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EDITORIAL

Auga e Cultura de país
 Só o 2,53 % da auga do planeta é doce, e desta só o 0.007% é 
potable. Esta cantidade redúcese cada ano pola contaminación. Segundo 
a ONU, a mediados do presente século, 7.000 millóns de persoas en 60 
países sufrirán escaseza de auga, no peor dos casos, e no mellor serán 
2.000 millóns de persoas en 48 países.
 Dentro do reparto desta auga potable, Galicia leva fama de non 
ter problemas, pero non nos deixemos enganar, cando pasan varios meses 
sen chover, miramos ó ceo e as restricións non son raras en moitos pobos 
galegos.
 Esta aparente riqueza de auga lévanos a pensar que podemos 
desbotala sen máis, e os nosos gobernantes semella que pensan o mesmo, 
pero coa gravidade de que eles teñen a responsabilidade de gobernar, pero 
sen esquecer que nós temos a responsabilidade de esixirlle un bo goberno. 
Hai deberes para todos.
 ¿Cal é a verdadeira situación en Galicia? Kafkiana. Na Limia temos 
un cartel enorme que informa dun plan de transformación en regadío 
da zona de secaño da lagoa de Antela (literal). Os encoros das Conchas 
(Ourense) e Baxe (Caldas de Reis-Pontevedra) sofren proliferacións de 
cianobacterias moi tóxicas que contraindican o uso desta auga como 
potable. As rías están contaminadas e aínda estamos con lerias de cando 
se completa a depuración en Ferrol, Vigo, Santiago,...
 Para a nosa vergoña, 9 poboacións galegas aínda incumprían 
en 2011 (10 anos despois de rematado o prazo) a directiva europea de 
depuración das augas residuais: A Coruña, Santiago, Vigo, Noia, Cariño, 
Ribeira, Baiona, Tui e Viveiro, e as tres primeiras seguen a incumprila 
hoxe. Para a nosa vergoña, a taxa de incumprimento da dita directiva en 
España era do 9,5% e en Galicia do 40,9%. En 2015 a Unión Europea 
demandou a España ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea polo 
incumprimento das directivas sobre depuración de augas residuais urbanas, 
entre elas o núcleo de Pontevedra-Marín-Poio-Bueu (Galicia).
 Neste mes de novembro, aínda están en construción seis 
depuradoras para poboacións maiores de 2.000 habitantes, segundo a 
web da Xunta de Galicia. ¿E as poboacións menores?. Non negaremos 
que temos mellorado moito, pero aínda hai moito que facer. 
 Tamén hai que poñer os puntos sobre os íes. Senón fora pola 
vilipendiada Unión Europea, coas súas cousas malas pero moitas boas, 
teríamos unha lexislación moito máis feble e dende logo sería máis difícil 
de esixir á administración que cumpra o seu.
 Ante isto só podemos seguir insistindo e esixir que se cumpra a lei, 
fomentar un consumo razoable e que todas as augas se depuren. Queda 
moito por facer.
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Antela un conto de verdade e por fin, amence unha lagoa

A lagoa de Antela, as súas chairas de inundación 
e os cursos fluviais, ocupaban entre 7 e 8 mil hectáreas 
no inverno e aproximadamente unhas mil cincocentas 
no verán formando unha enorme zona húmida: o 
complexo Limia-Antela.

Na Limia, do mesmo xeito que noutras 
importantes zona húmidas do noso país, entre os 
anos 50 e 60, en nome dun progreso mal entendido, 
impulsouse un proxecto de desecación, que tivo 
unha forte incidencia sobre o ciclo do auga, así hoxe 
vemos os campos de cultivos inundados no inverno 
e "sedentos" no verán precisando unha infraestrutura 
de potentes motores para bombear auga dos ríos aos 
cultivos antes encharcados.

A importancia biolóxica do complexo húmido 
Limia-Antela foi tan grande que aínda hoxe, logo da 
desecación da lagoa e da maior parte das veigas e zonas 
húmidas, da implantación de sistemas de explotación 
gandeira e agrícola intensiva, da deforestación, da 
contaminación e da profunda transformación do 
territorio, ... A Limia segue estando presente na 
memoria das aves e nas súas rutas migratorias e conserva 
importantes valores naturais herdados daquelas 
condicións únicas. Estes valores son recoñecidos pola 
lexislación actual mediante a aplicación das normas 
europeas que protexen especies e espazos de singular 
valor neste caso mediante a declaración de ZONA DE 
ESPECIAL PROTECCIÓN PARA AS AVES. Malia 

contar con esta figura de protección SGHN aprecia 
que nos últimos anos estase a producir un proceso de 
perda acelerada dos últimos valores socio-ambientais 
que perduran, cuestión moi preocupante que levou á 
creación da Sección Antela de SGHN constituída en 
febreiro de 2011 coincidindo coa celebración do día 
das zonas húmidas.

A Sección Antela pretende, en concordancia coa 
filosofía de SGHN protexer os tesouros ambientais 
que aínda garda A Limia, buscando a recuperación 
de zonas húmidas e zonas marxinais, mantendo ao 
mesmo tempo os usos tradicionais especialmente a 
gandería extensiva, e introducindo outras actividades 
como o turismo ecolóxico como xa se está a facer 
noutros lugares de Europa como Dinamarca, 
Alemaña, Francia, Inglaterra ... e tamén en España: 
Salburua en Vitoria, Villafáfila en Zamora ou a Lagoa 
da Nava en Palencia.

Neste contexto a primeira acción realizada 
foi a divulgación dunha idea: iniciar programas 
de restauración ambiental na Limia recuperando 
ou creando zonas nas que se poidan prolongar 
os empozamentos temporais mantendo un nivel 
de augas someras suficientes para que algunhas 
especies de interese conserven ou completen a súa 
nidificación con seguridade e sen que se vexa afectado 
o uso habitual dese espazo sobre o que se vai actuar, 
apoiando e promocionando calquera proxecto de 

Na Limia atopábase ata fai uns cincuenta anos unha das lagoas de auga 
doce máis importantes de España: a lagoa de Antela ou lago Beón, era tal a 
súa extensión que as xentes “subían ao Larouco para ver o mar”.

Vista xeral da zona húmida "Antonio Villarino" en Vilaseca. Foto Serafín González
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gandería extensiva de tipo tradicional e potenciando 
o desenvolvemento dun turismo ecolóxico respetuoso 
como complemento da economía local. Para a 
divulgación desta idea idílica e ambiciosa editouse e 
presentouse "Antela un conto de verdade. A historia de 
Antela contada por unha cegoña" na Casa da Cultura 
de Xinzo de Limia o día 03/06/2011 celebrando o día 
do medio ambiente. 

Desde entón, a Sección Antela continuou 
colaborando con diversos grupos e entidades e 
buscando datos e información detallada sobre especies 
e espazos de interese, mantendo simultaneamente 
contactos a diferentes niveis que fixeron posible 
manter negociacións con varias comunidades de 
montes veciñais en man común na procura de acordos 
de aluguer, colaboración ou custodia do territorio; polo 
de agora non se alcanzou ningún acordo pero están 
sentadas as bases para colaboracións futuras. 

Có paso do tempo e entre unhas e outras cousas, 
xurdiron novas oportunidades non consideradas nin 
previstas inicialmente, pero que finalmente deron os 
seus froitos. Así, na actualidade mantéñense abertas 
a seguintes liñas de traballo:

1.- Aluguer de parcelas á Agader. 
En 2012 optouse ao aluguer dalgunhas parcelas 

de interese á Agader o que supuxo a realización 
dun inmenso e arduo traballo de campo localizando 
as parcelas dispoñibles, valorando o seu estado, 
preparando o informe gráfico de cada unha e 
elaborando a documentación requirida por esta 
entidade. Solicitáronse 94 parcelas (propiedade 
da Xunta de Galicia todas elas e sobrantes das 
diferentes concentracións parcelarias) en diferentes 
convocatorias e espalladas por varios concellos de A 
Limia. O proceso administrativo para a resolución dos 
expedientes de aluguer avanza aos poucos e, a data 
de hoxe, SGHN dispón dun total de 40 alugadas por 
unha superficie total de 15,5 
ha e aínda están pendentes 
de resolver 51. 

Có primeiro lote de 
expedientes resoltos e 
contratos asinados iniciouse 
a campaña “Apadriña unha 
parcela” entre socios e 
simpatizantes, campaña que 

tivo unha fantástica acollida. 
2.- Adquisición de parcelas.
Entre as alternativas valoradas tamén se pensou 

en mercar algún predio aínda que semellaba que os 
fondos dispoñibles non serían suficientes para asumir 
a compra dalgunha parcela aínda que fose marxinal e 
non apta para aproveitamentos agrícolas. 

No ano 2012 a Axencia Tributaria de Ourense 
sacou a poxa diferentes parcelas distribuídas por varias 
zonas da Limia, xurdindo entón unha oportunidade 
para intentar dispoñer dalgún espazo onde desenvolver 
o ansiado proxecto de restauración. No primeiro 
proceso de poxa, unha vez valoradas as leiras e a 
dispoñibilidade económica o representante da Sección 
Antela poxou por un predio situado no bordo da 
lagoa de Antela, pero o prezo final non estaba ao 
alcance abandonando o proceso de poxa; con todo, 
vista a experiencia, non se descartou a posibilidade de 
presentarse a novas poxas si fose o caso. Isto ocorreu 
na primavera de 2013, cando se conseguiu mercar unha 
parcela, esta vez situada na veiga de Vilaseca, para o pago 
desembolsouse o total do recadado ata a data mediante 
a venda do conto "A historia de Antela contada por 
unha cegoña", as achegas de socios e simpatizantes e 
mesmo empregando fondos propios de SGHN. Así 
deu comezo unha nova etapa coa elaboración dun 
proxecto específico que aproveita a potencialidade 
do lugar para crear unha zona húmida temporal 
buscando favorecer unha decena de especies de flora 
e fauna raras ou ameazadas en Galicia. O proxecto 
someteuse aos trámites oportunos que resultaron 
ser excesivamente longos ata que por fin en outubro 
de 2013; obtidas as autorizacións correspondentes, 
inícianse os traballos comezando pola xestión da 
vexetación que se realizou en varias etapas grazas á 
colaboración dun bo grupo de voluntarios. O seguinte 
paso foi a creación de neocauces o que supuxo un 
gran avance no proxecto co inconveniente derivado da 

As superficies xestionadas en Antela son:
Parcela en propiedade 1 1,3   ha
Parcelas alugadas ó Bantegal 40 15,5 ha
Parcelas en custodia do territorio 12 21 ha
 Total 53 38,2 ha
Parcelas solicitadas ó Bantegal 52 26 ha  
 Total previsto a xestinar 105 64,2 ha
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necesidade de depositar os áridos extraídos na mesma 
parcela tanto pola falta de liquidez económica como 
polo atraso nas resolucións da Agader segundo o plan 
previsto que supoñía a utilización destes materiais 
nunha parcela lindeira a unha areeira para suavizar os 
noiros. A medida que pasaron os meses as xestións 
e colaboración con outras asociacións locais, neste 
caso o CDR O Viso foi posible afrontar unha nova 
fase no proxecto retirando parcialmente os materiais 
amoreados de modo que a data de hoxe pódese dicir 
que se ten construído o 90% dos neocauces e retirada 
a totalidade da terra sobrante. Con este proxecto a 
Sección Antela quere render homenaxe a unha persoa 
observadora, incansable e teimuda na defensa do 
noso patrimonio natural: Antonio Villarino, decano 
dos naturalistas de A Limia e Presidente de Honra 
da SGHN, con este motivo 
a parcela pasou a chamarse 
“Humidal Antonio Villarino". 
En pouco poderemos informar 
das últimas actuacións que se 
están desenvolvendo nesta 
zona húmida para completar o 
proxecto.

3.- Acordos de custodia 
do territorio

3.a. As catro Musas
Ent re  os  p r ime i ros 

expedientes resoltos pola 
Agader atopábanse 4 parcelas 
de  vocac ión  c l a ramente 
pecuaria na zona de Xunqueira 
de Ambía localizadas nun área 
onde un veciño da zona tiña 

plantexado un proxecto de gandería en extensivo 
cunha proposta e formulación coincidente coas ideas 
e obxectivos da Sección Antela; así que en pouco 
tempo o día do medio ambiente de 2014 asinouse 
o primeiro acordo de colaboración entre SGHN e 
un gandeiro da Limia a través do cal acordouse a 
actuación sobre a vexetación arbustiva e o rexenerado 
de bidos recuperando o uso tradicional da zona coa 
rexeneración da comunidade de herbáceas. Estes 
hábitats herbáceos aseguran a conservación de 
especies vexetais e a introdución de gando terá efectos 
positivos sobre as poboacións de insectos, hérpetos, 
aves e mamíferos. 

Estas parcelas sendo as primeiras nas que se 
obtivo un acordo de custodia foron a inspiración para 
a campaña "apadriña unha parcela" -da que se falou 

Vista xeral da poza dos arieiros despois da actuación de limpeza e protección do terreo. Foto Serafín González

Campaña de limpeza en Gomareite. Foto Soco Álvarez



Tocará seguir nestas e noutras liñas de traballo 
e facer o seguimento da evolución do que xa está en 
marcha e como sempre quédanos só agradecer o apoio, 
axuda e colaboración de todos aqueles que fixeron 
posible que aquilo que empezou sendo un conto sexa 
xa unha realidade. 

Antela un conto de verdade e por fin, amence unha lagoa
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SGHN-Sección Antela segue a 
traballar na consecución de novos 
acordos. Se te gusta a iniciativa 
e ves viable colaborar, lembra 
que podes ser BEÓNFEITOR e 
contribuir a que medre o proxecto 
de SGHN-Antela podes contribuir 
cunha doazón na conta corrente 

ES63 2080 0200 4830 4012 7702
• Beón: (nome, botánica). A 

pranta máis emblemática non só 
de Antela ou lago Bión/Beón, senón 
de todo o complexo húmido Limia-
Antela.

• Benfeitores: (sustantivo). Os 
que fan o ben.

• B E ó N F E I T O R :  ( n o m e , 
neoloxismo). Díse do que fai o 
ben aos ecosistemas acúaticos de 
Limia-Antela.

P a r a  c a l q u e r a  o u t r a 
colaboración ou comunicacións 
específicas sobre o proxecto, faino 
a través do correo electrónico 
antela@sghn.org

antes- e rapidamente foron apadriñadas polo Museo 
de Historia Natural e pola Sección de Astronomía 
ambas da SGHN, con tal coincidencia parecía obvia 
a denominación: Mus(eo) - As(tronomía) así que así 
foron bautizadas "As catro Musas".

3.b. Veiga de Gomareite.
Ao longo de todo este tempo, como se apuntou 

arriba, abríronse varias liñas de negociación con 
propietarios de terras, especialmente Comunidades de 
Montes Veciñais en Man Común, sen obter resultado 
satisfactorio á data. Con todo, chegouse a asinar outro 
acordo de custodia do territorio compartida cun 
gandeiro sobre unha superficie de 16 ha do monte 
comunal Veiga de Gomareite. A Veiga de Gomareite 
é un espazo que formaba parte da desecada lagoa de 
Antela e que se utilizou durante moitos anos como 
vertedoiro incontrolado de todo tipo de residuos 
que aos poucos foron restando superficie útil de 
veiga tanto para uso gandeiro como para as especies 
de flora e fauna propias deste tipo de hábitats. O 
acordo de custodia neste lugar pretende mellorar a 
situación do comunal mediante a recolleita de lixo e 
impedindo novos vertidos, mentres se vai introducindo 
temporalmente o rabaño de vacas asegurando a 
conservación da vexetación herbácea propia das veigas 
e proporcionando condicións para a recuperación 
doutras especies ligadas tanto a estes hábitats como á 
xestión e uso tradicional destas superficies.

3.c. Poza dos arieiros.
Baixo esta denominación atópase outro singular 

caso de colaboración entre a SGHN e unha empresa 
local para desenvolver un proxecto conxunto 
sobre unha parcela alugada á Agader e outras dúas 
parcelas particulares lindeiros; trátase da recreación 
dos hábitats de bancos areosos propios dos cursos 
fluviais do Limia antes dos traballos de desecación e 
construción de canles. Os bancos areosos son hábitats 
que actuaban como áreas de descanso, alimentación 
e cría para algunhas especies de limícolas (en especial 
para o arieiro, Charadrius dubius) e para o mantemento 
das condicións idóneas para a conservación dunha 
planta mundialmente ameazada o cardiño da lagoa. 
As intervencións realizadas ata a data supuxeron un 
intenso traballo de remodelación da zona parcialmente 
explotada fai anos para a extracción de area creando 
áreas de diferentes niveis de auga e pendentes suaves 
adecuadas para as especies obxectivo. 

Campaña de limpeza en Gomareite. Foto Soco Álvarez
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Familia Falconidae 

LAGARTEIRO  DAS  TORRES   (ou 
PENEIREIRO DAS TORRES)
Falco naumanni

 Buxarelo foi o nome proposto por C. 
Pedreira López e X. M. Penas Patiño en 1977-1978, 
na lista patrón de aves de Galicia (23). Utilizouse ou 
recolleuse na primeira guía de aves destes autores e 
nalgunha outra publicación ornitolóxica (1, 2, 10 e 26). 
Na segunda guía de aves de X. M. Penas Patiño e C. 
Pedreira López e no Atlas de Vertebrados de Galicia 
utilizouse lagarteiro buxarelo (5 e 6). Lagarteiro 
das torres foi proposto en 1999 por M. A. Conde 
Teira (27). Tense empregado nalgunhas publicacións 
ornitolóxicas recentes (7, 9, 13, 14, 16 e 18). En 1991, 
M. A. Conde Teira e T. A. Vidal Figueroa propuxeron 
tamén o nome peneireiro das torres (25). Nunha 
publicación chamóuselle peneireiro do verán (3). 
Na bibliografía ornitolóxica, os nomes portugueses 
son francelho, peneireiro-das-torres e peneireiro-de-
dorso-liso (2, 9, 35 e 36).
 M. A. Conde Teira e T. A. Vidal Figueroa 
explican que existen dous nomes xenéricos 
maioritarios en Galicia: peneireiro, sobre todo 
no oriente galego, e lagarteiro, predominante no 
occidente (25).
 Nos diccionarios revisados, atopáronse 
as denominacións xenéricas apuntadas en Falco 
tinnunculus. Ademais, o Diccionario galego-castelán 
de X. L. Franco Grande (1968), da editorial Galaxia, 
trae a entrada buxarelo, que remite a buxato.
 No Dicionário da língua galega de I. 
Alonso Estravís (1995), da editorial Sotelo Blanco, 
aparece a entrada buxarelo, que define e identifica 

especificamente con Falco naumanni. 
 No Gran Diccionario Xerais da Lingua 
Galega (2000), de varios autores, aparece a entrada 
falcón (como galega e estándar) co sítem falcón 
buxarelo, que identifica especificamente con Falco 
naumanni.
 No tocante á motivación semántica de 
"lagarteiro" e "peneireiro", véxase Falco tinnunculus. 
Sobre a etimoloxía de significación de "falcón", 
véxase Falco peregrinus. O modificador "das torres" 
fai referencia a que este paxaro aniña a miúdo nos 
tellados ou no alto de construccións humanas. "Do 
verán" relaciónase coa súa fenoloxía, pois é unha 
especie migradora, nomeadamente estival (este 
mesmo cualificativo utilizouse tamén para outra 
especie: Falco subbuteo). O modificador portugués "de-
dorso-liso" indica unha característica diferencia esta 
especie de Falco tinnunculus, para o que se emprega 
o modificador "de-dorso-malhado", e aluden a se 
teñen ou non pintiñas no lombo. Non se atopou 
unha explicación semántica para "buxarelo" nin 
para o portugués "francelho", pero o primeiro 
podería querer dicir simplemente buxato pequeno 
e o segundo, como significa tamén en galego esta 
palabra, que ten apego ás cousas francesas, quizais 
por algunha crenza popular que o relacione con 
Francia. 
 En canto á escolla dunha denominación 
estándar, M. A. Conde Teira e T. A. Vidal Figueroa 
acharon máis recomendable o nome xenérico de 
peneireiro, por facer referencia á característica 
conducta destas aves: o seu voo peneirado (25). 
Ambos os dous son nomes xenéricos aplicables a E. 
caeruleus, F. tinnuculus, F. naumanni e F. vespertinus, todas 
elas aves rapaces pequenas que se peneiran no ceo.
 As voces lagarteiro e peneireiro téñense 
empregado na literatura (véxase Falco tinnunculus).

LAGARTEIRO COMÚN   (ou PENEIREIRO 
COMÚN)
Falco tinnunculus
 Lagarteiro foi a denominación proposta por 
C. Pedreira López e X. M. Penas Patiño en 1977-1978, 
na lista patrón de aves de Galicia (23). Lagarteiro –ou 
lagarteiro común–  foi tamén o nome proposto en 
1991 e 1999 nos traballos de M. A. Conde Teira e T. 
A. Vidal Figueroa (25 e 27). Utilizouse ou recolleuse 
na guía de aves de X. M. Penas Patiño e C. Pedreira 
López e noutras publicacións ornitolóxicas (1, 2, 7, 
9, 10, 13, 14, 16, 18 e 26). Na segunda guía de aves 

 Continuamos coa publicación, por capítulos, do libro de Silve-
rio Cerradelo “Os nomes das Aves de Galicia”. Neste artigo segui-
mos con parte da Familia Falconidae
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de X. M. Penas Patiño e C. Pedreira López e no Atlas 
de Vertebrados de Galicia utilizouse a denominación 
de lagarteiro peneireiro (5 e 6). Noutra publicación, 
peneireiro común (3). Na bibliografía ornitolóxica, 
os nomes portugueses son peneireiro, peneireiro-
vulgar e peneireiro-dorso-malhado ou peneireiro-de-
dorso-malhado (2, 9, 26, 35 e 36).
 No tocante aos nomes populares galegos 
vivos na fala, A. Villarino Gómez rexistrou para Falco 
tinnunculus as denominacións de tecelán, lagarteiro, 
peneireiro e o castelanismo gavilán nas terras da 
desaparecida lagoa de Antela, na Limia (8). C. Pedreira 
López et al. rexistraron lagarteiro e lagarteira (con e 
sen gheada) para Falco tinnunculus no concello de Ames, 
na Coruña (29). F. Bernis Madrazo rexistrou para esta 
especie ballarín, lagarteiro, peneireiro e o catelanismo 
gavilucho en Galicia, e peneirego nalgunha zona de 
Asturias, posiblemente de fala galega (26). No Bierzo 
tamén recibe o nome de peneireiro (testemuño 
persoal). M. R. Martínez Martínez rexistrou lagarteiro 
en Curtis; C. García González, en Compostela; M. 
C. López Taboada, en Sobrado dos Monxes; M. D. 
García Rojo, en Monterroso; R. Fraga García, en 
Melide; E. Rodríguez Gandoi, en Guntín; X. Pena 
Seixas, en Guitiriz; M. C. Gil Suárez, en Vilardevós; 
J. A. Palacio Sánchez, en Ferreira de Pantón; M. J. 
Pérez Froiz, en Sta. María de Oirós; M. A. Fraiz 
Barreiro, en Codeseda; I. Leis Casanova, en Sta. 
Eulalia de Dumbría; S. López Facal, en Toba; J. 
López Fernández, en Novefontes; M. I. Vázquez 
Fernández, en Pereiramá (30). M. J. Morandeira 
Lores rexistrou a variante lagarteira en Laxe e R. 

Seco Fernández en Santa 
Comba (30). X. de Vivero 
apunta lagarteiro e tecelán 
como outros nomes galegos 
da especie (3). No Atlas 
de Vertebrados de Galicia 
tamén se recollen para esta 
especie os nomes populares 
de paxaro da chuvia, 
peneireiro e peneiriño (6). G. 
Baamonde Traveso rexistrou 
a voz lamote en Cedofeita, 
que foi identificada coa voz 
castelá cernícalo (30). J. L. 
Couceiro Pérez rexistrou a 
voz tartaraña en Feás, que 
se identificou coa castelá 
cernícalo (30).
 No Diccionario 
galego-castelán de X. L. 
Franco Grande (1968), da 
editorial Galaxia, aparece 
a entrada xenérica arpella 

defínida dunha maneira imprecisa, como "una especie 
de cernícalo"; tarataraña tamén está identificada coa 
voz cernícalo e co sinónimo lagarteiro; lagarteiro 
identifícase coa voz cernícalo, e dá bexato como 
sinónimo, aínda que despois identifica a entrada 
bexato con milano, non con cernícalo; peneireiro 
defínese como ave rapaz, sen identificar, mais non 
aparece como entrada senón na entrada "peneireo", 
que é o voo axitado que fai o peneireiro, e entón 
explica que é unha ave de rapina. (Daquela, non 
está definindo con entrada propia un dos termos –
peneireiro– empregado na definición de "peneireo", 
é dicir, non cumpre un dos principios lexicográficos.)
 No Diccionario de usos castelán-galego 
de X. M. Freixedo Tabarés e F. Álvarez Carracedo 
(1984), da editorial Akal, aparecen as voces xenéricas 
arpella, arpeu, buxarelo, lagarteiro, tartaraña, badoco 
e paioio na entrada castelá cernícalo (as dúas últimas 
en sentido figurado, aínda que o indica tamén para 
buxarelo).
 O Dicionário da língua galega de I. Alonso 
Estravís (1995), da editorial Sotelo Blanco, presenta 
as entradas bailarete, lagarteiro, lagarteira, torcellán, 
peneireiro e peneiriño para se referir a Falco 
tinnunculus. Ademais, na entrada tecelán refírese, 
en dúas acepcións diferentes, a dúas especies: Falco 
tinnunculus (dá os sinónimos lagarteiro e peneireiro) e 
Accipiter nisus.
 O Gran Diccionario Xerais da Lingua Galega 
(2000), de varios autores, refírese especificamente 
nas entradas peneireiro, lagarteiro, bailarete e tecelán 

Falco tinnunculus
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a Falco tinnunculus (todas elas consideradas do galego 
estándar).
 No tocante á motivación semántica, 
"lagarteiro" estaría relacionado coa súa alimentación 
e "peneireiro" co xeito de voar, quedando quieto 
nun punto do aire, abaneando as ás (peneireo ou 
voo peneirado). Tamén a este típico voo aluden 
seguramente "ballarín", forma local de bailarín, e 
tal vez "torcellán". O modificador portugués "de-
dorso-malhado" indica unha característica que 
diferencia esta especie de Falco naumanni, para o 
que se emprega "de-dorso-liso", e aluden a se teñen 
ou non pintiñas no lombo. "Paxaro da chuvia" 
probablemente é por causa de crenzas populares que 
asocian a presencia do paxaro coa chuvia. Non se 
encontrou explicación semántica para "tecelán", non 
sendo polos movementos que a ave fai no aire, que 
lembran os dun tecelán (aplícase tamén a Accipiter 
nisus, que non fai eses peneireos pero ten certo 
parecido con Falco tinnunculus).
 En canto á escolla dunha denominación 
estándar, como xa se comentou en E. caeruleus e F. 
naumanni, M. A. Conde Teira e T. A. Vidal Figueroa 
explican que para esta especie existen dous nomes 
xenéricos aplicables e maioritarios en Galicia: 
peneireiro, sobre todo no oriente galego, e lagarteiro, 
predominante no occidente (25). É posible que a 
asignación de tartaraña e lamote a esta especie sexan 
erros, e que se refiran ás especies do xénero Circus e a 
Buteo buteo.

 En canto ao emprego destes vocábulos na 
literatura, o escritor Álvaro Cunqueiro emprega a voz 
peneireiro en A cociña galega: "...unha fraga mesta, 
na que o lobo se escusa, e sober da que sempre 
voan aves de rapiña que nos nosos chamamos 
peneireiros... " (37). X. M. Penas Patiño e C. Pedreira 
López recollen uns versos de Rosalía de Castro que 
fan mención ao lagarteiro: "Din que parés lagarteiro 
desplumado; / se é verdá / meu lagarteiro tenme o 
corazón prendado!" (1).

ESMERILLÓN
Falco columbarius
 Falcón paxareiro foi o nome proposto por C. 
Pedreira López e X. M. Penas Patiño en 1977-1978, 
na lista patrón de aves de Galicia (23). Utilizouse 
na primeira guía de aves destes autores e recolleuse 
nalgunha outra publicación ornitolóxica (1, 2, 3 e 26). 
Esmerillón foi a denominación proposta en 1991 e 
1999 nos traballos de M. A. Conde Teira e T. A. Vidal 
Figueroa (25 e 27). Empregouse ademais na segunda 
guía de aves de X. M. Penas Patiño e C. Pedreira 
López e noutras publicacións ornitolóxicas (5, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 16 e 18). Nunha publicación utilizouse 
falcón do inverno (3). Na bibliografía ornitolóxica, o 
nome portugués é esmerilhâo (2, 9, 26, 35 e 36).
 M. A. Conde Teira e T. A. Vidal Figueroa 
explican que é unha especie que non ten nome propio 
na fala galega viva (25).
 No Diccionario galego-castelán de X. L. 
Franco Grande (1968), da editorial Galaxia, e no 
Dicionário da língua galega de I. Alonso Estravís 
(1995), da editorial Sotelo Blanco, atopáronse as 
denominacións apuntadas en Falco peregrinus.
  O Diccionario de usos castelán-galego de X. 
M. Freixedo Tabarés e F. Álvarez Carracedo (1984), 
da editorial Akal, dá para a voz castelá esmerejón as 
mesmas que para a voz azor, que son nomes xenéricos 
de aves rapaces (véxase Accipiter gentilis).
 No Gran Diccionario Xerais da Lingua 
Galega (2000), de varios autores, aparece a entrada 
falcón (como galega e estándar) co sítem falcón 
paxareiro, que identifica especificamente con Falco 
columbarius.
 J. Corominas, no Diccionario Crítico 
Etimológico de la Lengua Castellana, explica que a 
voz castelá esmerejón (paralela á galega "esmerillón") 
deriva dunha forma xermánica, schmerl, e que 
probablemente o castelán tomouna do francés 
antigo esmereillon (hoxe émerillon); na Ideade 
Media stán documentadas esmerilón, esmerijón e 
esmerejón. Sobre a etimoloxía de significación de 
"falcón", véxase Falco peregrinus. O modificador 
"do inverno" relaciónase coa súa fenoloxía, pois é 
unha especie migradora, nomeadamente invernante. 
"Paxareiro" fai referencia á súa alimentación, xa que 
caza pequenos paxaros.
 En canto á escolla dun nome estándar, M. 
A. Conde Teira e T. A. Vidal Figueroa consideran 
lexítimo e coherente recuperar para o galego a 
voz medieval esmerillón, derivado de esmeril, do 
francés antigo, e que se difundiu por todas as linguas 
romances occidentais (25).
 En canto ao emprego da voz falcón na 
literatura, véxase Falco peregrinus.
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FALCÓN  PEQUENO
Falco subbuteo

 Falcón pequeno foi a denominación proposta 
por C. Pedreira López e X. M. Penas Patiño en 1977-
1978, na lista patrón de aves de Galicia (23). Falcón 
pequeno foi tamén o nome proposto en 1991 e 1999 
nos traballos de M. A. Conde Teira e T. A. Vidal 
Figueroa (25 e 27). Utilizouse ou recolleuse ademais 
nas guías de aves de X. M. Penas Patiño e C. Pedreira 
López, no Atlas de Vertebrados de Galicia e noutras 
publicacións ornitolóxicas (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18 e 26). X. de Vivero dá a esta 
especie os nomes de tagarote e falcón do verán (3). F. 
Bernis Madrazo cita ao portugués Fernandes Ferreira 
(1616), que chama a esta especie falcón tagarote (26). 
Na bibliografía ornitolóxica, o nome portugués é 
ógea (2, 26, 35 e 36).
 No tocante a nomes populares galegos, A. 
Villarino Gómez rexistrou para 
Falco subbuteo a denominación de 
falcón nas terras da desaparecida 
lagoa de Antela, na Limia (8). J. 
M. Dobarro Paz rexistrou a voz 
xenérica falcón en Cabalar (30). 
 No Diccionario galego-
castelán de X. L. Franco Grande 
(1968), da editorial Galaxia, no 
Diccionario de usos castelán-
galego de X. M. Freixedo Tabarés 
e F. Álvarez Carracedo (1984), da 
editorial Akal, e no Dicionário da 
língua galega de I. Alonso Estravís 
(1995), da editorial Sotelo Blanco, 
atopáronse as denominacións 
apuntadas en Falco peregrinus.
 No Gran Diccionario 
Xerais da Lingua Galega (2000), 
de varios autores, aparece a 

entrada falcón (como galega e estándar) co sítem 
falcón pequeno, que identifica especificamente con 

Falco subbuteo.
 Sobre a etimoloxía de significación de 
"falcón", véxase Falco peregrinus. O modificador 
"pequeno" indica o seu tamaño, menor co de 
Falco peregrinus. "Do verán" relaciónase coa 
súa fenoloxía, pois é unha especie migradora, 
nomeadamente estival. H. Costa et el. explican 
que "tagarote" era antigamente a denominación 
dun falcón das illas Cabo Verde, segundo 
documenta D. Ferreira (1616) e que "ógea" é un 
nome empregado polos falcoeiros medievais e 
definido xa especificamente para esta ave no 
1616 por D. Ferreira (35).
 En canto ao emprego da voz falcón na 
literatura, véxase Falco peregrinus. 

LAGARTEIRO PATIRRUBIO   (ou 
PENEIREIRO PATIRRUBIO)
Falco vespertinus
 Lagarteiro patirrubio foi o nome proposto 
en 1999 no traballo de M. A. Conde Teira (27). 
Empregárase na segunda guía de aves de X. M. 
Penas Patiño e C. Pedreira López e recolleuse 
ou empregouse tamén noutras publicacións 
ornitolóxicas recentes (5, 9, 14, 15 e 18). Nunha 
publicación utilizouse peneireiro de patas rubias (3). 
Na bibliografía ornitolóxica, os nomes portugueses 
son falcâo-vespertino e falcâo-pés-vermelhos (2, 35 e 
36).
 É unha especie moi rara en Galicia, e non 
se lle coñecen nomes popopulares non sendo os 
xenéricos.

Falco vespertinus
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Nos diccionarios revisados para este traballo non 
aparecen denominacións específicas para Falco 
vespertinus. Recollen, non obstante, denominacións 
xenéricas de Falco tinnunculus, que tamén se empregan 
para Falco vespertinus.
 No tocante á motivación semántica de 
"lagarteiro" e "peneireiro", véxase Falco tinnunculus. 
Sobre a etimoloxía de significación de "falcón", 
véxase Falco peregrinus. Os modificadores "de pés 
vermellos", "de patas rubias" ou similares fan 
referencia á característica cor rubia das súas patas, 
moi rechamante. "Vespertino" está relacionado coa 
denominación latina (emporiso, é unha especie de 
hábitos diurnos).
 Tamén para esta especie é aplicable o criterio 
que xa se comentou para E. caeruleus, F. naumanni e F. 
tinnunculus sobre os dous nomes xenéricos maioritarios 
en Galicia: peneireiro, sobre todo no oriente galego, e 
lagarteiro, predominante no occidente.
As voces lagarteiro e peneireiro téñense empregado 
na literatura (véxase Falco tinnunculus), e tamén falcón 
(véxase Falco peregrinus).

FALCÓN  PEREGRINO
Falco peregrinus

 Falcón común foi o primeiro nome proposto 
por C. Pedreira López e X. M. Penas Patiño, en 
1977, na lista patrón de aves de Galicia (23a). Esta 
denominación recolleuse nalgunha publicación (3). 
En 1978, tamén na lista patrón de aves de Galicia, 
na segunda parte, os autores propuxeron o nome 
de falcón pelengrín no canto do anterior (23b). 
Esta segunda denominación utilizouse na primeira 
guía de aves destes autores e recolleuse no Atlas de 
Vertebrados de Galicia e nalgunha outra publicación 
(1, 3 e 6). F. Bernis Madrazo apunta outro nome 
moi parecido: falcón pelegrín (26). Falcón peregrino 
foi proposto en 1991 e 1999 nos traballos de M. 
A. Conde Teira e T. A. Vidal Figueroa (25 e 27). 
Utilizouse na segunda guía de aves de X. M. Penas 
Patiño e C. Pedreira López, no Atlas de Vertebrados 
de Galicia e recolleuse ou utilizouse tamén noutras 
publicacións ornitolóxicas (3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 e 18). Na bibliografía ornitolóxica, o nome 
portugués é falcâo-peregrino e falcâo-real (2, 9, 26, 
35 e 36).
 En canto ás denominacións populares, A. 
Villarino Gómez rexistrou para Falco peregrinus o 
nome de falcón nas terras da desaparecida lagoa 
de Antela, na Limia (8). C. Pedreira López et al. 
rexistraron falcón para esta especie no concello de 



PASPALLÁS 53:13

Revisión dos nomes galegos de aves - XII

Silverio Cerradelo Gómez
Fotos: Álvaro Rodríguez Pomares

Ames, na Coruña (29). J. M. Dobarro Paz rexistrou 
así mesmo falcón en Cabalar (30).
  No Diccionario galego-castelán de X. L. 
Franco Grande (1968), da editorial Galaxia, aparece a 
entrada falcón identificada coa voz castelá halcón.
 O Diccionario de usos castelán-galego de X. 
M. Freixedo Tabarés e F. Álvarez Carracedo (1984), 
da editorial Akal, dá para a voz castelá halcón a voz 
galega falcón. 
 O Dicionário da língua galega de I. Alonso 
Estravís (1995), da editorial Sotelo Blanco, inclúe a 
entrada falcón, que nuhna das acepcións identifica 
con Falco peregrinus.
 No Gran Diccionario Xerais da Lingua 
Galega (2000), de varios autores, aparece a entrada 
falcón (como galega e estándar) co sítem falcón 
peregrino, que identifica especificamente con Falco 
peregrinus.
 J. Corominas explica que o termo castelán 
halcón descende do latín tardío falco, -onis (e do 
mesmo xeito o galego "falcón"), de orixe incerta, 
probablemente a mesma que o adxectivo castelá que 
se emprega para as persoas as dedas ou os pés tortos, 
que deriva de falx, fouce; a aplicación a ave de rapina 
sería por mor das poutas curvadas. O modificador 
"peregrino" tal vez faga referencia aos seus hábitos 
migratorios, sobre todo nos falcóns do norte da 
Europa, que no inverno se desprazan cara ao sur. 
"Real" é un cualificativo engadido ao nome xenérico 
de moitas aves para as identificar como especies, que 
no caso desta ave de rapina seguramente ten relación 
cunha certa beleza ou vistosidade no seu voo ou 
co seu tamaño (é o maior dos falcónidos das nosas 
latitudes) e a súa forza.
 A voz falcón está recollida na literatura. O 
escritor Álvaro Cunqueiro emprégaa en As crónicas 
do sochantre: "...a súa casa e a miña pintan un falcón 
en gules... " (37). O escritor Eduardo Pondal tamén 
usa falcón nun poema titulado A Curros Enríquez: " 
... Ese é o poeta: é escravo das ideas, / esquiva todo 
honor, toda homenaxe; / e luita por romper súas 
cadeas, / coma un falcón intrépido e salvaxe ... ". 

LAGARTEIRO  DAS  TORRES (ou PENEIREIRO DAS TORRES) Falco naumanni
LAGARTEIRO COMÚN   (ou PENEIREIRO COMÚN)   Falco tinnunculus
ESMERILLÓN        Falco columbarius
FALCÓN  PEQUENO       Falco subbuteo
LAGARTEIRO PATIRRUBIO   (ou PENEIREIRO PATIRRUBIO) Falco vespertinus
FALCÓN  PEREGRINO         Falco peregrinus
FALCÓN  XERIFALTE         Falco rusticolus

FALCÓN  XERIFALTE
Falco rusticolus
 Falcón albar foi o nome proposto por C. 
Pedreira López e X. M. Penas Patiño en 1977-1978, 
na lista patrón de aves de Galicia (23). Utilizouse nas 
dúas guías de aves destes autores e recolleuse nalgunha 
outra publicación ornitolóxica (1, 2, 5 e 26). Falcón 
xerifalte foi o nome proposto en 1991 e 1999 nos 
traballos de M. A. Conde Teira e T. A. Vidal Figueroa 
(25 e 27). Tense empregado nalgunha publicación 
recente (9 e 14). Na bibliografía ornitolóxica, os 
nomes portugueses son gerifalte e falcâo-gerifalte (2, 
26, 35 e 36).
 É unha especie moi rara en Galicia e non se 
lle coñecen denominancións populares galegas, non 
sendo a xenérica.
 No Diccionario galego-castelán de X. L. 
Franco Grande (1968), da editorial Galaxia, e no 
Diccionario de usos castelán-galego de X. M. Freixedo 
Tabarés e F. Álvarez Carracedo (1984), da editorial 
Akal, atopáronse as denominacións apuntadas en 
Falco peregrinus.
 O Dicionário da língua galega de I. Alonso 
Estravís (1995), da editorial Sotelo Blanco, inclúe a 
entrada xerifalte ou xerifalto, que nunha das acepcións 
identifica con Falco rusticolus. 
 No Gran Diccionario Xerais da Lingua 
Galega (2000), de varios autores, aparece a entrada 
falcón (como galega e estándar) co sítem falcón albar, 
que identifica especificamente coa voz xerifalte; 
tamén a entrada xerifalte (como galega e estándar), 
que nunha das acepcións define e identifica con Falco 
rusticolus e con falcón albar.
 Sobre a etimoloxía de significación de 
"falcón", véxase Falco peregrinus. O cualificativo "albar" 
está referido á cor da súa plumaxe e "xerifalte", como 
significa tamén a palabra, persoa que sobresae en 
certa cousa, ao seu tamaño, forza e beleza.
  En canto ao emprego da voz falcón na 
literatura, véxase Falco peregrinus.
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¿Por que non hai que limpar os ríos?

los procedimientos de emergencia (sinónimo de 
ausencia de control ambiental) tras cada crecida para 
meter las máquinas “limpiadoras” en el río. Quizás 
sea que hay intereses económicos en estas prácticas, 
dinero público disponible para ello y fuerte presión 
desde las empresas del sector a los organismos de 
gestión. Quizás sea también porque es difícil para los 
afectados convivir con las inundaciones y se aferran 
al recurso de pedir, que es gratis, y si la “limpieza” se 
aprueba saben que no les va a costar un euro.
 Sea cual sea la causa, no hay crecida en la 
que no se demande la “limpieza del río”, incluso con 
mayor intensidad que otras típicas frases recurrentes 
como “si no fuera por los embalses esto habría sido 
una catástrofe”, “qué pena, cuánta agua se va a perder 
en el mar” o “vamos a eludir las trabas ambientales 
para ayudaros”, pronunciadas sin rubor por políticos 
y gestores de turno.
 El tinglado está montado así. Y, desde luego, 
las aseveraciones de los científicos contra estas malas 
prácticas poco o nada se tienen en cuenta.

¿En qué consiste realmente limpiar un río?
 Habría que poner siempre “limpiar” entre 

 Esta interpretación popular de los hechos, 
tan errónea como abrumadoramente unánime, 
resulta muy llamativa y se manifiesta en ríos grandes 
y pequeños y en cualquier rincón de la Península. Los 
medios de comunicación, además, no la ponen en 
duda, y constituyen un altavoz permanente de esta 
demanda.
 La idea de que “hay que limpiar el río” está, por 
tanto, profundamente enraizada. Quizás provenga de 
esa mentalidad ancestral de tantas labores de manejo 
tradicionales, como eliminar la maleza y mantener 
“limpios” los bosques para que no se quemen. Quizás 
sea porque en el pasado los cauces se “limpiaban” 
con frecuencia y sin contemplaciones, sabiendo que 
no servía de nada, a modo de “actuación placebo”, 
pero se hacía para mantener callado y agradecido 
al personal y para ganar votos. En una encuesta 
reciente en Francia solo los mayores de 65 años 
siguen planteando esta medida para luchar contra las 
inundaciones (“es algo simbólico, la tradición, aunque 
no sea efectivo”). Quizás sea porque en España 
aún se sigue haciendo cuando se puede, es decir, 
cuando se pueden evitar o regatear las normativas 
ambientales. Así, los gestores públicos se acogen a 

 Cada vez que asistimos a la crecida de un río emergen las voces de los 
habitantes ribereños −alcaldes, agricultores y cualquier persona de la calle− 
reclamando la “limpieza” del cauce y asegurando, además sin ningún género 
de duda por su parte, que la inundación está siendo grave “por culpa de que 
el río no está limpio”.

 Publicamos este interesante e sólido artigo sobre a mal chamada "limpeza" dos 
ríos. Reprodúcese con autorizaicon do autor Dr. Alfredo Ollero Ojedae o artigo orixinal está 
dispoñible en http://river-keeper.blogspot.com.es/2013/01/por-que-no-hay-que-limpiar-
los-rios.html
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comillas, porque es una expresión inexacta aunque 
sea tan tradicional. Realmente limpiar es eliminar lo 
que está sucio, por lo que en este caso este verbo 
debería restringirse a eliminar la basura (residuos de 
procedencia humana) que pueda haber en los ríos.
 Pero cuando se pide ”limpiar un río” no 
se pretende liberarlo de basuras, sino eliminar 
sedimentos, vegetación viva y madera muerta, es decir, 
elementos naturales del propio río. Se demanda, en 
definitiva, agrandar la sección del cauce y reducir su 
rugosidad para que el agua circule en mayor volumen 
sin desbordarse y a mayor velocidad. Este es uno de 
los objetivos de la ingeniería tradicional, por lo que 
hay abundante teoría y experiencia al respecto, y se 
basa en una visión del río muy primaria y obsoleta, 
simplemente como conducto y como enemigo, 
en absoluto se contempla como el sistema natural 
diverso y complejo que realmente es.
 Técnicamente, por tanto, “limpiar” es 
intentar aumentar la sección de desagüe y suavizar 
sus paredes o perímetro mojado, es decir, dragar y 
arrancar la vegetación. Y para ello se destruye el cauce, 
porque se modifica su morfología construida por el 
propio río, se rompe el equilibrio hidromorfológico 
longitudinal, transversal y vertical, se eliminan 
sedimentos, que constituyen un elemento clave del 
ecosistema fluvial, se elimina vegetación viva, que 
está ejerciendo unas funciones de regulación en el 
funcionamiento del río, se extrae madera muerta, 
que también tiene una función fundamental en los 
procesos geomorfológicos y ecológicos, y se aniquilan 
muchos seres vivos, directamente o al destruir sus 
hábitats. En definitiva, el río sufre un daño enorme, 
denunciable de acuerdo con diferentes directivas 
europeas y legislación estatal.
 Estas prácticas se realizan con maquinaria 
pesada, sin vigilancia ambiental, sin información 
pública y sin procedimiento de impacto ambiental. 
En nuestro país siguen siendo muy generalizadas y 
constituyen una de las principales causas de deterioro 
de nuestros valiosos ecosistemas fluviales. Por poner 
un ejemplo, en 2005 −época de “vacas gordas”−, se 
“limpiaron”, es decir, se destruyeron salvajemente, 
150 km de cauces solo en la pequeña cuenca del río 
Arba (provincia de Zaragoza), invirtiendo mucho 
dinero para el que en aquel momento no supieron 
encontrar un mejor destino. Hoy algunos de esos 

cauces masacrados no han podido recuperarse 
todavía, pero otros sí lo han hecho, presentando de 
nuevo un aspecto afortunadamente bastante natural, 
por lo que si ahora hubiera dinero podrían ser objeto 
de una nueva e inútil actuación de “limpieza”.
 
Una acción inútil y contraproducente
 Los daños geomorfológicos y ecológicos 
provocados por las “limpiezas” fluviales son enormes 
y justifican por sí mismos que estas prácticas deberían 
estar radicalmente prohibidas. Pero es que, además, 
son acciones que en nada benefician al medio 
socioeconómico, a aquéllos que las demandan.
 En primer lugar las “limpiezas” son inútiles, 
ya que en el siguiente episodio de aguas altas o de 
crecida el río volverá a acumular materiales en las 
mismas zonas “limpiadas”, recuperando en buena 
medida una morfología muy próxima a la original. 
Si se draga el cauce, en las primeras horas de la 
siguiente crecida sedimentos movilizados rellenarán 
los huecos. Si solo se piensa a corto plazo, a unos 
meses vista, sí puede que se haya ganado una poca 
capacidad de desagüe. Pensemos que en grandes ríos 
eliminar una capa de gravas de su lecho aumenta 
mínimamente la sección de la corriente desbordada, 
es un efecto despreciable. En el río Ebro, si se dragara 
rebajando 1 metro el fondo del lecho en el cauce 
menor, para una crecida de 2.000 m3/s y teniendo 
en cuenta el campo de velocidades, tan solo bajaría el 
nivel de la corriente unos 8 centímetros en la misma 
sección dragada. A medio y largo plazo la inversión 
no habrá valido la pena y si se quiere mantener dicha 
capacidad de desagüe habrá que seguir “limpiando” 
una y otra vez. Tras la pequeña crecida de 2010 se 
dragó el Ebro en varios puntos (126.000 m3) y hoy 
durante la crecida del Ebro de enero de 2013 se está 
pidiendo insistentemente que se vuelvan a dragar los 
mismos puntos. “Limpiar” el río es tirar el dinero, 
es un despilfarro que no puede admitirse en estos 
tiempos. Y no cabe ya ninguna duda de que dragar 
cauces y arreglar las defensas tras cada crecida cuesta 
más dinero que indemnizar las pérdidas agrarias.
 En segundo lugar las “limpiezas” son 
contraproducentes, ya que pueden provocar 
numerosos efectos secundarios muy negativos. 
Los solicitantes van cada vez más lejos y llegan a 
demandar “limpiezas integrales” de ríos enteros para 
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freático. Esto es causado por contar con defensas en 
ambas márgenes que comprimen el flujo y lo inyectan 
con fuerza a las capas subterráneas, de manera que la 
crecida se expande antes hacia los laterales bajo el 
suelo que en superficie. Este proceso es más intenso 
cuanto más lenta sea la crecida y encontramos aquí 
uno de los múltiples problemas generados por la 
regulación. En los grandes ríos se juega ahora tanto 
con la gestión de los embalses de sus subcuencas 
que se deforman totalmente las crecidas naturales, 
de manera que para evitar que coincidan las puntas 
de cada afluente se termina generando una crecida 
con la menor punta posible (para evitar daños en 
poblaciones) pero, en consecuencia, muy larga en el 

tiempo, tardando varios días en pasar esos caudales, 
lo cual es mucho más perjudicial para la agricultura. 
Pues bien, estas crecidas tan lentas recargan los 
acuíferos aluviales con gran eficacia, generando estas 
cada vez más frecuentes inundaciones freáticas de 
amplias extensiones.
 Por la misma causa antrópica, en casos 
puntuales y muy locales, y siempre en tramos 
regulados y defendidos, el cauce sí puede crecer 
ligeramente por acumulación de materiales. Se debe a 
que se ha constreñido el río con las defensas y a que la 
regulación de caudales impide la correcta movilidad 
y transporte de los sedimentos. Hay que reflexionar, 
por tanto: si se quieren mantener los actuales 
sistemas de defensa con diques longitudinales habrá 
que aceptar ciertas consecuencias, como que la carga 
sedimentaria no pueda expandirse en la llanura de 
inundación y se mantenga dentro del cauce. Y si se 
quiere tener embalses reguladores, cada vez más y 
mayores, habrá que aceptar la abundante vegetación 

evitar cualquier inundación, dragados profundos del 
cauce en toda regla. Los efectos, tanto si se ejecutaran 
estos dragados como si se practicaran “limpiezas” 
locales repetidas sobre un mismo tramo, serían 
rápidos e implacables: erosión remontante, incisión o 
encajamiento del lecho, irregularización de los fondos, 
descenso del freático (con graves consecuencias 
sobre la vegetación y sobre el abastecimiento desde 
pozos), descalzamiento de puentes, escolleras y otras 
estructuras, muy probables colapsos si el sustrato 
presenta simas bajo la capa aluvial, etc. En suma, 
los daños pueden ser mucho más costosos que los 
bienes que se trataba de defender con la “limpieza”.

La falsa percepción de que el cauce se eleva
 En algunos tramos fluviales se demandan 
“limpiezas” porque consideran que está elevándose 
el cauce. Generalmente esos procesos de acreción o 
elevación del lecho por acumulación sedimentaria no 
son ciertos. Sí pueden crecer en altura algunas barras 
sedimentarias, que se consolidan con la colonización 
vegetal. Pero son crecimientos locales que el río 
compensa en la propia sección transversal, es decir, 
si crece una barra (adosada a la orilla o en forma de 
isla) la corriente se hace paso profundizando en el 
lecho al lado de la barra, con lo que la capacidad de 
desagüe sigue siendo la misma.
 En ríos de llanura los ribereños afirman, 
para justificar las demandas de “limpieza”, que con 
crecidas pequeñas cada vez se inundan más campos. 
Esto no se debe a la supuesta elevación del cauce, 
sino al hecho, constatado por ejemplo en el curso 
medio del Ebro, de que se inundan terrenos muy 
alejados del cauce por la presión del agua desde el 
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que favorecen en los cauces aguas abajo. En suma, si 
hubiera más crecidas naturales la vegetación crecería 
menos y los sedimentos se clasificarían mejor, y 
si retiráramos las motas se distribuirían más los 
sedimentos lateralmente. Pero la propia invasión 
humana del espacio del río y el empeño por regular 
y controlar los caudales han sido las causas de que 
los cauces estén en permanente ajuste frente a los 
impactos que sufren y presenten unas características 
que hoy se consideran negativas cuando llegan los 
procesos de inundación.

La limpieza la hace el río
 Y es que son precisamente las crecidas 
fluviales los mecanismos que tiene el río para 
“limpiar” periódicamente su propio cauce. Y el 
río lo hace bien, mucho mejor que nosotros, tiene 
centenares de miles de años de experiencia. El sistema 
fluvial es un sistema de transporte y de regulación. 
El cauce sirve para transportar agua, sedimentos y 
seres vivos, y con su propia morfología diseñada por 
sí mismo, y con la ayuda de la vegetación de ribera, es 
capaz de auto-regular sus excesos, sus crecidas. Este 
sistema natural es mucho mejor y más eficiente que 
el que hemos creado con los embalses y las defensas. 
Deberíamos intentar imitarlo dando mayor espacio 
al río y regulándolo menos, dejándole cuantas más 
crecidas mejor. Todo lo contrario de lo que se está 
haciendo con la chapuza de las “limpiezas”.
 Las crecidas distribuyen y clasifican los 
sedimentos y ordenan la vegetación, la colocan en 
bandas. Esto sí que es realmente limpiar, renovar el 
cauce. También lo limpian de especies invasoras y 
de poblaciones excesivas de determinadas especies, 
como las algas que han proliferado en los últimos 
años en tantos cauces. Cuantas más crecidas disfruten, 
mejor estarán nuestros ríos.
 Sí que podemos ayudar al río en sus labores 
de limpieza, simplemente retirando basuras del cauce 
residuo por residuo, manualmente, sin emplear 
maquinaria, o bien retirar madera muerta de puentes 
o represas donde haya quedado retenida y pueda 
incrementar el riesgo, reubicando esa madera en el 
interior de bosques de ribera para que siga cumpliendo 
su función en el ecosistema fluvial. Estas sí serían 
buenas prácticas de limpieza y mantenimiento.
 Vamos a ver si por fin se entra en razón, se 

dejan de demandar “limpiezas”, se piensa un poco 
más en cómo funciona un río y en qué se puede 
hacer para gestionarlo mejor, y se buscan soluciones 
civilizadas frente a las inundaciones, soluciones no de 
fuerza contra el río, sino de ordenación del territorio, 
como indica la directiva europea de inundaciones. 
Hay que mirar más allá del corto plazo, porque 
inundaciones va a seguir habiendo, las habrá siempre, 
y las zonas inundables, por definición, se inundan y 
se inundarán siempre.

Conclusión final
 La “limpieza” es una actuación destructiva 
del cauce que no sirve para reducir los riesgos de 
inundación y que puede originar graves consecuencias 
tanto en el medio natural como en los usos humanos 
del espacio fluvial. Es necesaria una labor continua 
de concienciación y educación para conseguir que 
las sociedades ribereñas renuncien a este tipo de 
acciones y promuevan mecanismos alternativos de 
gestión y convivencia con el riesgo.
Dr. Alfredo Ollero Ojeda
Univ. de Zaragoza y Centro Ibérico de 
Restauración Fluvial
 Profesor de Xeografía Física e científico 
fluvial. Considérase un defensor destos sistemas 
naturais e traballa reivindicando o grande valor 
do máis desprezado e temido pola sociedade: os 
cauces secos, graveiras, a xeomorfología fluvial, as 
enchentas, a erosión, as beiras que se afunden, as 
canles que mudan as beiras, todas as mostras da forza 
e actividade da natureza dos ríos.
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Distribución e ecoloxia de Vespa crabro (Hymenoptera, Vespidae) en Galicia
Introdución
 Vespa Linnaeus, 1758 é un xénero de 
Hymenoptera amplamente distribuído no mundo e 
que ata hai pouco era monoespecífico na Península 
Ibérica e Galicia, ata a recente invasión de Vespa 
velutina, especie á que lamentablemente poden seguir 
outras do mesmo xénero nun futuro próximo. 
Popularmente coñecido como avispón, abábaro ou 
abázcaro.

Situación Taxonómica
 Vespa  pe r tence  á  f ami l i a  Vesp idae 
(Hymenoptera) que comprende, segundo autores, de 
20 a 22 especies, cunha distribución eminentemente 
eurasiática. Vespa crabro Linnaeus, 1758 ten nove 
subespecies recoñecidas, sendo a presente na Península 
Ibérica Vespa crabro germana Christ, 1791. ARCHER 
(1992) reduce a seis o número de subespecies.
 
Distribución
 Actualmente ten presenza Holártica, aínda que 
en orixe era Paleártica, pero a mediados do século XIX 
foi introducida na rexión Neártica a través de Nova 
Yorque entre 1840 e 1860 (AKRE et al. 1981, tomado 
de BUCK, MARSHALL & CHEUNG, 2008). 
 Amplamente distribuída na Península Ibérica.

Morfoloxía
 Habitus negro e marelo, actuando como 
coración aposemática e de aviso a depredadores. A 
lonxitude da á anterior é de 16-20 mm en obreiras, 22 
mm en machos e 22-24 en raíñas (máis de 55 mm de 
envergadura alar).

Historia Natural
 Constrúe os niños xeralmente en árbores 
valeiras e outros ocos como beirados de casas, galpóns, 
e colmeas abandoadas. As celas de cría arrodéanse pola 
típica estrutura de niño de véspora, máis ou menos 
redondeado e feito de fibra de madeira mastigadas. 
Depreda sobre diversos insectos, incluídas abellas, 
escaravellos e outras vésporas. Activos de noite e 
atraídos pola luz. A caste obreira rilla poliñas para 
zugar o zume e non despreza unha alimentación 
oportunista.
 Compre destacar que a depredación sobre 
abellas é moi puntual e hai apicultores (centro europa) 
que procuran colocar un niño de Vespa crabro entre al 
colmeas, xa que contribuen a evitar ataques doutros 
animais ás colmeas e a depredación sobre as abellas é 
mínima. 

 En outono a colonia produce femias e machos 
fértiles. As femias fecundadas serán as raíñas da 
vindeira estación e invernan en refuxios como furados 
de árbores, brión e outros ocos, incluídos as paredes de 
edificios. O resto de individuos da colonia, incluídos 
os machos, morren durante o inverno. 
 Na primavera as raíñas fan niños primarios, 
depositando os primeiros ovos nas celas construídas 
e alimentando as primeiras larvas, das que sairán as 
primeiras obreiras estériles. Ocasionalmente poden 
abandoar o niño orixinal e construír un novo, podendo 
deberse a limitacións para desenvolver o tamaño 
requirido. 
 As primeiras obreiras retoman o labor de 
alimentar as larvas, buscar comida e ampliar o niño. 
Na maduración do niño, despois do verán, viven 
entre 300 e 5000 obreiras, cifras que algúns autores 
rebaixan a máximos de 1.000 obreiras (JACOBS, 2010; 
ARCHER, 1993).
 A proporción das castes é variable e ARCHER 
(1993) indica unha media de 54% de obreiras, 29% 
machos e 17% raíñas.
 Estudos recentes sobre a reprodución 
demostran que o control da mesma débese, máis 
que por un efecto de control feromónico da raína, 
a un autocontrol das obreiras, retirando os ovos que 
producen as traballadoras (FOSTER et al., 2002).
 A toxicidade do veleno, estandarizado en LD50 
(cantidade de veleno que provoca 50% dos casos a 
morte de ratos de laboratorio) das abellas, é de 6 mg de 
veleno por kg de peso corporal dunha persoa, mentres 
que no caso do avispón, son necesarios de 10 mg/
kg (HABERMANN, 1974) a 90 mg/kg (KULIKE, 
1986), é dicir, que o veleno do avispón é do orde de 
1,7-15 veces máis débil ca o das abellas. (tomado de 

Foto: Carlos Rey Rañó. Vigo
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http://www.hornissenschutz.de/hornets.htm). Isto 
ten como base que o veleno das abellas evolucionou 
para se defender dos mamíferos que asaltan o mel 
das colmeas, mentres que as vésporas e abábaros o 
empregan para a caza das súas presas, normalmente 
invertebrados. Nembargante, nas persoas con 
antecedentes alérxicos (reaccións sistémicas graves) 
á picadura de himenópteros, as picaduras de Vespa 
crabro implicar o triplo de risco de reacción sistémica 
adversa grave que se fose de abella ou outra véspora 
(ANTONICELLI et al., 2003).  
 Tanto o veleno das vésporas sociais como 
abábaros non posúen mellitina, apamina nin polipéptido 
MCD, pero atopouse serotonina, acetilcolina e 
substancias activas que afectan á musculatura lisa, 
e outras con efecto hemolísico e anticoagulante 
(FERNÁNDEZ RUBIO, 1999)

Ameazas
Categoría UICN para Galicia: NT (case ameazado).
 No último lustro incrementouse a morte de 
exemplares por captura indiscriminada en trampas 
destinadas a Vespa velutina, así como dos seus niños, 
confundidos cos da citada especie.
 Igualmente prodúcese unha redacción de ocos 
naturais no arborado (por tala e incendios forestais) 
que son a principal fonte de lugares de aniñación.
 En base a esta situación, considérase que 
cumpre o parámetro A22 da lista vermella da UICN.
 En Alemaña está legalmente protexida a través 
da Lei Federal de Protección da Natureza de 25.03.05 
(Bundesnaturschutzgesetzes-BNatSchG) e incluída 
no Anexo 1 da Ordenanza Federal de Protección de 
Especies de 24.02.2005. As sancións poden chegar ata 
os 50.000 euros.
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 Ao longo de todo o texto 
repítese o erro de considerar 
“bosque” a toda superficie cuberta 
de árbores, sendo imprescindible 
distinguir entre “bosques” e 
“plantacións de árbores”, sobre 
todo de especies alóctonas.
 A reiterada subdivisión 
dos bosques entre frondosas 
e coníferas carece de sentido 
na actual realidade forestal 
galega, sendo moi preferible 
unha división entre coníferas 
autóctonas, coníferas alóctonas, 
frondosas autóctonas e frondosas 
alóctonas.
 A redacción triunfalista 
respecto ao avance do “bosque” 
en Galicia debera corrixirse tendo 
en conta que:
 A metade das árbores de 
Galicia teñen menos de 10 cm 

de diámetro e tres de cada catro 
teñen menos de 15 cm.
 Os eucaliptos (287.984 
ha en masas monoespecíficas e 
máis de 500.000 ha en total), “xa 
son os principais protagonistas 
da paisaxe forestal galega” que 
cada vez se asemella máis a de un 
anaco de Australia.
 No mesmo senso 
considerar que “a maior parte 
do territorio galego non presenta 
serios problemas erosivos pois 
pouco mais da quinta parte 
(21%) sofre problemas erosivos 
graves ou moi graves“ é unha 
afirmación moi irresponsable 
pois ises problemas de erosión 
implican que nunha quinta parte 
do territorio galego a vida útil 
do solo (recurso non renovable 
á escala temporal humana) é 

inferior a 25 anos. Afirmar que 
“En xeral ... o estado de saude 
das masas forestais de Galicia e 
satisfactorio”, que son leves as 
afeccións de Altica quercetorum 
sobre os bosques de carballos e 
pasar case por alto o gravísimo 
impacto actual de Phytophthora 
alni sobre os bosques riparios de 
Alnus glutinosa son asimesmo 
unha irresponsabilidade.
 Ao longo do PFG-2016 
repítese que “As perspectivas de 
futuro da superficie forestal galega 
deben garantir o mantemento da 
súa extensión e uso actual” pero 
“Podese incrementar a produción 
ampliando a superficie forestal 
arborada un 15% con especies 
forestais produtivas e frondosas 
autóctonas”. Dependendo 
do apartado, esas 250.000 ha 

O pasado setembro SGHN presentou as súas alegacións e suxestións á 
primeira revisión do plano forestal de Galicia, que promove a Dirección Xeral 
de Ordenación e Produción Forestal da Xunta de Galicia.
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adicionais para o crecemento do 
“bosque” asígnanse íntegramente 
a frondosas autóctonas ou a 
partes iguais con piñeiros. Posto 
que tamén se pretende “Poñer en 
valor a superficie non arborada 
incrementando a produción de 
pastos e forraxes en monte” en 
ata 225.000 ha, a posta en práctica 
do PFG-2016 suporía reducir de 
600.000 a 125.000 ha o monte 
“non arborado e non adicado 
a pastos e forraxes”, sen que 
aparente haberse tido en conta:
 Que a superficie de 
hábitats de dunas, queirogais, 
pseudoestepas, turbeiras, 
encostas rochosas e rochedos en 
Galicia considerados de interese 
ou de conservación prioritaria 
pola Unión Europea é de máis de 
160.000 ha.
 Que moitas matogueiras 
e outras zonas de monte non 
arborado son de importancia 
crítica para a conservación de 
moitas especies de flora e fauna 
gravemente ameazadas, incluida 
a águia real, da que o PFG-2016 
só se lembrou para adornar 
cunha foto a súa portada. É 
absolutamente imprescindible 
que na revisión do PFG-2016 
se teñan en conta todas as 
conclusións e recomendacións 
dos plans de conservación de 
especies ameazadas de Galicia 
xa aprobados e dos que están en 
realización.
 As posibles limitacións 
topográficas (pendentes), 
edafolóxicas (profundidade 
e fertilidade do solo) e 
climatolóxicas.
 Semella un despropósito 
que nas “Directrices para revisión 
do Plan Forestal de Galicia” se 

contemple “Fomentar a xestión 
activa dos bosques de ribeira... 
simplificando os trámites ligados 
á xestión e aproveitamento destas 
masas” que se atopan case na súa 
totalidade no dominio público 
hidráulico e en moitos casos 
están conformadas polo hábitat 
de conservación prioritaria na 
Unión Europea 91E0* Bosques 
aluviais con Alnus glutinosa, 
especie que, ademais, está a sofrir 
unha preocupante regresión pola 
Phytophthora alni.

 Considérase moi acertada 
a preocupación pola “presenza 
de especies foráneas ou exóticas 
invasoras nos bosques galegos, 
pois poden supor unha seria 
ameaza para a naturalidade e 
biodiversidade da flora nativa”, 
así como a directriz de realizar 
“Actuacións de control e 
estabilización de Acacia spp. nos 
distritos con maior presenza e 
erradicación nos de presenza 
reducida”, pero bótase en falla as 
mesmas actuacións para outras 
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especies arbóreas moi invasivas 
como por exemplo Ailanthus 
altissima e Robinia pseudoacacia.
 Considérase moi acertada 
a afirmación de que “Debe 
aumentarse a superficie arbórea 
ocupada por coníferas e bosques 
de frondosas autóctonas en 
detrimento dos eucaliptais” que 
xa sobrepasaron moi amplamente 
a superficie prevista no PFG-
1992. A tal efecto urxe:
 Deseñar e implementar 
un plan para a eliminación 
progresiva, pero rápida, de 
Eucalyptus spp. en todos os 
terreos de titularidade pública.
 Promover a eliminación 
progresiva de Eucalyptus spp. en 
toda a rede de espazos naturais 
protexidos de Galicia, con 
incentivos económicamente 
atractivos aos propietarios para 
a súa substitución por frondosas 
autóctonas.
 Esixir sen dilacións 
a eliminación de todas as 
plantacións de Eucalyptus que se 
teñan feito sen os preceptivos 
permisos, como por exemplo 
as realizadas sobre hábitats de 
conservación prioritaria na Unión 
Europea (turbeiras, queirogais de 
Erica tetralix ou de Erica vagans, 
etc.).
 Reducir a superficie 
ocupada por Eucalyptus spp. 
en Galicia: unhas especies das 
antípodas nunca deberan ter 
chegado a dominar a paisaxe 
forestal galega.
 Tomar en consideración 
todas as recomendacións feitas en 
2011 polo movemento ecoloxista 
ibérico no documento “Unha 
visión común sobre o problema 
das plantacións de eucalipto” para 

solucionar a conflitividade social 
e ambiental das plantacións de 
eucalipto.
 Considéranse moi 
acertadas as directrices que 
propoñen:
 O “aumento da superficie 
de monte público sobre todo 
en espazos naturais protexidos, 
montes protectores e parcelas 
colindantes.”
 Aumentar decididamente 
a superficie de frondosas 
autóctonas e os bosques mixtos.
No Eixo II sobre os “Servizos 
ambientais e sociais dos 
montes galegos” contémplanse 
acertadamente “Medidas de 
fomento para a expansión, 
conservación e xestión activa 
de bosques de frondosas 
autóctonas” pero esquécense 
lamentablemente os hábitats 
non arborados de conservación 
prioritaria na Unión Europea e 
as súas especies de flora e fauna 
asociada, moitas delas incluidas 
nos catálogos galego e español de 
especies ameazadas.
 Con respecto ao 
aproveitamente enerxético da 
biomasa, SGHN considera 
preciso reiterar o sinalado nas 
súas alegacións "Orde pola que 
se regulan os cultivos enerxéticos 

forestais na Comunidade 
Aautónoma de Galicia e se crea 
o rexistro de cultivos enerxéticos 
forestais":
 A utilización de biomasa 
para usos térmicos industriais só 
despois dunha auditoria enerxética 
e de gases de efecto invernadeiro 
(GEI) que certifique un balance 
favorable no consumo de 
combustibles fósiles e emisións de 
GEI considerando globalmente a 
recollida, transporte, preparación 
e combustión da biomasa.
 Calquera proxecto 
para o aproveitamento de 
fontes enerxéticas renovables, 
máxime se está financiada 
directa ou indirectamente 
con fondos públicos, debera 
demostrar obligatoriamente uns 
efectos neutros ou positivos 
sobre a biodiversidade, os 
espacios naturais, e os aspectos 
socioeconómicos.
 Débense ter en conta 
as consideracións do Comité 
Científico da Axencia Europea 
de Medio Ambiente (AEMA) 
feita pública o 15 de setembro 
de 2011 (http://www.eea.europa.
eu/abou t -u s/g ove r nance/ 
scientific-committee/sc-opinions 
opinions-on-scientific-issues/sc-
opinion-on-greenhouse-gas).
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Manifesto contra os lumes en Ourense

 Deixando ao marxe a complexa casuística que se 
atopa detrás da alarmante realidade incendiaria, SGHN 
sempre entendeu que o aspecto fundamental do problema 
radica no conformismo e a indiferencia xeralizada dunha 
poboación incapaz de reaccionar de modo axeitado 
diante da gravidade da situación plantexada; indiferencia 
que determina a práctica inexistencia dunha presión 
social que poidera transmitirse aos estamentos político-
administrativos na procura de solucións e medios 
apropiados á magnitude do problema plantexado. 
Tampouco nos esquecemos de que as solucións postas 
en práctica ata o de agora foron inútiles e de que toca 
buscar novos camiños e aplicar outros métodos que 
poidan acadar resultados positivos evitando o tratamento 
partidista do tema para alcanzar o consenso de todos os 
grupos políticos e sociais.
 Despois de tantos anos tentando explicar a 
gravidade do problema e de espertar conciencias sin 
conseguilo, vemos que algo está mudando e que detrás 
da desgracia que representou en 2015 a queima de toda a 
Serra do Larouco (Ourense) xurde unha luz de esperanza 
que tímidamente empeza a alumear dende Lucenza. Os 
veciños de Lucenza demostran que existe esa base real 
contra o lume e que é posible cambiar as cousas, como se 
pode ler nas seguintes liñas cunha mensaxe clara e directa 
que SGHN comparte totalmente:
 Vimos dunha terra, onde a montaña era tan 
importante que os nosos antepasados a converteron nun 
deus. O deus Larouco dominaba a penachaira que se 
extendía ata onde a vista abarcaba, e a fertilidade desas 
terras dependía do seu humor. Se o deus se anoxaba, 
mandaba tormentas e neves perpetuas que estragaban as 
colleitas; se o deus estaba contento, bendicía a través dos 
raios do sol as terras traballadas.
 Cando os romanos se atreveron a cruzar o río 
Lethes, chegaron ó Larouco e respetaron o carácter divino 
da montaña, equiparándoa con Xúpiter, pai de todos os 
deuses.
 Ata non fai moito,a montaña seguía sendo querida 
e coidada polos nosos devanceiros, xa que dela dependía 
gran parte do seu sustento diario: a auga que bebían, a 
leña coa que se quentaban, as carqueixas e os toxos cos 
que estercaban, a comida do gando... Incluso a única 
alternativa a emigración era gañar o xornal plantando 
piñeiros de sol a sol, coa aixada e as mans como únicas 
ferramentas.
 Malia esta vida tan dura e cansa, os veciños das 
aldeas seguían subindo a Serra para unha vez ó ano e 
como mostra de agradecemento, celebrar xuntos a Festa 
do Larouco.

 Non pasaron moitos anos disto… pero 
desgraciadamente hoxe o Larouco, como moitos outros 
montes de Cualedro e de Galicia, é unha montaña sen 
vida. No Larouco xa non hai nada máis que pedras 
ennegrecidas, regatos contaminados pola cinza e un 
parque eólico. Está morto e despois de tantos incendios 
consecutivos, nin os veciños temos forzas para seguir 
loitando nin as autoridades mostrarán outro interese máis 
que o de firmar de novo un manifesto con medidas que 
ninguén vai aplicar.
 Nós, non sabemos quen son os culpables do 
asasinato do Larouco!
 Nós, non sabemos cales son as solucións 
para que os montes de Galicia deixen de arder!
 O único que sabemos e que estamos FARTOS:
FARTOS de ver como a xente abandona as aldeas e o 
monte só se volve produtivo para as grandes compañías 
eléctricas ou as empresas da madeira. 
FARTOS de ver como a vexetación que nace de forma 
natural nos nosos montes foi substituída pola gasolina 
que alimenta o negocio do lume.
FARTOS da falta de políticas de prevención.
FARTOS de que non se cumpra a Lei de Montes.
FARTOS da desorganización dos medios de extinción. 
FARTOS da propaganda e falta de resultados na vixilancia 
e detención dos incendiarios que queiman os nosos 
montes. 
FARTOS de que só se fale dos incendios no verán!!!
 Por todo isto nos atrevemos a pedir ós nosos 
representantes políticos que asuman que un dos 
principais problemas que ten Galicia neste momento 
é o dos incendios forestais. E que xa chegou a hora de 
traballar xuntos para tomar medidas que a longo prazo 
poidan rematar con esta lacra.
 Acabar cos incendios é darlle unha nova 
oportunidade ó rural. Unha segunda oportunidade para 
eses poucos valentes que seguen vivindo nas nosas aldeas 
porque apostaron no seu día polo monte e a natureza como 
medio de vida: castiñeiros, frutais, colmeas, viñedos, casas, 
explotacións gandeiras, granxas, negocios… o traballo 
dunha vida non pode estar continuamente ameazado 
polas lapas.

 Por favor, facédeo por eles, acabade cos 
incendios forestais en Galicia!

AAVV Lucenza-Cualedro - Non Máis Lumes-
Cualedro - Amigos do Larouco

 O pasado vinteoito de setembro, desenvolveuse en Ourense unha 
manifestación contra os lumes. Dada a forte implicación de SGHN para con 
esta lacra, reproducimos, coa autorización dos autores, o manifesto emitido.
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SGHN inicia a integración das súas bases de datos no GBIF

 Estes datos, esforzo de 
moitos socios e simpatizantes, foron 
trasladados a varios atlas impresos, 
pero queremos avanzar máis e 
contribuír ó acceso a esta información 
para mellorar o coñecemento e 
protección dos nosos hábitats e 
medio ambiente.
 Como continuación dos 
atlas que temos desenvolvido, 
tíñamos plantexado como dar saída e 
compartir a información que estamos 
a recoller en diversos campos, agora 
e no futuro.
 Cando de publicou o Atlas e 
libro vermello de Lucanidae, Carabini 
e Cychrini, plantexamos que "Un tema 
pendente, en evolución nos últimos anos, 
é a creación dunha base de datos fiable e 
compartible... Por outra banda, a existencia 
de diversas bases de datos, cun acceso máis ou 
menos limitado, aconsellan a participación 
nestas ou a unificación das mesmas antes de 
crear novas…”.
 Despois de ponderar varias 
opcións, decantámonos polo GBIF, 
que pasa por ser o meirande conxunto 
de base de datos de bioloxía e cun 
soporte o suficientemente sólido para 
garantir o seu futuro.

¿Que é o GBIF?
Global Biodiversity Information 
Facil it ity é unha organización 
intergubernamental que nace en 
2001 e que ten hoxendía 53 países e 43 
organizacións internacionais. GBIF 
está estruturada como unha rede 
de nodos nacionais cunha secretaría 
internacional en Copenhague. O 
obxetivo de GBIF é dar acceso -vía 
internet, libre e gratuitamente- ós datos 
de biodiversidade de todo el mundo 
para apoiar a investigación científica, 
fomentar a conservación biolóxica 
e favorecer o desenvolvemento 

sostible.
 En España está patrocinado 
polo Ministerio Español de Economía 
e Competitividade e xestionado polo 
Consello Superior de Investigacións 
Científicas (CSIC). 
 En Galicia están integrados 
a  Asoc iac ión  BIGA,  Cent ro 
Oceanográfico de Vigo, Centro de 
Investigación Forestal de Lourizán, 
Laboratorio de Entomología (UVigo), 
Misión Biológica de Galicia (CSIC), 
Vigo-Zoo e agora SGHN.

¿Qué aporta SGHN?
 N e s t e  i n t r e  e s t á n 
incorporados os datos do Atlas e 
libro vermello de Lucanidae, Carabini 
e Cychrini de Galicia. Nun futuro 
inmediato incorporaranse os datos do 
Atlas de Anfibios e Réptiles de Galicia 
e a medio prazo o resto de atlas que 
se vaian publicando.
 Estamos a  refor mar a 
información e recursos na web na 

parte de entomoloxía, para facilitar 
o aporte de datos, participación e 
coñecemento destes temas. Tales 
recursos enfócanse a dispor de 
software libre e diversas ferramentas 
de apoio (Qgis, conversor de Datum, 
protocolo do programa ESENGA, 
folla de Excel para incorporar 
datos...). Non debemos esquecer 
que os atlas da SGHN parten dunha 
estrutura colaborativa e aberta a 
todo o mundo, sexan ou non socios, 
sempre mantendo uns mínimos 
estándares de calidade, como non 
podía ser doutro xeito.

¿Para que sirve esta integración?
 Entre moitas aportacións 
que aporta esta integración podemos 
destacar
- Unificación dos criterios de 
toma e xestión de datos.
- Minimizar o risco de perda 
de información cara ó futuro.
- Fortalecer un sistema de 
xestión que aporta a información 
necesaria para a toma de decisións 
sobre que investir os orzamentos de 
protección e investigación do medio 
ambiente.
- Fomentar a divulgación da 
información.
 

SGHN desenvolve dende hai moitos proxectos de cartografado de fauna e 
dende 2015 tamén de flora: Atlas de especies vexetais invasoras, cetáceos 
varados, insectos, atlas de vertebrados de Galicia (o primeiro e único ata a 
data), de hérpetos, etc. 

Enlaces Gbif

Descrición da SGHN. Resume.
http://www.gbif.org/publisher/41d47a20-829b-4f8c-b413-
ef95ae06d567
Sinopse dos datos de Gbif en España.
http://www.gbif.org/country/ES/summary
Descrición do proxecto.
http://www.gbif.org/dataset/f56b1d14-e092-4704-9c77-
091f317dc94d 
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SGHN-Sección Entomoloxía

GBIG-SGHN-CONSERVACIÓN 
DA NATUREZA
 Existen moitos tópicos, pero 
coñecer para conservar é unha verdade 
fundamental e imprescindible, das 
boas.
 O  d e s e n v o l v e m e n t o 
lexislativo ambiental dos últimos 
lustros foi espetacular, sobre todo 
polo pulo da Unión Europea. Sen 
estas obrigas, consensuadas dentro 
da Unión Europea, nin teríamos 
espazos LIC, nen ZEPAS, nen lei de 
acceso á información ambiental, nen 
esixencias de depuración de augas 
e un longo etcetera; outro tema é a 
aplicación local destas leis.

Obxectivos do cartografado
a) Cartografiar e publicar toda a 
entomofauna galega en cuadrículas 
UTM de 10x10 km.
b) Determinar a fenoloxía e requisitos 
ecolóxicos das especies tratadas.
c) Coñecemento da biodiversidade 
entomolóxica galega, tanto na 
biodiversidade alfa (riqueza en 
especies) e a biodiversidade gamma 
(heteroxeneidade xeográfica).
d )  Potenc ia r  os  es tud ios  de 
biodiversidade entomolóxica.
e) Crear unha biblioteca especializada, 
aberta a consultas, sobre traballos e 
estudos de entomofauna galega.
f) Paralelamente á recollida de dados 
dos grupos citados, tómanse tódolos 
dados posibles de outros grupos 
para crear un banco de datos sobre 
entomofauna en xeral que sirva 
de base a posteriores traballos ou 
estudios, tanto propias como alleas. 
g) Dispor de criterios para plantexar 
plans de conservación e así priorizar 
a protección do espazo e os espazos 
protexidos.
¿Poucas  cuadr íacu las  ben 
coñecidas ou moitas con menos 
información? 
 Tratándose dun At las, 
interesa unha idea global e o esforzo 

está dirixido a dispor 
moitas cuadrículas 
con información. É 
p refi r i b l e  t e r  c en 
datos repartidos en 
cinco cuadrículas que 
cen datos en dúas 
cuadrículas, o primeiro 
caso proporciona unha 
idea de distribución, 
obtendo en conxunto 
unha aproximación á 
realidade.

Recollida e validación de datos
 O sistema de localización 
das especies tratadas está baseado 
na proxección U.T.M. (Transator), 
tanto polas cualidades prácticas no 
seu manexo, como  que é o adoptado 
polo Comité de Cartografiado 
dos Invertebrados Europeos, o 
que permite a comparación da 
información. O tamaño elixido das 
cuadrículas para publica-los datos é 
de 10x10 km, pero a toma destes debe 
ser como mínimo en cuadrículas de 
1x1 km e recoméndase que os datos 
sexan en resolución de 1x1 metro.

Publicación dos datos
 En 1991 publicamos o 
pr imeiro avance,  unha breve 
monografía de 30 páxinas.
 Actualmente publicamos  
“avances” que se poden ler no boletín 
PASPALLÁS, nos que se recollen as 
características de fenoloxía e bioloxía 
máis suliñables e a cobertura no 
seu correspondente mapa. Estes 
avances, para non hipotecar o traballo 
final, realízanse case exclusivamente 
cos datos propios do autor. Se é 
preciso usar algún dato extra, faise co 
coñecemento e autorización previa do 
autor do datos.
 A inicios de 2015 publicouse 
“Atlas e libro vermello de Carabini, 
Cychrini e Lucanidae (Insecta, 
Coleoptera) de Galicia”. 

 Debemos lembrar que outro 
dos obxectivos do proxecto e crear 
unha base de datos, polo que a 
recollida de rexistros continuará 
despois das publicacións co obxecto 
de ampliar información e contrastar a 
evolución das poboacións dos grupos 
analizados.

¿Quen sina a publicación?
 O programa ESENGA é 
un proxecto aberto e colaborativo 
e pretende a maior participación 
de persoas e organismos, tanto 
na aportación de datos, como na 
redacción dos artigos. Isto implica 
que, calquera cuns coñecementos 
razoables e que participara aportando 
datos pode participar na redación das 
especies.
 O s  p a r t i c i p a n t e s  e 
colaboradores do proxecto manteñen 
en todo momento a propiedade e libre 
disposición dos datos que suministren 
para o proxecto, cedendo só o uso 
dos mesmos.SGHN comprométese 
a empregar estes datos para o fins 
definidos no proxecto e mellor servizo 
para a conservación da natureza 
e medio ambiente. Puntualmente 
poderíase ceder ou intercambiar 
estes datos con terceiros, sempre sen 
ánimo de lucro e co fin de contribuir 
á investigación, conservación e 
protección medioambiental.

Outro dos obxectivos do proxecto da 
SGHN é crear unha base de datos, polo 
que a recollida de rexistros continuará 
despois das publicacións co obxecto 
de ampliar información e contrastar a 
evolución das poboacións dos grupos 
analizados.



 Estas Especies Exóticas Invasoras (EEI) 
instálanse fóra do seu lugar de orixe porque as 
persoas coa súa actividade as trasladan voluntaria 
ou involuntariamente, chegando a lugares os que 
non poderían chegar polos seus propios medios, 
provocando unha perda de biodiversidade imparable 
con consecuencias irreversibles nos servizos 
ecosistémicos dos que nos beneficiamos.
 Esta situación 
semella complicada 
de manexar porque, 
a percepción social 
entre  a  or ixe do 
problema e o impacto 
que se produce coa 
introdución destas 
especies varía en 
función de se son 
afectados recursos 
sociais, económicos 
ou o patr imonio 
ambiental. 
 Actualmente a administración como última 
instancia emite distintas disposicións legais cara a 
minimizar estes impactos pero realiza un menor 
esforzo en accións de información e prevención. 
 As accións informativas e de prevención son as 
que creemos máis efectivas cara a minimizar e previr a 
expansión das EEI no noso territorio, por iso e polo 
que atangue á flora, a SGHN decidiu principiar a finais 
do pasado ano 2015 o “Atlas de flora exótica invasora 
de Galicia”, un proxecto colaborativo inspirado no 
sistema británico, fomentando a participación de 
colaboradores tanto profesionais como afeccionados 
na procura dun traballo común a beneficio da xeración 
presente e futura.

PASPALLÁS 53:26

Protocolo para a elaboración do atlas de flora exótica invasoras en Galicia

Obxectivos do Atlas de flora exótica invasora de 
Galicia
 O obxectivo xeral deste atlas é dar coñecer 
situación das EEI, en concreto das especies de flora 
exótica invasora (FEI) presentes en Galicia. 
Os obxectivos específicos son os seguintes: 
1. Identificar a FEI presente en Galicia
2. Coñecer a distribución xeográfica da FEI
3. Informar do impacto da FEI sobre a biodiversidade
4. Correlacionar a distribución da FEI coas actividades 
antropoxénicas
5. Coñecer a tendencia poboacional da FEI
 A consecución destes obxectivos é gradual e 
depende dun proceso colaborativo.

Colaboración
 Todas aquelas persoas interesadas en participar 
neste proxecto, poderán remitir os seus datos para 
colaborar na elaboración do “Atlas de flora exótica 

A biodiversidade está ameazada a nivel mundial pola presenza de especies exóticas 
invasoras

 D e n t r o  d o 
proxecto, a Sección de 
Botánica da SGHN está 
a publicar unha serie 
de fichas informativas 
sobre estas especies 
p a r a  f a c i l i t a r  a 
i d e n t ific a c i ó n  d a s 
mesmas

 Todas aquelas persoas que 
desexen colaborar no Atlas aportando 
os seus propios datos, poden facelo 
remitíndoos ao enderezo electrónico 
botanica@sghn.org

Imaxe do protocolo para a realización do atlas (www.sghn.org)

ATLAS DE FLORA EXÓTICA INVASORA EN 

GALICIA 

   

SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL
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invasora de Galicia”, do mesmo xeito que xa o ten 
feito a SGHN con outros atlas precedentes, como o 
“Atlas de anfibios e réptiles de Galicia” ou o “Atlas 
e libro vermello de Carabini, Cychrini e Lucanidae 
(Insecta, Coleoptera) de Galicia” (dispoñibles ambos 
os dous en www.sghn.org) e poder deste xeito acadar 
os obxectivos sinalados anteriormente.
 Este Atlas será polo tanto froito dunha 
recompilación de datos de diversas orixes: datos 
propios da SGHN, datos remitidos polos colaboradores 
e datos obtidos trala análise da bibliografía existente.
 O proceso de colaboración entre a SGHN e 
as persoas que o desexen, investigadores, naturalistas, 
profesores, estudantes, persoas interesadas na 
conservación da natureza etc., realizarase en base as 
normas publicadas no “Protocolo para a elaboración 
do atlas de flora exótica invasora en Galicia” dispoñible 
en www.sghn.org.
 Todas aquelas persoas que desexen colaborar 
no Atlas aportando os seus propios datos, poderán 
facelo remitíndoos ao enderezo electrónico botanica@
sghn.org ou ben ao correo xenérico da SGHN sghn@
sghn.org.

 A propiedade dos datos corresponde a cada 
colaborador en particular, e así será recollido no 
documento que os publique. Non obstante, cada un 
dos colaboradores autorizará publicación dos seus 

datos no “Atlas de flora exótica invasora de Galicia”.
Publicación
 O Atlas de flora exótica invasora en Galicia 
procurará publicar unha recompilación das EEI de 
flora presentes en Galicia e a súa distribución espacial. 
Ademais, é preciso indicar que unha vez publicada a 
primeira edición, a intención é a de continuar coas 
actualizacións pertinentes de xeito permanente, 
aínda que condicionado á presenza de novidades 
significativas ou a obtención de novos datos.

Actualmente
 O protocolo publicouse a finais do 2015 
e actualmente estamos no proceso de elaboración 

do Atlas, facendo mostraxes e 
recopilando tanto datos propios 
como os que van achegando 
os colaboradores individuais e 
colectivos (concellos, centros 
de investigación e universidade) 
cos que conta actualmente este 
proxecto, case que 30 no momento 
de redacción deste artigo.
 Dentro desta mesma liña 
de traballo do proxecto, a Sección 
de  Botánica  da  SGHN está 
a publicar unha serie de fichas 
informativas sobre estas especies 
para facilitar a identificación das 
mesmas, ademais de informar dos 
impactos que producen a todos os 
niveis. Actualmente son xa 20 as 
fichas de identificación publicadas 
á disposición dos interesados na 

páxina web da SGHN (http://www.sghn.org/
Seccion_Botanica/Fichas_EEI_flora.html).

Imaxe dunha ficha sobre flora exótica invasora dispoñible en www.sghn.org

SGHN decidiu principiar a finais do 
pasado ano 2015 o “Atlas de flora 
exótica invasora de Galicia”, un proxecto 
colaborativo inspirado no sistema 
británico, fomentando a participación de 
colaboradores tanto profesionais como 
afeccionados 

Saleta González Pimentel
SGHN-Sección Botánica
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Os 670.000 euros do paseo fluvial do río Tea

 En 
ou tub ro  de 
2013, SGHN 
p r e s e n t o u 
s e n d o s 
e s c r i t o s  á 
Confederación 
Hidrográfica 
del Miño-Sil 
(Ministerio de 
Ag r icul tura , 
Alimentación 
y  M e d i o 
A m b i e n t e ) 
e  a  A u g a s 
d e  G a l i c i a 
(Conse l ler ía 
d e  M e d i o 
A m b i e n t e , 
Ter r i tor io e 
Infraestruturas) 
s o l i c i t a n d o 
información sobre unha senda fluvial que se ia 
construír no río Tea (Ponteareas – Pontevedra) 
debido a unha serie de anomalías que precisaban ser 
clarexadas.
- Eran obras nunha zona LIC (ES1140006 Río 
Tea).
- Eran obras divididas artificiosamente en 

tramos cando correspondían a unha soa obra.
- O proxecto situase na bacía hidrográfica do 
Miño-Sil e, xa que logo, fóra do ámbito competencial 
de Augas de Galicia* (Xunta de Galicia) que tampouco 
ten entre as súas funcións a construción de paseos 
fluviais (Lei 8/1993, do 23 de xuño, reguladora da 
Administración hidráulica de Galicia; Lei 9/2010, 
do 4 de novembro, de augas de Galicia). Era polo 
tanto unha actuación nunha zona competencial do 
Ministerio.

 As bromas custan caras. O paseo fluvial do río Tea custounos máis de 
670.000 €,  pero pagamos a escote entre todos os galegos

¿Canto custou realmente este proxecto?
- Gastos de redacción e tramitación. ¿€?
- Construción  670.000 €
- Diversas reparacións. ¿€?
- Danos non avaliados á fauna e flora, como 
a destrución de parte da flora de ribeira, 
alteración do leito fluvial, hábitat de diversas 
especies. ¿€?
E agora reparar ou retirar as desfeitas 
de 2016 ¿€?

*Mentres Augas de Galicia quere desbaldir 
os seus recursos coa suposta senda fluvial, 
innecesaria e ambientalmente prexudicial, 
abandona o investimento en obras de 
depuración en Santiago de Compostela que 
ten que facer a Confederación Hidrográfica 
do Miño-Sil, saíndose do seu ámbito legal de 
actuación, como por exemplo co Proxecto do 
colector interceptor xeral do río Sar. Tramo: 
Pontepedriña-EDAR de Silvouta en Santiago 
de Compostela (A Coruña) executado no 
ano 2009 cun orzamento de máis de 21 
millóns de euros.

Fotografia: ADENCO. Arrastre de sábrego nunha riada



 A SGHN presentou estes escritos para solicitar 
información e manifestar o seu parecer, rematando 
por solicitar amparo ó Valedor do Pobo para que estes 
estamentos públicos contestasen, pois deron a calada 
por resposta.
 Con anterioridade SGHN chegou a respostar 
catro veces a diversas consultas relacionadas con 
proxectos de construción de sendas no LIC ES1140006 
Río Tea:
a. Proxecto “Senda fluvial dos ríos Tea e Xabriña” 
(Mondariz, Pontevedra) con clave 2012/0057 e 
posterior modificación con clave 2012/0086.
b. Proxecto “Senda fluvial do río Tea” (Ponteareas, 
Pontevedra) con clave 2012/0058, coa modificación 
presentada con clave 2012/0149.
 Realmente un único proxecto artificiosamente 
subdividido en dous por Augas de Galicia, cada un dos 
cales ademais - en mostra de manifesta incompetencia 
dos redactores e/ou do promotor -,  tivo que ser 
tramitado en dúas ocasións ós modificar pouco despois 
de os presentar. O exemplo da fracción artificial do 
proxecto, pódese ollar no apartado “Necesidades a 
satisfacer” no que o proxecto sinala expresamente 
“Crear un nexo de unión entre municipios, permitindo el 
acceso peatonal ininterrumpido y sin ningún tipo de barreras 
de accesibilidad desde cada uno de los cascos urbanos hasta la 
propia senda, que a la vez unirá entre si las diversas zonas 
recreativas existentes a lo largo de la ribera así como una gran 
variedad de elementos de valor etnográfico”.
 A obra consistiu en construír unha pista de 
grava de 1.756 metros, tres pasarelas e unha escolleira 
de case 300 metros.

Os 670.000 euros do paseo fluvial do río Tea
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Historia das licitacións e acordos 
administrativos
- Acordos do Consello da Xunta de Galicia 
no 31 de xullo de 2008
“autoriza o convenio de colaboración 
entre a Consellería de Medio Ambiente e 
Desenvolvemento Sostible e o Concello 
de Mondariz para o acondicionamento 
do contorno dos ríos Tea, Aboal e Alén.” 
e “autoriza o convenio de colaboración 
entre a Consellería de Medio Ambiente e 
Desenvolvemento Sostible e o Concello de 
Ponteareas para a recuperación ambiental da 
área recreativa da Freixa e senda do río Tea.”
- Consultas por parte da Secretaría Xeral 
de Calidade e Avaliación Ambiental sobre 
Decisión de Avaliación de Impacto Ambiental 
de información sobre o expediente do 
proxecto “Senda fluvial pola marxe dereita do 
río Tea” (Concellos de Ponteareas e Mondariz, 
Pontevedra) promovido por Augas de Galicia 
e con clave 2012/0149 (modificación do 
proxecto con clave 2012/0058).
- 20 de agosto de 2013, exposición pública 
do proxecto A/36/08049, sobre execución 
do proxecto “senda Fluvial río Tea, tramo A 
Freixa-Padróns en Dominio Público Hidráulico 
do regato Padróns, regato Cillarga, regato 
innominado e en zona de policía da beira 
dereitas do río Tea, Concello de Ponteareas 
(Pontevedra)”...

Resume do proxecto
- Unha pista peonil cunha largura de 1,5 m 
con firme de sábrego compactado (25-30 cm 
de espesor), con bordo de madeira ao longo 
de 1.756 m e de granito ao longo de 200 m.
- Unha pasarela de madeira pilotada de 100 
m de lonxitude.
- Unha escolleira, con pedras de polo menos 
unha tonelada de peso cada unha, ao longo 
de 291 m sobre zona asolagable. Ademais 
esta escolleira aceleraría a velocidade da 
auga, multiplicando augas abaixo os efectos 
negativos que pretende corrixir.
- Dúas pasarelas para cruzar o río.

 En 2013, no inicio das obras, houbo varios 
incidentes de contaminación fecal no río que afectou a 
varios bañistas. Lamentablemente, estas obras e gastos 
non serviron para controlar estas situacións, o que sen 
dúbida algunha, sería un mellor investimento.
 En 2014 a empresa pública Tragsa reparou por 
encargo da Consellería de Medio Ambiente, diversos 
danos causados temporais ó paso do río Tea por 
Mondariz. "80 metros de valado e tarima de madeira".
 Agora en 2016, destrozado de novo a 
pasarela polas crecidas do río, a Consellería de Medio 
Ambiente, a través do Servizo de Conservación da 
Natureza, defende retirar o sábrego para evitar novos 
aportes ó río e retirar a senda construída, recuperando 
a senda natural. Si, todo un exemplo de xestión.
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Novas e avisos

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.

Situación cotas

 Por acordo da Asemblea Xeral de socios de 2012, 
a proposta da Xunta Directiva Xeral, acordouse o seguinte:
 - Á vista da situación económica xeral, conxelar as 
cotas ó nivel de 2011.
 - Os socios parados que acrediten tal situación 
poderán:
 * Manter a cota ó nivel do ano 2010, mantendo 
tódolos dereitos.
 * Quedar exentos de pagar a cota, mantendo 
tódolos dereitos que non conleven custe económico á 
SGHN.
 * Esta situación se mantería durante tres anos 
sempre e cando se manteña a xustificación de que está no 
paro e foi prolongada outros tres anos na Asemblea do ano 
2014.

III Concurso de debuxo “calendario da natureza”
 Por tercer ano, a delegación de Pontevedra 
convoca o concurso de debuxo “calendario da da 
natureza”  destinado ós escolares da provincia de 
Pontevedra de 5º e 6º. Unha ves fallado o concurso, 
publicarase un calendario estacional cos debuxos 
ganadores. Podes descargar os calendarios das 
anteriores edicións en www.sghn.org.

Censos de aves invernantes 2017
 Se che gustan as aves e estás intresado en 
participar nos XLIV Censos de Aves Invernantes, 
contacta coa túa delegación ou coa sección de 
Ornitoloxía (ornitoloxia@sghn.org). Como cada ano, 
dende 1973, faremos os censos de invernantes durante  
o mes de xaneiro.
 Durante o mes de decembro farase un curso 
de identificación de aves invernantes en Pontevedra, 
previa inscripción no mesmo, dado que as prazas son 
limitadas.

Patrimonio arqueolóxico
 O patrimonio arqueolóxico de Galicia ten no 
conxunto de grabados rupestres prehistóricos ó aire 
libre –petroglifos- unha das manifestacións culturais 
máis importantes e representativas.
 Estes grabados, diseminados polo monte, son 
BIC –Ben de Interese Cultural- e polo tanto, deberían 
gozar por lei da máxima protección. Non embargantes 
atópanse seriamente ameazados por non levarse a cabo 
tarefas de desbroce e limpeza, estando indefensos 
ante os incendios forestais, obras incontroladas e os 
traballos desenvolvidos sen tomar as precaucións 
necesarias.
 Por todo elo, e ante o grave risco non só de 
deterioro senon de desaparición, encetouse  unha 
campaña en Change.org para demandar que a Xunta 
de Galicia encete os trámites para conseguir a súa 
declaración como  Patrimonio da Humanidade, 
unha das medidas máis eficaces para garantir a súa 
supervivencia.

Sanción a España por non completar a depuración 
de augas residuais
 Xa pechada a redación deste Paspallás, 
publicouse a probable sanción a España por 
incumprimento da depuración de aguas residuais en 
varios núcleos de poboación.
 España ten abertos catro expedientes pola falla 
de depuración de aguas residuales. A demanda afecta a 
un destes catro expedientes, e ven dun  procedimento 
de infracción abierto en 2003 e afecta a sete núcleos: 
Bollullos Par del Condado (Andalucía); Abrera, 
Berga, Capellades, Figueres y El Terri (Cataluña); y 
Pontevedra-Marín-Poio-Bueu (Galicia).
 Desde os noventa, España tería que ter 
cumprido coa directiva.
 Caso de confirmar a sanción, ¿quen ten que 
pagar?. A responsabilidade é dos concellos co auxilio 
da administración autonómica. 
 A sanción sería de 46,5 millones de euros, máis 
una multa de 171.217 euros diarios se cando se dicte 
unha segunda resolución nons se arranxou o tema.



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   Avenida de Vilagarcía, 2, entreplanta C 
   (Praza de Vigo)   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 Botániaca     Apdo. de correos nº 303  botanica@sghn.org
       36600 Vilagarcía de Arousa

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 (A Coruña) e diversos 
terreos na bisbarra da Limia (Ourense).

Museo de Historia Natural
 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 estudo, divulgación, 
conservación e defensa da natureza e 
do medio ambiente, que non tén na súa 
actuación fins lucrativos» (Art. 5º dos 
Estatutos).
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Ti debes ser o cambio que dexesas ver no mundo.
Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948)

¡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 (IBAN) __ __ __ __  __ __ __ __   __ __ __ __    __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __***
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. 
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No caso de socios familiares indicar o nome da segunda persoa.
Apelidos:      Nome:
DNI:       Data de nacemento:


