	a	recollelas;	colabora	
co Seprona na persecución dos malos tratos 
infrinxidos a os cabalos de monte en semiliberdade, 
iniciando no seu día e denunciando cada episodio de 
utilización	 de	 trabas	 que	 inmobilizan	 a	 os	 animais;	
denuncias	 pola	 utilización	de	 lazos	 e	 outro	 tipo	de	
trabas; campaña para a recollida e reasentamento 
de tartarugas alóctonas, atendendo aos animais ata 
conseguir unha adopción controlada, entre outros 
traballos.
 Todos estas actividades citadas continuaron 
ao	longo	do	ano,	compartindo	esforzo	dende	xuño	
ata decembo coa montaxe dunha balea común 
(Balaenoptera physalus) que no ano 2004 varara na 
costa de Ponteceso e que a “Rede de varamentos de 
Galicia”	da	CEMMA	atendeu	durante	todo	o	proceso	
e que a nosa sección, xestionou e custodiou durante 
todo este tempo, culminando coa montaxe. 
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Sección Ornitoloxía Actvidades 2014

 A Sección de Ornitoloxía ven de retomar 
a súa actividade despois duns anos sen delegado, 
aínda que non deixaron de desenrolarse algúns dos 
seus	proxectos	“históricos”	como	o	Censo	de	Aves	
Acuáticas	e	Mariñas	Invernantes.
	 Hai	que	recoñecer	que	este	primeiro	ano	de	
reactivación da sección as actividades foron poucas e 
a participación dos socios foi discreta.

Actividades propias
-	Realización	dos	Censos	de	aves	acuáticas	e	mariñas	
invernantes. Esta é unha actividade que se ven 
realizando	 de	 xeito	 ininterrompido	 desde	 1974,	 na	
que colaboran  practicamente tódalas delegacións e 
seccións	da	S.G.H.N.
-	 Desde	 a	 Sección	 tratouse	 de	 realizar	
actividades de divulgación e información a socios e 
público en xeral a través de dúas canles:
•	 O	correo	electrónico	ornitoloxia@sghn.org	
•	 O	Facebook	Delegación	Pontevedra	SGHN

Actividades en colaboración con outros grupos 
e asociacións
•	 A	 Sección	 de	 Ornitoloxía	 participou	 no	
estudo	AvesGalicia	2014	que	tivo	como	obxectivo	o	
mapeado	das	aves	de	Galicia	ó	longo	do	ciclo	anual.	
Participaron 5 colaboradores e enviáronse un total de 
1.881 rexistros.
•	 Participación	 na	 vixilancia	 de	 niños	 de	
Charadrius alexandrinus, por parte dalgúns socios das 
Delegacións de Pontevedra e Ferrol .

Fotos:	Álvaro	Rodríguez	Pomares
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¿Qué son os 
descartes?
 Coñecese coma 
"descartes pesqueiros" 
a parte da captura 
que non é mantida a 
bordo durante unha 
operación de pesca, 
e se devolve ó mar. A 
redución dos descartes 
é unha prioridade para 
garantir unha pesca 
sostible debido as súas 
consecuencias sobre 
a dispoñibilidade de 
recursos, o impacto ambiental 
asociado ás alteracións nos 
ecosistemas	e	debido	a	ineficiencia	
que introduce na actividade da 
pesca. (Kelleher, 2005). 
 O descarte de organismos 
mariños é unha característica 
xeneralizada	 das	 operacións	 de	
pesca	 comercial	 (Uhlmann	 et al., 
2013). Os patróns de descarte 
son afectados principalmente 
pola composición de especies das 
capturas, que está determinada por 
factores ambientais, as relacións 
entre especies e o seu hábitat, os 
artes de pesca empregados, as 
técnicas de pesca, e por último 
polos propios pescadores, cando 
deciden que parte da captura 
desexan desembarcar e qué parte 
descartar (Bellido et al., 2011). En 
xeral, a captura pode consistir en 
especies de gran valor comercial, 
de pouco valor comercial e de 
especies	 non	 comercializables.	
A decisión de rexeitar está 

influenciada	 por	 varios	
factores,	 en	 especial	 por	 razóns	
económicas de mercado e por 
razóns	 derivadas	 das	 regulacións	
pesqueiras (cotas de pesca, tallas 
mínimas legais de desembarco). 
Ademais, as estratexias pesqueiras 
son	 dependentes	 do	 espazo	 de	
almacenamento a bordo do buque 
e do tempo de traballo necesario 
para	 a	 triaxe	 e	 clasificación	 das	
capturas.
 A actividade da pesca 
ten efectos directos sobre 
as poboacións obxectivo 
explotadas, pero ademais afecta 
indirectamente a outras especies 
e incluso ós ecosistemas (Abad 
et al., 2007). A mortalidade 
causada por esta práctica de 
pesca nalgunhas pesquerías 
poden afectar á estrutura e 
funcionamento dos sistemas 
mariños e as súas poboacións, en 
termos de stocks, comunidades 
e ecosistemas. A captura e o 
descarte de peixes e invertebrados 

 Os descartes pesqueiros: causas e medidas de reducción

e a captura accidental doutras 
especies vulnerables, como as 
aves e os mamíferos, que non son 
obxecto de pesca, tamén afecta 
negativamente á biodiversidade 
(Valeiras	et al., 2012).
 Por outra banda, os 
descartes ademais de contribuír 
á sobreexplotación dos recursos 
pesqueiros, constitúen un 
desperdicio de alimentos mariños 
moi valiosos, dende que os seres 
vivos mariños son unha fonte de 
proteína animal e ácidos graxos 
máis importante das que dispón a 
humanidade.
 As capturas accidentais 
e descartes son, polo tanto, 
consideradas mundialmente 
como un dos máis graves 
problemas ambientais da pesca 
comercial	moderna.	Nas	 últimas	
décadas, se chegou a un amplo 
consenso público sobre o feito 
de que as capturas non desexadas 
deben ser reducida a niveis 
practicamente	 insignificantes,	

Captura mixta dun arrastreiro de fondo

Os descartes pesqueiros
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especialmente nalgunhas especies 
(comerciais, vulnerables, etc.). A 
Unión	Europea	xa	ten	regras	que	
establecen determinadas medidas 
técnicas coas que se pretende 
reducir a taxa de descartes (COM, 
2002).
 A solución para 
o problema das descartes 
xerados pola pesca non é fácil 
e, probablemente, a única 
solución duradeira deberá  
implicar a mellora da xestión das 
pesquerías, que inclúa todas as 
partes interesadas (pescadores, 
consumidores, administracións, 
ONGs).
A regulamentación sobre 
os Descartes Pesqueiros na 
Política Pesqueira Común
 A Política Pesqueira 
Común (PPC) ten por obxectivo 
a explotación sostible dos 
recursos mariños vivos e da 
acuicultura no contexto do 
desenvolvemento sostible, tendo 
en conta os aspectos ambientais, 
económicos e sociais de forma 
equilibrada.	 Na	 nova	 PPC,	 en	
fase	 de	 implementación	 na	 UE,	
a problemática xerada polos 
descartes de pesca levou a 
medidas xurídicas importantes 
que afectarán ós países membros 
en termos ambientais e 
socioeconómicos.
 A Comisión Europea 
estableceu unha serie de 
obxectivos para a redución dos 
descartes de pesca que serán 
aplicados entre 2015 e 2020. 
A Comisión considera que é 

importante plantexar de forma 
responsable o reto de reducir 
os descartes para garantir a 
rendibilidade actual pesca. A nova 
PPC pretende reducir as capturas 
non desexadas e eliminar as 
descartes nas pescarías europeas 
a partir de:
• unha lexislación específica a partir de 
2015
• unha secuencia de redución
• un plan para a súa aplicación
 A redución e eliminación 
dos descartes esixe cambios da 
ordenación pesqueira, a adopción 
de medidas en varias frontes 
e	 configuración	 de	 iniciativas	
multidisciplinares.	 É	 necesario	
unha análise da situación 

actual	 dos	 descartes	 da	 flota	
española, como paso esencial 
para	 identificar	 a	 importancia	
do problema, a selección das 
pescarías máis problemáticas en 
relación á produción de descartes 
e o plantexamento de medidas 
que serán necesarias para a 

elaboración dos plans plurianuais 
de pesca no ámbito da nova 
Política Común de Pesca.
 Os patróns de descarte 
das pesquerías ibéricas presentan 
gran diversidade entre rexións, 
comunidades, tipos de artes 
de pesca, dimensións dos 
barcos e especies obxectivo. Os 
resultados de varios proxectos 
de investigación indican que, 
na medida de que os descartes 
son na maioría dos caso unha 
consecuencia inevitable das 
restricións á actividade pesqueira, 
a xestión dos descartes implica ter 
en consideración todo o sistema 
de xestión da pesca.

Os Planes Plurianuais de 
Pesca e os Atlas de Descartes 
 Dentro da nova PPC, 
os plans plurianuais incluirán o 
obxetivo do rendemento máximo 
sostible	 (RMS)	 e	 un	 prazo	 para	
acadalo, medidas de aplicación 
da obrigación de desembarque e, 

Arte de pesca de arrastre na praia de pesca do B/O Cornide de Saavedra

Os descartes pesqueiros
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entre outras cousas, garantías de 
aplicación de medidas correctoras 
en caso necesario e cláusulas de 
revisión. Tamén poden incluír 
medidas técnicas.
	 O	 Comité	 Científico,	
Técnico e Económico da Pesca 
(CCTEP/STECF) elaborou as 
directrices para axudar ós Estados 
Membros na formulación de 
recomendacións conxuntas que 
se inclúan coma base nos plans 
plurianuais de descarte rexionais 
(STECF-13-23, STECF-14-01, 
STECF-14-06). 
Estas líneas inclúen: 
a. Definición da pesca; unidades de 
xestión e prazos para implementación 
da obrigación de desembarque; 
b. Exencións baseadas na capacidade 
de supervivencia; 
c. Exencións de mínimos; 
d. Disposicións sobre a documentación 
das capturas;
e. Establecemento de tamaños mínimos 
de referencia;
f. Identificación de indicadores 
potenciais para futuras avaliacións de 
impacto
	 O	 Regulamento	 (UE)	
1380/2013 do parlamento 
europeo e do consello de 11 de 
decembro de 2013 sobre a Política 
Pesqueira Común establece no 
artigo 14 que os Estados membros 
poderán elaborar asimismo un 
«atlas de descartes» que mostre o 
nivel de descartes en cada unha 
das pesquerías cubertas polo 
artigo 15. Os atlas de descartes 
pesqueiros	 deben	 identificar	 as	
áreas clave e os artes de pesca 

nos que o descarte é un problema 
importante. O CCTEP/ STECF 
indica que esta información será 
un compoñente clave para as 
propostas de plans de descarte.
 A análise da información 
dos	 datos	 científicos	 permitiu	
proporcionar unha visión actual 
do estado do problema dos 
descartes no área do Caladoiro 
Nacional	 Cantábrico-Noroeste	
mediante a publicación de Atlas 
de Descartes (Rochet et al., 2014; 
Valeiras	et	al.,	2014).

CAUSAS DOS DESCARTES
	 Existen	 dúas	 razóns	
xerais polas que se producen os 
descartes, e a menudo poden 
acontecer de forma simultánea 
nunha pesquería (Catchpole et al., 
2011,	Valeiras	et	al.,	2014):	

1. Razóns legais 
As normativas europeas, nacional 
e autonómica establecen regras 
que teñen como resultado que se 
produzan	 descartes	 pesqueiros.	

A	nivel	da	UE	se	dispoñen	TACs	
anuais para cada stock pesqueiro, 
que se reparten entre os Estados 
Membros, os que distribúen as 
cotas nacionais entre os segmentos 
de	 flota	 e	 as	 organizacións	
produtoras do sector pesqueiro. 
A lexislación obrigaba a efectuar 
descartes para o cumprimento 
destas regulacións establecidas 
para xestionar adecuadamente os 
stocks, e é unha das causas que 
determina o tipo e volume de 
descartes. 
1.1. Tallas: os individuos por 
debaixo do tamaño mínimo de 
desembarque, non poden ser 
comercializados	 nin	 mantidos	
a bordo, sendo devoltos ó mar, 
xeralmente mortos. Este tipo 
de descarte prodúcese cando a 
selectividade do arte non impide a 
captura de exemplares pequenos. 
Este é o caso das pesquerías 
mixtas, nas que se capturan 
diferentes especies con diferentes 
tallas mínimas de desembarque 
e non existen artes de pesca que 

Vaciado	do	copo	cunha	captura	mixta	na	pesquería	de	arrastre

Os descartes pesqueiros
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permitan unha selectividade 
adecuada para tódalas especies 
capturadas conxuntamente. 
1.2. Cotas de pesca: nas 
pesquerías mixtas as capturas 
dunha especie dada, ten que ser 
descartada	 unha	 vez	 superada	
a cota anual establecida para o 
estado membro, a frota ou a 
embarcación, podendo seguir a 
actividade pesqueira se hai cota 
das outras especies. 
1.3. Porcentaxes de captura: 
nas pesquerías mixtas se 
producen descartes cando se 
superan as porcentaxes legais de 
composición da captura. 
1.4. Especies prohibidas: aquelas 
especies protexidas que non 
se poden manter a bordo nin 
comercializar	son	devoltas	ó	mar,	
frecuentemente mortas. 

2. Razóns económicas 
A pesca marítima e unha 
actividade económica de gran 
importancia en moitos Estados 

Membros. O valor económico do 
peixe,	as	flutuacións	do	mercado	
e cuestións sociais e culturais 
inflúen	 de	 forma	 determinante	
nas estratexias de pesca, os tipos 
de pesca exercidos en cada rexión 
e as capturas descartadas. 
Existen dous grandes tipos de 
razóns	 económicas	 que	 causan	
descarte: 
2.1.	Valor	económico	das	especies.	
O	 espazo	 de	 almacenamento	
a bordo determina en grande 
medida que se retengan as especies 
e tamaños con valor comercial 
mais elevado, o cal pode variar ó 
longo do ano ou dependendo da 
duración da marea. En xeral, as 
tallas	grandes	 teñen	maior	prezo	
de mercado, o que pode provocar 
unha selección por tamaño do 
descarte, aínda que os peixes 

estean por enriba da talla mínima 
legal	de	desembarque	ou	carezan	
de limitacións de talla. 
2.2. Baixo ou nulo valor comercial 
de algunhas especies, así como 

especies non comestibles, que 
serán descartadas por cuestións de 
venda. Este factor é especialmente 
relevante nas pesquerías mixtas 
que poden capturar decenas de 
especies con baixo ou nulo valor 
económico que son descartadas. 
Este factor para algunhas especies 
está determinado por motivos 
socioculturais, xa que algunhas 
especies	que	se	cotizan	moito	en	
determinados países/rexións, non 
teñen valor comercial noutras. 
2.3. Pescado danado que non 
ten mercado por falla de valor 
comercial ou por non cumprir os 
requerimientos sanitarios. 
Existen outros factores 
relacionados con unha ou varias 
das	razóns	indicadas,	que	inflúen	
sobre a decisión de descarte. 
Entre elles se poderían incluír a 
apertura e baleirado parcial do 
copo	antes	de	izar	completamente	
a rede a bordo no caso de que 
sexa excesiva o non sexa adecuada 
(“slipping”),	a	falla	de	condicións	
adecuadas de almacenamento a 
bordo	(estibado	de	peixe,	espazo,	
condicións de refrixeración), 
capturas en pequeno volume  de 
determinadas especies que non 
é rentable almacenar, e outros 
factores	 que	 fan	 que	 as	 razóns	
do descarte sexan complexas e 
en determinados casos difíciles 
de explicar tendo en conta un so 
factor.
 En termos xerais, a causa 
orixinaria da captura de especies 
non obxetivo é a sobrepesca que 
se produce cando se exerce unha 

Lirios (Micromesistius poutassou) enmallado nun arte de pesca de arrastre

Os descartes pesqueiros
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presión pesqueira elevada sobre 
un	 recurso.	 Isto	 produce	 unha	
redución das poblaciones e unha 
alteración das estruturas de idade, 
que pode dar lugar a stocks mais 
pequenos e con mais exemplares 
xuvenís, que dan lugar á súa 
captura. Así mesmo, o incremento 
da presión pesqueira para manter 
a rendibilidade económica 
provoca	 cada	 vez	 mais	 capturas	
non desexadas de xuvenís e 
outras especies acompañantes, 
que pasarán a formar parte do 
descarte.

POLÍTICA PESQUEIRA 
COMÚN, PROHIBICIÓN 
DE DESCARTE E 
OBLIGATORIEDADE DE 
DESEMBARQUE 
 En decembro de 2013 
ratificouse	 polo	 Parlamento	
Europeo e o Consello unha nova 
Política Pesqueira Común (PPC) 
que inclúe a introdución gradual 
dunha prohibición de descarte e 
obrigatoriedade de desembarque 
para	as	flotas	pesqueiras	de	augas	
europeas	e	determinadas	flotas	en	
outras augas.

 O obxetivo da 
obrigatoriedade de desembarque 
é reducir a mortalidade pesqueira 
a través da adopción de medidas 
técnicas	 eficaces	 e	 métodos	 de	
pesca sostibles. Esta nova pesca 
contribuiría á recuperación 
e mantemento dos stocks 
pesqueiros a niveles de pesca 
sostible e reduciría os impactos 
negativos da actividade pesqueira 
nos ecosistemas.
 Resume dos mecanismos 
establecidos no regulamento da 
nova PPC para implementar o 

cumprimento da obrigatoriedade 
de desembarque (Regramento 
UE	1380/2013):

1. Exencións de mínimos 
(Artigo 15.5) 
 A PPC establece os 
casos e condicións nos que a 
obligatoriedade de desembarque 
non debería aplicarse incluíndo: 
especies prohibidas, especies 
con altas tasas de supervivencia, 
e capturas que podan entrar nas 
“exencións	de	mínimos”.
 As “exencións de 

mínimos”	 permiten	 o	 descarte	
do 5% das capturas anuais totais 
dunha especie, condicionado 
a dous factores: que sexa moi 
difícil aumentar a selectividade do 
arte, ou ben que o desembarque 
obrigatorio provoque custes 
desproporcionados relativos ó 
manexo a bordo e en porto, dentro 
dun determinado porcentaxe de 
captura.

2. Flexibilidade de cotas 
(Artigo 15.8 e 15.9)
 O regulamento establece 
a	 posibilidade	 de	 flexibilidade	
interespecies (a captura que 
sobrepase o TAC pode ser 
deducida nun 9% da cota de 
outras especies, sen comprometer 
a sostibilidade do outro stock), 
así	 como	 unha	 flexibilidade	
interanual do 10%.

3. Tallas mínimas de referencia 
para conservación (Artigo 
15.10) 
 Prevese a posibilidade 
de establecer tallas mínimas 
para a conservación para 
protexer	 xuvenís,	 que	 establezan	
cambios nas tallas mínimas de 
desembarque, aínda que as tallas 
pequenas terán que ser adicadas 
a	 consumo	 non-humano.	 Hai	
que destacar que na actualidade 
existen	 traballos	 científicos	
que sinalan as consecuencias 
negativas que supoñen as tallas 
mínimas de desembarque para 
os stocks e ecosistemas debido á 
desestruturación das poboacións 

Diversidade	específica	de	peixes	e	invertebrados	nunha	captura	pesqueira

Os descartes pesqueiros
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de	peixes	(Zhou	et al., 2010). 
4. Oportunidades de pesca 
(Artigo 16) 
 Establécese que as cotas 
de pesca de cada Estado Membro 
deben	ser	fixadas	tendo	en	conta	
as capturas, e non unicamente 
os	 desembarques.	 Isto	 significa	
que se producirá un cambio no 
asesoramento que anualmente 
realiza	ICES	a	partir	das	avaliacións	
de stocks, recomendando “cotas 
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de	 captura”	 en	 lugar	 de	 “cotas	
de	 desembarque”.	 Por	 iso,	 as	
cotas de pesca se incrementarán 
para ter en conta os volumes de 
descartes previstos.
 A PPC prevé a 
rexionalización	 de	 diversos	
instrumentos e medidas: plans 

plurianuais, plans de descartes, 
establecemento	 de	 zonas	 de	
recuperación das poboacións 
e medidas de conservación 
necesarias para cumprir as 
obrigacións que impón a 
normativa europea.
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PASPALLÁS 52:26

Explicando as contas

 A S.G.H.N. funciona a partires das cotas sociais que cada ano aportan os seus 
asociados, así como doutros ingresos. A parte económica dunha ONG é un apoio 
fundamental das súas actividades e se ben hai traballo voluntario impagable, contar cun 
mínimo de cartos é imprescindible. De cando en vez é importante explicar os criterios 
e funcionamento da tesourería da SGHN.
Os ingresos
	 Cada	 área	 da	 S.G.H.N.		
ten certa marxe de liberdade para 
incrementar os ingresos a parte 
das cotas que lle correspondan 
polo nº de socios ou actividade. 
Salvo	 autorización	 expresa	 da	
XDX, ningunha delegación ou 
sección pode pedir un empréstimo 
bancario ou doutro tipo.
 Os ingresos máis 
habituais son as subvencións, 
convenios, donativos ou venda de 
publicacións ou outros elementos.
As cotas sociais
 En 2014 as cotas sociais 
representaron o 20% dos ingresos, 
unha cifra moi baixa e que 
queremos incrementar alomenos 
ó	50%.	Isto	é	difícil	xa	que	nunha	
sociedade civil coma a nosa, 
cada	vez	existe	menos	 tendencia	
a comprometerse  pagando 
unha cota. Por iso tratamos 
de incrementar os ingresos vía 
actividades, algo que permite 
subir os ingresos non cautivos da 
vontade da administración.
 Durante o pasado 

ano se tivo que recurrir a un 
endebedamento para afrontar a 
montaxe da balea no Museo de 
Historia	Natural	en	Ferrol,	era	un	
risco calculado xa que había unha 
subvención comprometida. Esta 
subvención cobrouse durante 
o 2015 e xunto con diversos 
convenios e outras subvencións, 
temos un 59% de dependencia 
externa.
O reparto das cotas sociais 
entre delegacións e seccións
 Cada Sección (algunhas 
renunciaron a esta cantidade) 
reciben unha asignación anual 
para  desenvolver as súas 
actividades, a parte do que poidan 
xestionar. As delegacións reciben 
o 33,3%  das cotas dos socios 
que pertencen á Delegación. 
Pode semellar pouco, pero a 
Tesourería Xeral asume os custes 
e xestión dos recibos sociais, 
pago da xestoría, unha parte do 
seguro civil e tamén os salarios 
dos empregados no Museo, que 
adican unha parte do seu tempo 
a funcións que repercuten en 

20%

12%

36%

9%

0%

23%

Reparto ingresos 2014

Cotas

Donativos

Subvencións

Actividades

C/c

Prestamos bancarios

toda	 a	 SGHN.	 Tamen	 actúa	
como peto de seguridade por se 
algunha delegación ou sección ten 
problemas	puntuais	de	liquidez.
 Tamén asume o 
publicación do PASPALLÁS, 
BRAÑA e outras publicacións 
cando estas se producen. 
Aproximadamente cada 
Delegación recibe o 50 % das 
cotas.
¿Como se aforra?
	 Trátase	 de	 optimizar	 os	
gastos, así ós socios cos que se 
ten máis contacto, entregánse 
as circulares e Paspallás en man, 
buscase a fotocopia máis barata 
e empregar o correo electrónico 
en	 vez	 do	 papel	 sempre	 que	 é	
posible.
 Salvo temas puntuais, 
estamos nun nivel de 
optimización	 do	 gasto	 bastante	
estricto:	 isto	 permite	 á	 SGHN	
soportar a crise mellor ca outras 
entidades, xa que seguimos esta 
filosofía	 dende	 hai	 moitos	 anos	
e	 a	 estrutura	 da	 SGHN	permite	
parar algunhas actividades, que 
xunto co voluntariado, podemos 
manter co mínimo gasto.
 Temos un tema pendente: 
Os gastos de emisión/devolución 
das cotas baixaron do 10% do 
ingreso  efectivo da Tesourería 
Xeral no 2006 ó 2,5% en 2015. 
Pero se conseguimos que máis 
socios fagan un ingreso directo 
e que non se devolvan as cotas, 
poderemos adicar ese 2,5% ás 
actividades	da	SGHN.
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Explicando as contas

Os gastos
¿Que	se	fixo	cos	cartos	no	2014?
Os socios aportamos 13.251,68 
EURO	 en	 cotas,	 as	 cales	
levamos varios anos conxeladas 
e tratando de mellorar a xestión 
para non repercutir ós socios os 
incrementos dos custes.
 As Delegacións de 
Ourense, Pontevedra,  a Xeral 
e varias Seccións funcionan 
exclusivamente cos cartos das 
cotas, donativos ou a venda 
puntual dalgún material.
¿Chegan os cartos?
 Chegan o xusto. 
Neste	 intre,	 manter	 o	 local	 en	
Santiago e os gastos básicos de 
funcionamento acaparan toda a 
capacidade económica.
	 Nas	 táboas	 inferiores	
preséntase o resume do gasto de 
tódalas seccións e delegacións, 
que aínda que parecen moitos 
cartos,	o	remanente	para	empezar	

Equipos procesos 
información

0%
Biblioteca/Suscripcións

1%

Inventariable 
varios

2%

Util laxes
11% Oficiña/correspondencia

2%

Publicacións
6% c/c

1%

Locais e complementos
7%

Serv. de Profesionais 
indepen.

6%

Desprazamentos
4%

Seguros
1%

Impostos
2%

Soldos e salarios
26%

Prestacions de Servicios
1%

Débedas con terceiros
15%

Outros
15%

gasto 2014

Cada socio aporta unha media de 
28,08 como cota

Editar un libro a cor de 250 páxinas e 
envialo supón 242 socios.
Unha denuncia no xulgado e o seu 
seguimento con abogado 427 socios
A merca dun terreo e o seu 
acondicionamento (é variable) para a súa 
protección 463 socios
Ter un museo independente de subvención 
(sen ter en conta o local) arredor de 1.603 
socios. 
Un Paspallás a cor outros 61 socios.
Isto é o que custa a independencia e isto 
é o que buscamos

HABER

Mobiliario 0,00

Equipos procesos información 307,99

Biblioteca 610,65

Inventariable	varios 1.770,33

Utillaxes 12.073,83

Material de Oficiña 1.133,15

Publicacións - Paspallás 0,00

Publicacións - Braña 0,00

Outras publicacións 6.271,58

Museo Ferrol 0,00

c/c 878,24

Suscripcións 0,00

Arrendamentos e cánones 3.107,96

Serv. de Profesionais independentes 6.450,01

Desprazamentos 4.565,37

Seguros 1.600,72

Correos 689,79

Fotocopias 95,25

Tfno/fax 2.762,90

Suministros 2.116,50

Impostos 2.437,25

Soldos e salarios 28.217,43

Outros 16.259,59

Prestacions de Servicios 1.332,89

Créditos con terceiros satisfeitos. Pago de débedas con 3º ptes.222,52

Débedas con terceiros (Banca) 15.600,00

Total gastos 108.503,95 108.503,95

5.365,03

o seguinte ano chegou a 5.365 
EURO.	 Os	 salarios	 levan	 unha	
boa	 parte	 do	 orzamento	 global	
e	 do	 orzamento	 para	 manter	 o	
Museo, que ronda o 70% en 2014, 
sobre todo polo investimento 
na montaxe dunha balea entre 
salarios e material para a súa 
montaxe.

¿Hacia	onde	imos?
 O obxectivo e buscar 
a independencia de calquera 
situación	 allea	 á	 SGHN	 e	
encaminar a novas actividades que 
hoxe non se poden abordar por 
falla de cartós, como as denuncias 
xudiciais ou incremenar a custodia 
do territorio.



Enfermidades infecciosas emerxentes:
¿a ameaza definitiva para os hérpetos galegos?
 As enfermidades infecciosas emerxentes 
(EIE)	 supoñen	 un	 risco	 global,	 tanto	 para	 a	
poboación humana coma para a biodiversidade. 
A	 modificación	 dos	 ecosistemas,	 a	 introdución	 de	
especies exóticas que en moitos casos actúan coma 
invasoras,	e	a	globalización	que	permite	o	movemento	
de mercadorías e pasaxeiros en poucas horas, 
representan factores que contribúen á aparición de 
novas enfermidades e patóxenos.
	 No	caso	galego	temos	varias	experiencias,	nas	
que a introdución de especies procedentes doutros 
países trouxo consigo o declive das poboacións 
autóctonas pola transmisión de patóxenos e parasitos. 
Unha	 delas	 e	 o	 declive	 do	 croque	 polo	 efecto	
negativo causado polo parasito Marteilia cochillia, ou 
os problemas nas poboación de anguías causados 
polo Anguilicolloides crassus.

	 No	caso	dos	hérpetos	galegos	 temos	varios	
casos moi graves detectados nos derradeiros anos. 
A mortaldade de sapoconchos europeos (Emys 
orbicularis), especie catalogada coma En Perigo de 
Extinción, foi causada por un parasito (Spirorchis 
elegans) transmitida polos sapoconchos americanos 
(Trachemys scripta).
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Enfermidades infecciosas emerxentes

Recentemente publicouse un estudo sobre os efectos 
dun	ranavirus	nas	poboacións	de	anfibios	do	Parque	
Nacional	dos	Picos	de	Europa,	con	datos	dun	encoro	
galego. Este virus afectou fundamentalmente ao 
pintafontes verde (Triturus marmoratus) e pintafontes 
ibérico (Lissotriton boscai), e indirectamente as 
cobras acuáticas (Natrix sp) que alimentáronse dos 
pintafontes mortos ou moribundos.
 E a derradeira mala nova que afecta aos 
anfibios,	concretamente	ás	píntegas	e	pintafontes,	foi	
o descubrimento dun novo fungo (Batrachochytrium 
salamandrivorans) que como o seu nome indica devora 
ás píntegas.
	 Desgrazadamente	 para	 os	 nosos	 hérpetos,	
non	 hai	 cura	 para	 ningunha	 destas	 EIE,	 e	 os	 seus	
efectos semellan ser devastadores para as poboacións. 
Unha	 vez	 que	 entran	 no	 ecosistema	 semella	 case	
imposible eliminalos ou controlalos.
 Temos que ser moi coidadosos, non 
manipular	se	non	é	imprescindible,	NUNCA	mover	
exemplares	dunha	zona	a	outra.	Se	temos	que	facer	
mostraxes e imprescindible desinfectar TODO o 
material	(mangas,	calzado,	luvas).	

É FUNDAMENTAL A PARTICIPACIÓN 
CIDADA: SE ATOPAS ANFIBIOS 
MORTOS COMUNICAO

Hai varios sistemas de desinfección:
• Etanol ao 70%
• Novasan ao 0,75%
• Lixivia ao 4%
• Virkon ao 1%

Texto e fotos
CÉSAR AYRES
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	 Investigadores	 do	 Instituto	 Español	 de	
Oceanografía	 en	 Vigo	 publicaron	 o	 "Atlas	 dos	
descartes	da	flota	de	arrastre	e	enmalle	no	caladoiro	
nacional	Cantábrico-Noroeste".	O	documento	pode	
descarregarse libremente na  páxina do proxecto 
MAPDESCAR:	www.mapdescar.org
 De forma paralela ó Atlas se publicou un 
visor espacial on-line para integrar a información de 
descartes	 pesqueiros	 en	 Galicia	 e	 mar	 Cantábrico.	
O	 obxetivo	 deste	 visor-web	 é	 proporcionar	 unha	
ferramenta de fácil uso que permita obter unha 
visión dos descartes pesqueiros no caladoiro nacional 
Cantábrico-Noroeste.	 A	 través	 do	 visor	 é	 posible	
elaborar mapas de diferente resolución espacio-
temporais, de forma interactiva seleccionando as 
especies	 e	 os	 artes	 de	 pesca.	 É	 unha	 ferramenta	
de axuda ó sector pesqueiro, á Administración e á 
sociedade.
 O Atlas permite establecer as bases para a 
elaboración de planes de descarte e plans plurianuais 
de pesca, requirimento da nova Política Pesqueira 
Común.	O	proxecto	serve	para	reforzar	a	cooperación	
entre	os	científicos	e	o	sector	pesqueiro,	contando	coa	
colaboración de pescadores, asociacións pesqueiras e 
comités consultivos rexionais (CCRs), que serán os 
beneficiarios	do	maior	coñecemento	aportado	polo	
Atlas	 con	 información	 recollida	 a	 bordo	 da	 flota	
pesqueira. O Atlas recolle a información pesqueira de 
seis pesqueiras e 9 especies reguladas pola normativa 
europea, que estarán afectadas pola nova regulación 
de	 “obrigatoriedade	 de	 desembarque”	 de	 forma	
paulatina entre 2016 e 2020.
 Segundo a nova PPC, o obxetivo da 
“obrigatoriedade	 de	 desembarque”	 é	 reducir	 a	
mortalidade pesqueira a través da adopción de 
medidas	 técnicas	 eficaces	 e	 métodos	 de	 pesca	
sostibles.	A	“Obrigación	de	desembarco”	afectará	á	
pesca comercial de especies suxeitas a TAC ou a tallas 
mínimas en augas europeas. Para facilitar a adaptación 
dos pescadores ó cambio, a obrigatoriedade se irá 
introducindo paulatinamente, entre 2015 e 2019. 
Ademais, o texto da PPC establece que os Países 
Membros	 deberán	 elaborar	 “Atlas	 de	 Descartes”	
que recollan os niveis de descartes que ocorren nas 
pesqueiras reguladas.

O IEO PRESENTA O "ATLAS DOS DESCARTES DA FLOTA DE ARRASTRE E ENMALLE NO 
CALADOIRO NACIONAL CANTÁBRICO-NOROESTE"

 Os detalles da aplicación se concretarán 
nos plans plurianuais ou, no seu defecto, en plans 
específicos	de	descarte.	Nestes	plans	 indicaranse	as	
especies reguladas, disposicións sobre documentación 
das capturas, tallas mínimas de referencia para a 
conservación e exencións.
 O Atlas inclúe a publicación de dúas guías 
visuais das especies de peixes e invertebrados 
presentes	 no	 Caladoiro	 Nacional	 Cantábrico-
Noroeste,	que	se	poden	descarregar	na	web.
	 MAPDESCAR	é	un	proxecto	realizado	polo	
Instituto	Español	de	Oceanografía	coa	cofinanciación	
da Fundación Biodiversidade (Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio ambiente) 
na	 Convocatoria	 de	 axudas	 para	 a	 realización	 de	
accións colectivas e de medidas dirixidas a protexer e 
desenvolver	a	fauna	e	a	flora	acuáticas	cofinanciada	
polo FEP 2007-2013.
  
   

www.mapdescar.org
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O rabaño de Yoko
 Sería máis correcto dicir: o rabaño do cabalo 
negro; pero deunos por chamar así a unha egua 
salvaxe nosa, que tiña e ten unhas crinas enormes, 
que nos recordaban inevitablemente á muller de John 
Lennon, que vivía e vive salvaxe en devandito rabaño.
O	caso	é	que	a	comezos	do	2009	ocorréullenos	a	idea	
de estudar a acción depredadora dos lobos da serra 
do Acibal (Pontevedra) desde un punto de vista algo 
diferente do habitual: o dos cabalos salvaxes (garranos 
ou bestas, así lles chamamos por aquí), que son as 
presas	preferidas	dos	lobos	en	boa	parte	de	Galicia,	
pois	son	o	70	-	94%	da	súa	dieta	na	Galicia	occidental	
e	norte,	na	Galicia	húmida.	(Guitian	Rivera,	J.,	A.	de	
Castro,	S.	Bas	y	J.	L.	Sánchez	Canals,		1979;	Barciela,	
S.,	I.	Munilla,	A.	Cendón,	2006;	Hermida,	R.,	2009;	
Sazatornil,	V.,	2008).
 A nosa intención era 
localizar	a	un	rabaño	concreto,	o	da	
Yoko,	cada	catro	ou	cinco	días,	para	
coñecer as novidades e incidencias, 
que ían sucedendo: nacementos, 
mortes, etc. Pero non sempre puido 
ser así; con frecuencia a choiva 
galega, o mal tempo, impedíanolo. 
Xuño foi particularmente húmido. 
Noutras	ocasións	o	vento	ou	o	frío	
provocaba cás bestas se esconden  
entre o mato alto ou o bosque e 
os	nosos	censos	non	tiñan	validez.	
Ás veces visitamos ao rabaño con 
menos frecuencia e outras con 
máis do planeado.
	 Resumindo:	entre	finais	de	
febreiro	 e	 primeiros	 de	 xullo	 realizamos	 23	 visitas	
ao rabaño dunha a dúas horas de duración, ata 
estar	seguros	de	comprobar	a	presenza	de	 todas	as	
bestas e potros de tempada que estaban alí. O noso 
traballo terminou aí, pois no segundo Domingo 
de xullo os "besteiros", propietarios das bestas da 
Asociación	Monte	Acibal,	 realizamos	unha	enorme	
montería incruenta e reunimos a todas as bestas da 
serra que podemos (unhas 200 - 250) conducíndoas 
a unha pechadura, o "curro", onde as marcamos, 
cortámoslles as crinas e compramos ou vendemos 
algúns animais e devolvémolos ao monte de novo. 
A partir de devandito día os nosos censos non terían 
sentido, malia que os rabaños enseguida se reagrupan.
	 Ao	ir	nacendo	os	primeiros	potros	en	marzo,	
recorremos	 a	 realizar	 fotografías	 das	 súas	 caras	 e	
das	 súas	 respectivas	 nais	 para	 identificalos,	 pois	
na primeira muda moitos potros cambian de cor e 
poderiamos confundilos. A cada potro puxémoslle un 
nome	que	nos	axudaba	na	identificación	(Manchaíto,	

Cremiña, Medialúa, etc.).
	 Na	nosa	táboa	rexístrase	o	número	de	potros	
que viamos no rabaño en cada visita; tamén os potros 
que aparecían mordidos e os que eran matados polos 
lobos.
	 Comprobamos	 o	 nacemento	 de	 dezaoito	
potros en devandito período, a maioría entre abril e 
xuño.
	 No	 período	 de	 seguimento	 comprobamos	
sete	 ataques	 de	 lobos	 ao	 rabaño	de	Yoko,	máis	 un	
posible ataque no que desapareceu un potro, pero 
non o vimos morto e por iso non o temos en conta.
 Dos citados sete ataques, tres foron 
mortais, afectando a potros de entre 20 días e 
catro meses de idade. Así morreron Manchaíto, 
Negriña	 e	 Dianapardo.	 Dos	 outros	 catro	 ataques	

que comprobamos, un quedouse nun susto e nada 
máis.	Nesa	ocasión,	ao	saír	dunha	curva	dunha	pista	
forestal, desde o coche sorprendemos a un lobo 
apenas a un metro por detrás dun potro grande, de 
12-13 meses, que se encabritó e fuxiu ao galope uns 
60 metros, para reunirse coa súa nai, que lle chamaba 
rinchando, e outras tres eguas que formaban parte do 
rabaño	da	Yoko.	
 Os outros tres ataques que puidemos 
comprobar, saldáronse con catro potros mordidos, 
pois o 24 de abril foron dous os potros, que apareceron 
mordidos (Cremiña e Estrela). Resaltamos que a potra 
Cremiña foi mordida en dous ataques diferentes, 
recuperándose ben en ambos casos e agora é unha 
bonita besta adulta, que aínda segue no rabaño.
 Os lobos adoitan morder aos potros nas 
coxas,	por	atrás,	tal	vez	para	frealos	no	seu	intento	de	
fuxida. Pola súa banda, os potros pequenos, movendo 
as súas pequenas colas, líbranse de infeccións e de 
moscas, curándose ben por si sos das feridas. En 
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catro anos vimos 25 potros mordidos polos lobos. 
E todos menos un, que morreu nun segundo ataque, 
recuperáronse moi ben por si sos, demostrando a súa 
boa	saúde	e	fortaleza.
 O censo de adultos e potros grandes 
reflectido	na	táboa,	é	o	número	total	de	 individuos	
contados en cada visita nosa, que estaban agrupados 
co "griñón" (así chamamos ao macho ou garañón), 
incluído este.
	 Entre	 febreiro	 e	 marzo,	 a	 medida	 que	
ían nacendo potros e as eguas 
entrando en celo, o rabaño crecía 
e	 se	 reagrupaba,	 estabilizándose	
de abril a xullo en ao redor de 
24 exemplares non potros. Pero 
algunhas eguas formaban grupos 
familiares algo independentes, 
que en ocasións aparecían 
separadas, algo lonxe do rabaño. 
Por	ser	fieis	ao	noso	método	non	
as incluímos nos censos, cando 
estaban	separadas;	tal	vez	isto	foi	
un erro. Así se explican as raras 
baixas nalgúns censos de maio e 
xuño.
 O censo pasou por riba 
dos vinte e catro individuos en 
varias ocasións:
 O 17 de xuño uniuse ao 
rabaño un grupo pasaxeiro de 
catro eguas sen cativa, que permaneceron con el 
varios días e logo fóronse.
 Os días 22 de maio, 30 de xuño e 8 de xullo 
co noso rabaño apareceu outro máis pequeno, 
capitaneado	 por	 un	 griñón	 adulto	 mozo	 branco.	
O feito de que os dous machos non se pelexasen 
induciunos	a	pensar,	que	podía	tratarse	de	pai	e	fillo.	
Non	é	a	primeira	vez	que	vemos	algo	así.	O	normal	
é que cada macho defenda o seu rabaño doutros, 
pelexándose, ás veces brutalmente. Son territoriais.
	 O	rabaño,	normalmente,	desprazábase	pouco	
entre cada dúas visitas nosas (200-300 m) e os seus 
desprazamentos	non	eran	maiores	cando	os	potros	
eran atacados polos lobos. O día 24 de abril foi a 
excepción, pois o rabaño apareceu a 1,5 km de onde 
estaba	a	vez	anterior;	o	que	nos	fixo	pensar	nunha	
estampida provocada polos lobos, pois as feridas dos 
potros eran recentes.
 Todo isto unido a algunhas, escasas, 
observacións	que	fixemos	de	lobos	en	acción	de	caza,	
lévanos	a	considerar,	que	os	 lobos	de	aquí	prefiren	
utilizar	 estratexias	 de	 caza	 de	 axexo	 ou	 rececho	
nas lindes do bosque ou mato e non as longas 
persecucións. O accidentado relevo e o mosaico 

de hábitats desta serra son os que marcan as pautas 
neste aspecto, como sucedía tamén en Morla (A 
Cabrera) nos anos 60, onde os lobos llas inxeniaban 
para	roubar	ovellas	en	presenza	de	pastores	e	mastíns	
a	pleno	día	(Valverde,	J.	A.,	Teruelo,	S.,	2001).

 Sospeitamos, que moitas veces nin as 
eguas decátanse da depredación dos seus potros 
polos silenciosos lobos, ata pasado algún tempo. 
E isto, unido a que ás veces os lobos matan potros 

recentemente nados, con poucas horas, lévanos a 
concluír que non vimos todo o que sucedeu, nin o 
veriamos	 aínda	 que	 vivísemos	 co	 rabaño	 de	 Yoko	
todos os días e noites. Pero si que vimos unha parte 
representativa do que sucede entre bestas e lobos en 
boa	parte	de	Galicia.
 Pretendiamos aprender cousas da vida 
dos lobos, pero aprendemos máis dos cabalos 
salvaxes	 de	 Galicia,	 os	 garranos	 ou	 bestas.	 Sobre	
todo aprendemos a querelos e respectalos como 
animais salvaxes que son, que loitan pola vida, polas 
súas	 cativas,	 pola	 seu	 rabaño.	Vimos	 eguas	 adultas	
mordidas polos lobos nas patas por defender ós seus 
potros. Tamén intuímos a valentía dos lobos, que se 
arriscan en difíciles cacerías para poder sobrevivir, 
das que vimos dúas, unha xa comentada sobre un 
potro grande e outra sobre un becerro que tiña de 
dous a tres meses, ao que morderon levemente nunha 
paletilla, pouco antes de ser brutalmente repelidos 
por todo o rabaño de vacas. Dous días despois o 
becerro era tratado polo seu dono con antibióticos 
recetados polo veterinario, por ¡unha mordedura de 
cóbrega!	segundo	eles.
	 Vimos	 e	 vivimos	 tamén,	 por	 desgraza,	 a	
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ignorancia, a incompetencia da nosa administración 
autonómica, que nin sequera considera a importancia 
dos cabalos salvaxes nos seus Plans de Xestión dos 
Lobos,	 que	 elabora	 un	 Decreto	 de	 Identificación	

Equina que levará aos cabalos salvaxes a súa extinción, 
a pesares de que teñen un enorme valor biolóxico e 
cultural, pois son o único núcleo de cabalos salvaxes 
no mundo e que polos seus carácteres morfolóxico, 
psíquicos	 e	 fisiolóxicos	 foron	 recentemente	
recoñecidos como unha nova subespecie.
	 Dada	a	súa	circunscrición	ao	área	xeográfica	
de	 Galicia	 e	 norte	 de	 Portugal	 non	 é	 equivocado	
cualificar	aos	garranos,	ou	cabalos	salvaxes	de	Galicia	
como un valiosísimo endemismo do noroeste ibérico 
que, por certo, en Portugal están tramitando a súa 
declaración	como	Patrimonio	Nacional.
 Pero aquí, a nosa administración, se se acorda 
das bestas e dos besteiros, é para poñerlles mil trabas 
burocráticas, guiadas por un feo afán recaudatorio, 
que só serven para levar aos únicos cabalos salvaxes, 
que quedan neste mundo á súa desaparición (Bárcena, 
F., 2009) e (Bárcena, F., 2012) e de paso, tamén aos 
lobos	de	boa	parte	de	Galicia.	Esperemos	que	algún	
día, e pronto, que se dean conta do seu gran erro e 
rectifiquen.
"De	sabios	é	rectificar",	di	un	sabio	refrán.

Data Nº potros
P. matados 
por lobos

P. mordidos 
por lobos

Adultos e 
potros 
grandes

26/02/2009 0 11
02/03/2009 1 11
12/03/2009 2 13
16/03/2009 3 11
20/03/2009 2 1 15
22/03/2009 1 1 13
06/04/2009 2 15
13/04/2009 6 24
15/04/2009 7 24
24/04/2009 7 2 24
25/04/2009 7 24
05/05/2009 7 1 11
10/05/2009 9 13
12/05/2009 12 25
18/05/2009 7 16
22/05/2009 15 32
29/05/2009 9 16
01/06/2009 11 16
16/06/2009 11 15
17/06/2009 12 28
30/06/2009 19 1 32
07/07/2009 14 1 21
08/07/2009 16 34

Apéndice

    Desde que rematamos este traballo de campo deica 
a	 súa	 redacción	 definitiva,	 puidemos	 comprobar,	
tristemente, a extinción dalgunhas poboacións de 
garranos salvaxes e a redución drástica doutras.
    Directa ou indirectamente a aplicación do Decreto 
de	 Identificación	 Equina	 (142/12	 de	 14	 de	 xuño,	
da Xunta de Galicia) logrou que moitos besteiros 
tivesen que desfacerse dos seus garranos salvaxes, 
malvendéndoos a matadoiros, por non poder asumir 
os gastos, que lles impón dita normativa, ou por 
medo ás durísimas sancións (de 3.000€ ou máis, 
por cada garrano sen microchip).
    Extinguíronse en: Touriñán, O Campelo, Monte 
Castelo (Cotobade) e Monte Faro de Vimianzo. 
E corren serio perigo: O Castrove, O Xiabre, e O 
Coirego. Por só mencionar algunhas, pois non 
coñecemos en detalle as do norte da Coruña e Lugo.
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Os nosos insectos: Heliotaruus ruficollis (Tenebrionidae, Coleoptera)

Introdución
 Heliotaurus Mulsant, 1856 é un xénero 
monoespecífico	 na	 Península	 Ibérica	 e	 Galicia,	 cunha	
ampla distribución e común onde está presente. As larvas 
da subfamilia Alleculinae, á que pertence esta especie, son 
detrívoras	e	os	adultos	florícolas.
Situación Taxonómica
 O xénero Heliotaurus, Mulsant 1856 pertence 
á familia Tenebrionidae (Coleoptera), aínda que algúns 
autores consideran que a subfamilia Alleculinae, á que 
pertence, ten categoría taxonómica de Familia.
 Téndese a considerar a Heliotaurus ruficollis 
(Fabricius, 1781)como un complexo de especies de difícil 
separación.	Fauna	 europaea	 (DE	YONG,	Y	 et al. 2014) 
recoñece a existencia de seis especies deste xénero.
Distribución
	 Amplamente	 ditribuído	 na	 Península	 Ibérica,	 a	
excepción	 do	 noreste	 (BIODIVERSIDAD	 VIRTUAL,	
publicación	en	liña).	MULSANT	(1852)	o	cita	da	“España	
meridional”.
	 En	Galicia	 rexistrado	nas	áreas	máis	 termófilas,	
caso de Ourense, costa das Rías Baixas e sur de Lugo.
Morfoloxía
	 Habitus	 negro	 con	 pronoto	 vermello	 que	 o	 fai	
inconfundible. Os imagos presentan unha lonxitude de 14 
mm sendo bastantes homoxéneos no tamaño.
Historia Natural
	 Elemento	 ibérico.	Na	Península	 Ibérica	 aparece	
de abril a agosto cun máximo en maio e xuño, segundo 
os	datos	da	plataforma	Biodiversidade	Virtual.	En	Galicia	
as primeiras citas correspóndense con abril e presenta un 
máximo en xuño.

	 Os	 adultos	 son	 florícolas	 e	 ÁNGEL	 MAR	
(publicación	en	liña)	o	indica	como	potencial	polinizador	

de Hymantoglossum (Orchidaceae, Liliopsida).
 Distribúese dende practicamente o nivel do mar 
ata	os	1.000	metros	(A	Gudiña,	A	Mezquita).
 Ten una preferencia por compostas con capítulos 
marelos, pero pódese atopar en multitude de especies con 
flores,	normalmente	en	grande	número.
Ameazas
	 Non	 se	 coñecen	 problemas	 de	 conservación	
específicos.
	 Categoría	 UICN	 para	 Galicia:	 NT	 (non	
ameazada).
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Mapa	de	distribución.	Círculos	datos	propios.	Triángulos	datos	bilbliográficos
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Enderezo electrónico: aviso novas web
 Se tes un e-mail e non recibes correspondencia 
e	novas	da	SGHN	por	este	medio	é	que	non	o	temos	
rexistrado.
 Agora informamos das novidades, das novas 
da	web,	actividades,	etc.,	por	este	medio,	moito	máis	
áxil, dinámico e económico.
 POR FAVOR, actualiza e 
comunícanos o teu correo electrónico.

Revista BRAÑA
 A Revista BRAÑA acaba de ser publicada 
en papel (nº 2013-2014) e está aberta a recepción de 
novos	 artigos	 a	 través	 do	 correo	 “boletinbranha@
sghn.org”.
 A revista BRAÑA só será enviada en papel a 
aqueles que o soliciten, polo importe da impresión e 
o envío (se se recolle non será aplicada esta parte).
 Tamén a podes descargar gratuitamente na 
páxina	web	da	SGHN.

2ª Xornada sobre os garranos, cabalos 
salvaxes, de Galicia.
	 Organizada	 pola	Asociación	Lobo,	 vén	 de	
celebrarse	 con	 éxito	 de	participación	 a	 2ª	Xornada	
sobre	os	cabalos	salvaxes	de	Galicia,	os	Garranos,	o	
día 20 de xuño de 2005.
 Asistiron diversos representantes do ámbito 
científico,	conservacionista,	asociacións	cabalares	de	
besteiros	e	de	PURAGA	(Pura	Raza	Galega).			
 Presentáronse tres relatorios e as conclusións 
da	 1ª	Xornada	 sobre	Cabalos	 salvaxes	 de	Galicia,	
celebrada en Rábade (Lugo) en decembro do 2013.
 O relatorio “Lobos matadores de garranos 
adultos	 en	 circunstancias	 particulares”,	 presentada	
por	Santiago	Bas,	abriu	a	xornada.	Nela	expuxéronse	
os datos de campo recollidos en 2014 e 2015 sobre 
os cambios de hábitos alimentarios dun grupo 
familiar de lobos de Cotobade (Pontevedra), que se 
enfrontan	á	escaseza	de	presas	–	poldros	garranos	no	
seu territorio, propiciada pola aplicación do Decreto 
de	Identificación	Equina	da	Xunta	de	Galicia	e	pola	
venda de todos os poldros do Curro de Cuspedriños 
de agosto de 2014. 
	 Un	segundo	relatorio	“A	historia	da	Rapa	das	
Bestas	de	Sabucedo”	relataba	as	raizames	históricas	
e, sen dúbida, prehistóricas do coñecido curro.
 A coñecida Rapa das Bestas é festa de interese 
turístico	internacional	e,		xunto	cos	curros	da	Groba,	
é o curro de maior tradición histórica. A curiosa lenda 
da	orixe	da	eguada	“Do	Santo”	(San	Lourenzo)	dálle	
un aire de misticismo á descoñecida orixe das bestas 
dos montes de Sabucedo. Pero, por outra banda, as 
representacións rupestres, petróglifos, da idade do 
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bronce, fan pensar que os garranos salvaxes xa estaban 
nos montes de Sabucedo hai moitos milleiros de anos.
	 O	Avogado	 Juan	 José	Yarza,	 defensor	 do	
recurso	contra	o	Decreto	Equino	da	Xunta	de	Galicia,	
expuxo	con	claridade	e	brillantez	os	evidentes	erros	
conceptuais e outros, que se atopan na redacción do 
Decreto	de	Identificación	Equina	(142/12	de	14	de	
xuño)	da	Xunta	de	Galicia.
 Dito decreto contravén diversos artigos 
do Código Civil Español, particularmente nas súas 
definicións	de	animal	salvaxe,	mostrenco,	doméstico,	
etc. Consideran entonces cós garranos, que viven e 
crían	nos	montes	de	Galicia	sen	axuda	ningunha	desde	
hai milleiros de anos, son domésticos. Desenvolveron 
así un Decreto que está a prexudicar moito aos 
garranos salvaxes e aos besteiros.
	 Finalizada	dito	relatorio	entablouse	un	debate	
espontáneo sobre dito tema e a problemática dos 
garranos. Debate e conversas que continuaron nun 
aperitivo	ofrecido	pola	organización	e	por	un	besteiro	
de	Cotobade,	que	aportou	un	exquisito	chourizo	de	
poldro salvaxe.
	 Trala	comida	realizamos	unha	excursión	pola	
serra, onde vive unha numerosa poboación de garranos 
salvaxes. O tempo algo caloroso acompañounos, 
pois moitas greas de garranos, con moitos poldros, 
atopábanse no alto da serra “fuxindo das moscas e da 
calor”	xusto	por	onde	discorría	a	excursión,	duns	5	
km,	que	foi	un	agradable	paseo	a	pé.	A	organización	
manifesta o seu agradecemento ó Concello de Cerdedo 
pola súa amable colaboración. Santiago Bas

Atlas de Lucanidae e Carabini
 Editado o ano pasado, estase a entregar en 
man	debido	ó	alto	custe	do	seu	envío.	Gratuíto	para	
os socios.
 Se aínda non o tes, pódese recoller no Museo 
de	Historia	Natural	en	Ferrol	e	intentaremos	rematar	
este ano a entrega.



Delegación das Mariñas     Apdo. de correos nº 81  asmarinhas@sghn.org 
       15160 Sada

Delegación de Ferrol Praza de Canido, s/n   Apdo. de correos nº 356  
   15401 Ferrol   15480 Ferrol   ferrol@sghn.org
   Tfno/Fax. 881 931 315    
      
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 Praza de Canido, s/n   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  ornitoloxia@sghn.org
       15780 Santiago de Compostela

Sección Vertebrados  Praza de Canido, s/n   Apdo. de correos nº 356  
Mariños     15401 Ferrol   15480 Ferrol   mamiferosmarinos@sghn.org

¿Onde estamos? 

Servizos e actividades
Servizo 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 
aberto os festivos.
 P a r a  c o n c e r t a r 
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).

PASPALLÁS 52:35



¡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  
	Botánica 	Entomoloxía  	Herpetoloxía     	Ornitoloxía 
	Vertebrados Mariños  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 tercei-
ros 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


