
e 
¡ , ' ( 

~.:1.". 
, 
~, 

Neste número-
EDITORIAL: Desenvolvemenlo si, pero 
non a calquera prezo, 
ESPACIOS: ¿Que pasa no Courel? 
NOVAS: da Escola Taller Braña, 
e Demandas de OsÍxeno ... 
DELEGACIÓNS 
ITINERARIO: A paisaxe surrealista do 
Monte do Pindo. 
CENSO 92: Prim.oiros resultados. 
BICHOS E BOTÁNICA: O alcaraván; máis 
... ¿cantos [en tos hai en Galicia? 
e o T ABOLEIRO, con mensaxes para todos 
e o próximo concurso ... 

m)mem5 

páxina 2 

páxina 3 

PÍ-1X111as 
4eS 

páxina 6 

páxina 7 



editorial 
ECONOMíA ANTES DE ECOLOxíA ... ¿CALQUERA QUE SEXA o PREZO? 
A SGHN é consciente do atraso económico de Galicia, agravado pala ac-
tual crise agraria e industrial, que nos 0ltimos 
perda de moitos miles de postas de traballo. 

anos foi causa da 

Esta situación trad0cese nun atraso cultural 
caracterizado polo mimetismo do alleo, que 
non tira as consecuencias necesarias das ex
periencias de desenvolvemento habidas noutros 
paises, erradas ou non. Por supasto esta situa-
ción é moitas veces terceiromundista, carac
terizada por condicións laborais pouco dig-
nas e pala industria de enclave, esgotadora 
de recursos e altamente contaminante. Ai están 
para demostralo a térmica das Pontes, amáis 
contaminante de Europa, os vertidos das in
dustrias lácteas, os residuos da industria 
da lousa, as celulo.sas etc. 
Ante a actual situación económica corremos 
un indudable perigo, pois a falla de pastos 
de traballo poderla levar a que aceptemos 
tódalas industrias que non querc~n noutros 1u-
garc:s. Precisamente as distintas accións 1e-

,--------------------

vaclé;lS a cabo polos sindicatos poderian facer ."._._ .. _ .. ~ __ ~_ .. ~,_.,~ .. __ ,_,_,~ .. __ ._. __ 
pensar, á administración incluida, que dada 
a situación de deU,rioro económico, o que o pobo pide é calquera inver--
s.1.ón, e que sexa aceptada sen máis. 
JI SGHN s0mase ó lema pala industrialización, "Todos por Galicia", pero 
entendendo que as distintas alternativas agrarias e industriais deben 
ser respetuosos ca medio. Desenvolvemento económico si, pero non a 
calquera precio. 

-_._--------_ .... _._------------ ........ _----------~---_ .. -.~~-

A S (; ¡-IN é .. o unha cnlidadcindcpcndenle,fonnada en 1976, 

dedicada á investigación, divulgación e protección do medio ambiente 
galcgo. Tcn arrcdedor de 1000 socios. ¿E que facernos? 
Invcstigad6n: ccnsos (de avcs invcrnantc.~, de mamíferos mariño~, e () "Atlas de 
Vertebrados de Cialicia"), estudios de impacto ambiental, avaliadóns de contaminación .. , 
Divulga<.'j(m: vocei ros sobre itinerarios natlmüs c temas como o lobo cos incendios, charlas 
e cursiüos e progr<lmas de educación ambiental na escola .. , 
Vrotección: Un esfor'l.'() continuo de denuncias e campañas en contra da destrucción 
venixinosa que cstá a sufrir o medio ambiente galego .. , 
A SGaN fonha pane da CODA (a fcderación estatal de grupos de defensa da naturcu) e 
da Asamblea de Grupos Ecoloxistas e Naturalistas de Galicia. Ten o nº 264/c-000/382 no 
Rcxistro de Asociacións Culturais Galcgas e figura no folio n'" 1 J do Rexistro de 
Asociacións Protectoras do Medio Ambicnte. 
Se 'lucres saber máis, estamos na . 
Rúa da Olivcira, 4 - 2ft, SANTIAGO (Apdo. 330) 
con delegaGÍóns en: 
COl'lllla - Apdo. 825 
FCI'l'ol - Apdo. 356 
Noia - Apdo.n 

()uremiC - Apdo. 212 
Padróll' A¡xlo. 16 
Villlgarda - Apdo. 303 

¡FAITE SOCIO! - véX[lSC a contraportada 

PASPALLÁS é o boletín bimensual da SGIIN, pero a~ 
opini6ns expresadas ne! (á parte da editorial) non son 
necesariamente as da xunla directiva da asociación. Para a 
páxína "o tabolciro", aceptamos calquera anuncio breve 
relacionado co tema, mesmo cartas super curtas. Se tes 
algunha suxcrencia para "Paspallás", ata se quercs 
colaborar na slÍa edici6n ... ponte en contacto. 
Colaboran neste númcro: Agustín Alcalde, Marcos Freán 
Hemándci'" Guy Nonnan, Xose Manuel Penas Paliño, 
Carlos Reí Gómcz e Xose Lois Rey. 
Impreso en papel reciclado ¡x)r Tórculo, Santiago; 
Dcp.Lcgal: e 1590fi!. 
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No mes de decembro, tres representantes da Escola Taller Braña, centro de edu
cación ambiental xestionado p()la Sociedade en Ourense, fixeron dúas presen
tacións ó "n encuentro de propagaci6n de especies autóctonas y recuperación 
del paisaje", unhas xornadas realizadas en Madrid a cargo dos grupos estatais 
ARBA (Asociación para la recuperadún del bosque a"((¡clono") y COMADEN 
(" Coordinadora madrileña de defensa de la naturaleza "), 

"Braña" en acción 
Titulábanse as presentacións "Acondicionamiento del acceso al monasterio de San 
Esteban de Ribas de Sil" e "Repoblación del mOI1le Rasa-Ccmbro" , abarcando deste 
modo os príncipais traballos que aescola tallervén desenvolvendo nos últimos anos 
nos campos da cantería, carpintería e medio am bicnte. 
A prímeim presentación u"ataba da recuperación estética e ccolóxica do acceso ó mostciro 
de Ribas de Sil, un proxccto incluíndo a construcción de muros de contención para 
evita-la erosión, a poda e saneamento dos carbal los da zona e varios movcmcnlos de 
terra e de bloques de petlra para facilita··la acceso. Gracias a este proxccto, o visi
tante a. Ribas de Sil hoxe atopa unha área informativa e de descanso á súa disposi
ción, con bancos, mesas e paneis con detalles do monumento e de rotas para camiñar 
pola zona. ¡Isto síique é fomentar o turismo verde! 
A segunda presentaci6n trataba da repoboación forestal de 30 hectáreas de monte a
rrasado dentro do Caño n do Sil, espacio natural protexido rccoñccido pola Xunta; 
estcproxccto füi levado a <'<1.bo durante o invcmo e primavera donno 91, principalmente 
con Castanea sativa, Betula celtiberica e especies de Quercus. Fontes da "Braña" 
estiman o éxito da repobaoci6n en torno do 50% '" ¡así seaprende! 

DEMANDAS de 
OSÍXENO 

"As augas galegas aínda son de boa cali
dade" pero "sen embargo os signos de 
alarma de que a súa calidade deteriore 
nos próximos allos son enormes". 
Así aelaron Juan Manuel Antelo CorLií'...as, 
decano da Facultade de Químicas en San
tiago e director dun equipo de máis ele 20 
persoas que están a investigar a contami
nación fluvial en Ga!ícia. O estuc!ío, a cargo 
da COTOP, inclúco usode brións acuáti
cos, diatomeas e peixes coma indicadores 
da contaminación: segundo o equipo, os 

puntos máis conflictivos están no Miño 
ó seu paso por Lugo eOurensc, no Sal' 
en Santiago, no Xubia a causados ver
tidos de San Sadurnii':io e ° Ferrol, no 
Brandalos e no Ulla polas minas de 
Touro, e no Lomo ¡x)las fábricas do Por
riño. 

• espacIos 
O 12de xanciroaXuntaanun

ciou o seu "Plano de Desen
volvemento da Serra do Courcl", 

oquequererádicir máis de mil 
millóns de pesetas para invertir 

na zona ólongo dos próximos 
dausanas. Oscartos van 

dirixidos a crear emprego, 
aumenta-lo nivel de vidacevita

lodespoboarncnto: obxccti vos 
sociais cos cales ninguén podería 

discutir. 

()COUREL 
En términos da conservación do 

patrimonio natural, polo con
lrario, acousa non é tan sinxcla. 

A Xunta faja de fomenta-lo 
chamado "Turismo Verde" e 

potencia-los ingresos da caza e 
da pesca, Como variasagru

pacións ecolox istas da provi!le ¡a 
de Lugo destacaron, lodo moi 

bcn scgundo'a lúa definición de 
"Turismo Verde". Unhaclas 

posibilidades alannantes é que 
os cartos se destinen ü pro

moci6ndun turismo masivo e 
descontrolado que destrúe a 

riqueza ecolóxica da zona. Ouera 
équcse potencia acaza a 

exclusión doutras manciras máis 
pacíficas dedisrruta~la natureza 

Por agora) o Courel segue tan 
dcsprotcxida que nunca (aínda 

que moilas publicacións da 
Xunta enganosamcntc o califi

can como Parque Natural). Sofre 
o mesmo Cal¡í!ogo de impactos 

contÍnuos (incendios, pistas, 
rninicentrais etc.etc,) q Lleso[ren 

case lódolos espacios nalurais de 
Galicia. 

Con mil millóns, ¿serán capaces 
de entcnderq ue o "Turismo 

Verde" sen reSpCUil' á naturc/',a é 
tan útil coma pescar sen echo? 
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delegaciónsdelegaciónsdelegacións 
OURENSE 
No sueste, St'guen eo seu labor incansable; aquí, non cabe máis 
caalgunhasdascousasquc toíien fcito nos últimos meses ... 
En novembro: 
o •• prcscntousc un escrito ó Delegado de Agricultura, dcnuncümdo 
varios incidemes de furtivismo no encoro de Castrelo do MillO, 
delecwdos no curso dun censo dcaves realizado alí o día 5-11-
91. DCIlUIlCiollSC tamén o porto deportivo ilegal que existe no 
encoro, e chamaron un ha vez máis para a PI:otccción cIcste en
clave de import.ancia nacional para as aves invernan les. 
." houbo un escrito I.amén á COTOP, denunciando as obras da 
estrada nande~L()bios: estériles orixinados polo movcmcnto 
de lenas foron vertidos directmncntc ás ~ims e (j cauce do Limia, 
causando danos fortes ó canón cicste río importante. 
... finalmente, mandousc un escrito a Consellería de Industria 
f~lccndo constar qnea canicíra Nevosa, proxcctada para a zona 
de Xures, eSlá en confliclo co Plano de Ordenación de Recur
sos Naturais redactado en preparación para a declarción da zona 
como Parque Natural. 
En decem bro: 
... o día 27, membros da delegación contaron mIlis de 25 incendios 
forcstais, algúns de varios quilómetros ele fronlc, nas zonas de 
Manzaneda, Qucixa, Leboreiro, Xinzo de Limia e Trives. 
... presentouse un escrilo eS Enxefieiro Xcfe da Confederación 
Hidrográfica do Norte, en protesta contra a minicentral prü w 

posta para os ríos San Gil e Varborrás, no conceHo de Car
balleda de Valdeorras: a zona está recoI1ecida pola Xunla coma 
espacio natural prol.ex ido. 

SANTIAGO 
Prcsentouse un ha denuncia ás autoridades correspondentes en 
protesta con lra a sol ici tude de uso das augas do río q ue consti túe 
a principal contribución á marisma de Baldaio. 

punta 

!. Lobelrs Ore.nda ( 

1. Loh-slrtl Chica .~', 

~~ 

VILAGARCIA 
Dcnde () día 26 de novembro ata o 8 de xanciro, os dc Arousa 
cstiveron moi ocupados coa "V Semana de Historia Natural", 
xa por quinto ano (¡como os máis listos adiviñarades polo scu 
lítulo!) '" enfocada principalmente ó público xuveni!, conlOu 
cunhacxcclcnteacollida. A "Semana" consistiu nunha exposi
ción didáctica na Casa dc Cultura de Vilagarcía'c nun ciclo de 
confer.cncias por moitos colexios e institutos da zona; () ciclo 
terminou cunhacharla final na Casa de Cultufae a presentación 
audiovisual "Guía das Aves Acuáticas do Salnés", de conso
cio Alvaro Pomares. 
A delegaci6n quere oir de calquera socio que lefla interese en 
lTIonlar unha "Semana" parecida a de Vilagarcía noutra zona 
de Galicia, 
Tamén participaron os arousáns en "Gaiinf'ancia", 1 ª feira in
fantil dc GaUcia, cun posto aberto ó ptíblico: ncl había clistin
tos xogos desLinados a despertar, nos máiscativos, uns coiíccc
mcntos bases da naturcza.Dcsgraciadamente, a [eira non estivo 
totalmente exent.a de polémica ... por algunha razón insondable, 
houho un ha {"orte presencia militar, jO cal certamen te excedía 
o recomendable pedagóxicamcnle! 

Finalmenle, as delegacións do FERROL e da CORUÑA non 
están monos, ócontrario, pero como non nos mandan detalles 
do que están f'acendo '" 

itinerario ••• 
ESle mes describimos un ha das camiflatas máis impresionan~ 
les que hai na provincia da Conula: a subida do Monte do Pindo, 
Pero un aviso: aínda que non se trata dos Alpc-'), isto non é ningún 
pasciño de domingueiros, e hai que toma-lo en serio: a non ser 
que teI1as moila experiencia de mOnlaI1a, non subas cando vai 
mal tempo (e incluso cando vai bo non vaias só); leva mupa de 
abrigo na mochila, máis impermeables e chocolate ou algo para 
comer. Rccoméndasc bOlm> de montaña: senón, un calzado rC)rte, 
non tenis. 
¡13en! -Primeiro, tes que chegar á igrixa da aldea do Pindo, uns 
14 km ó norle de Camota, Comproba o reloxo: sen contar des
cansos, llÍrdase eUlre 120 e ISO minulos para ehegar ó pico, e 
oulros 60 ou 90 para baixar. Por detrás da igrexa hai un regalo: 
o camii'io comeza pola súa beira. Ó pr~ncipio, pasarás por un 
pifleiral con moHo loureiro no sotobosque: coidadiflo, porque 
é moi fácil perderse neste primeiro tramo. Segueas frcchas vcr
mellas pintadas nas rachas. A medida que subes, o bosque vai 
scnclo menos denso, e pronto enlrarás nunha paisaxe cstrai'ia, 
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Mala cultufa 
aUf/cola 

La contaminación del Sar, Los carnocslflos contlnuan pro. 
vocando fuegos como canse. 
cuenCléJ de una cullura aonco/a 
lota/mente pomltlva. seour;-'a So
Gredada Galega oe HISIOfl<1 Natu" 
ral. que manlicne Que ,lo mas uro 
gen/e es ceaf una nueva con. 
CienCia en el rnec:o rural La aso
clac/on afirma que;3 mayor parre 

I
1 

I 

y el vertedero de Boisa~:mgO l~~~,PoEd¿l?9(l 
principales infracc· Ei';~~-d~-i:'~~ 

presa causará de los fuegos orOvocaaos llenen 

1 d 
como Ob¡CIIVO ¡oqrar Gue los res· 

• 

El medio urbano y rural de c~" a esaparición las orgalllcos oe les rnon/es sean 
políticas ecológicas incotu > de la arrastrados Il.:¡cla a las zonas de 
ral y la Asociaciófl_' r pasto y de Culflvo para acruar 
cal(';S en v~. como fertlÍ/zanles 

I 1 E~ failDgn aSlfu d dt~~~a~~~C~~~l {:::~r':tJ(~:~. ~:~rC~~; 1I I U!I;j fIJII fIJII n U ' que la SGUN cons.cera Que serca 

1I IIOS montes en el invierno ~)~:~~r~~7~~:~~;:~~;~~~~a::(g~~~ I 
______ ~'w", __ 

Como se fixo tódolo, anos dende 1973, a SGHN realizolJ o con
teo de aves acuáticas ou vencelladas a medios húmidos, a prin
cipios do mes de xaneiro. Entre as aves máis interesantes 
pódense citar ... 

PONTECESO: 
Anser anser 1, 
Branta bernicla 1, 
Tadornaferruginea 3, 

ENCORODAS 
FERVENZAS: 

Podiceps cristatus 19. 

OGROVE: 
¡Branta bernicla 56! 
Aythyamarila2. 

ALANZADA: 
elangula hyemalis 6. 
Me/anillafusea 1, 
Gavia arctica 2. 

Característica peculiar deste ano Coi o frío e a ausencia de pre
cipitacións (polo que os encoros están moi por baixodo seu nivel 
normal), 
¡Máis detalles máis adiante! Por agora, pregamos ós colabora
dores que remitan canto antes os datos, posto que o ano pasado 
houbo retrasos de moitos meses nalgón caso. 

censo 

( 

o MONTE do PINDO 
de piñciros incendiados e rochas grandes, unha paisaxe máis sur
realista con cada paso. Con tódalas arbores martas, é un paraíso 
para o pico real, e hai mohos; a papuxa montésa tamén se ve con 
frccuencia, ó igual que os cabalos bravos (¡que non che van moles
tar!), Uns 50 011 60 minutos despois ele eleixa-Ia aldcado Pindo, 
chegarása unha [orca entre dous altos, xa máis cnriba do bosque. 
O camiño scgue 'cara á esquerda, e dende aquí en adiante non 
hai frechas vennellas senón azuis: a verdade é que o camii10 é 
moilo máis fácil de seguir polo monte ca polo bosque de abaixo, 
pero coi dado coas rachas. Aquí, a vexetación xa é de monte, de 
toxo e 'lueirugas e Chamaespartium. Máis arriba vera-las ma
tas redondeadas e as flores rosadas de Centaurea corcubionen
sis, especialidade endémica da zona. Tamén é digno de mención 
a presencia nesta zona <lunha poboación moí illacla de Quercus 
fructicosa, pero alópase ó sur da nasa rota. En canto ós paxaros, 
o Pindo destaca pala presencia da merla ai',uI Monticola solitar
ius e do andurónApus me/ba .. 
20 minulOs despois da forca parece como se alguén intentase cons-

truír un muro a través do camii1o, pero non te desanimes: ¡sigue! 
20 ou 30 minutos máis aclümtc, pasarás por unha especie de pono 
entre máis pinos incendiados, e entranlS (onde algún macarra 
pintoll "PAUSE" nllnha rocha) nlln U1I11IX) amplo e verde: dende 
aquí, á túa csquerda, venís o Pindo, co post.e trigonométrico 
que marca o seu curne. O camiílo cruza estecamj)o, indo cara 
á esquerda: (} final sairás polo outTO lado, con vistas da ría. Den
tro de lmuco pasarás por uns tristes restos da vexctaci6n autóctona 
da zona, un bosque anano de Quercus robur. r>ero ánimo ... 
agora queda moi pOlleo. Sigue o camiI10 mentres dá~la volta ás 
fochas do final, para des poi s subila dende o outro lado. 
Easí cllegarás Ó cume plano e pulido do Pindo. Aí, rodeado por 
vÍStaS incribles, verás dconde vén o seu nOInc: as rochas eSlún 
cheas de pequenas deprcsións circulares, as "pías", que pare
cen as marca~ de bágoas ccl~o:;tiais. A vcrdade é menos rom{mtica, 
pero ¿a 'Iuen Be importa? ¡Agora, respira bcn ... quédanche entre 
60 e 90 minutos para haixar! 

5 



bichosu .. 
A ves! Burhinidae 

ALCARAVÁN: 
Burhinus oedicnemus 
Hábitat" Zonas abertas secas tanto do 
interior como da costa. 
Idelltificaci6n: LiIllÍCola grande de tonos 
terrosos que secamut1an moi ben nos ter
reos pedregosos onde habitan. Cabeza e 
ollos grandes que revelan as súas prefe
rencias nocturnas. 
Observación: Pode atoparse esta ave en 
localidades abel1as secas e chans así como 
en dunas costciras ande pasa moi desa
percibida polas slÍas cores miméticas. 
Canto parecido ó mazarico real. 
Distribución mundial: Europa, Asia e 
África. 
Distribución en Galicia: Extendido pero 
relativamente raro: crian entre 50 e 200 
parellas. 
Situación: En Europa occidental está a 
experimentar un Corte declive nas súas 
poboacións, senda a península ibérica o 
lugar onde esta espccicconscrva os efcct
¡vos máis numerosos; os a1caraváns que 
veranean no noso país conslittícn unha 
parle importanledcsla poboación ibérica. 

Adian/lm¡ capillus· veneris CLCW 
AnogramnUllep/ophy{{a CLOP 
A.\plell ium adl(;!1/lon. nit; rllm CLOJ> 
AsplNliumbillotii CIJ)P 
Asplelliummarinum CLP 

Dryopleris aemula CLOP 
Dryoplen:\· affim:\" CLOP 
Dryopleriscarthusiana eLP 
DryopterLI'dilatala el,OP 
Dryopterisexpansa L 

I 

... neste país, incluÍndo as 5 xoias amcazadas 
(Culcita macrocarpa, lIymenophyllum lUn
brigense, TricJwmanes .~peciosum, Dryopteris 

l\spltUl i¡,m mwp!eris el ,OP 
b.,-,Í;;llil<llll'illi1 mlaaria CLOI> 

.'"uphlil/.!mSepiclllrllJlwÍI: LO 
A.I'plen ¡un! I richofll¡llleS el ,OP 
i\ /hyrium Jil ix. '¡(~mina el J)P 
JJtcehllumspican/ CI,OI) 
l30lryehiwn IUllaria LO 

D ryop te risji 1 ix ·l/U]S CLOP 
Dryopleris guanchica eLP 
Dryof'lerisoreade,\' LOP 
Gymnocarpiumdryop/eris L 
lfymellOphyllum /lmbrigense C 
I/ymenophyllum wilsoniiC 
Las/raea limbospermiJ Cl ,op 
No/holaena maranlhae e 
OsmlllIdaregalis CL01' 

guanchica, Woodwardiaradicans). As tres primeiras existen 
como poboacións relictas aquí, estrictamente ligadas ó val do 
EUllIe e ÓS outros escasos retrincos (je fraga no norte coruñés e 
lugués, e [ortemente allleazadas pola destrucción destcs rwin
cos, polo coleceionismoe, sobre todo, polos norisUls. 

C'el(~rach offieinorw/l Cl"OP 
Chl'i/(JIlI/JeS {)(;I"OSI ir.ha o 
CheihUl/hes gU/lm:hiu] 1_ 
Cheilan/hes hispanica I .01> 
Cheilallllwsx insularis L 
Cheitan/hes x iba lea LO 
CheilanIJw.l" pulchdla o 
Cheil{jnl hes / ÚUu! i ¡ J)l> 
Chrisldla denlala O 
Cryplogramma crispa LO 
Luleila maaoearpa e 
Cysloplerú tiiapltona CLOP 
Cy.l'I()f'I(~rúdiekiea;¡a o 
CY.\"/Of'II!/"úfragih\' CLOP 
/.)(;¡vallia caf!ariellsis C1.1> 

P hylli/ is scolopcndritun CLOP 
Polypodium cambricllm CLOP 
Polypodium inlerjeclum CLOP 
Polypodium vlllgare CLOP 
P olystichumaculeatuf1l el ,o 
P olyslichllmx iJ/yrictuYl L 
Polystichum setifertun CLOP 
P/eridillf1laqllil,numCLOP 
PleriscreticaLP 
Selaginella denliclllala P 
Thelyp/eris palas/yis G.P 
Vandesboschiaspeciosa e 
Woodwardia radican.\· eLP 

Os 54 rentos CiUl(\OS en Galicia segundo o "Catálogo de la 
Flora Vascular Gallega" (Rodríguez Gracia el al, en "Sobre 
Flora y VegcUlción dcCalieia", da Xunul, 1989). Omitimos 
aquelc.s p1.cridofitos quc non son rentos no sentido popular 
da palabra. As lctras e, L, o 011 Pindican as provincias para 
asquecxist.cn ciLas. 
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Para identifíca-los rentos, é llIoi bó o libro "Gnía de Helechos 
de la Península Ibérica y Baleares" de F.nriquc Salvo Tierra (Pirú
mide, 1990). 

'"" .. e botánica 
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o taboleiro 

j Aprende como plantar 
árbores! 

Imos plantar unhas 600 árbores 
autóctonas no monte da zona de 
Padrón, unha fin de semana de 
febreiro ou marzo. ¿Que che parece 
botarnos unha roan? Noste momento non 
sabemo-la data exacta: para roáis de
talles chama a: 
Richard (981) 810413 

Da serie "Voce.i.ros de Divulga
ción", o número 6, co título 
"Avance Programa ESENGA". Nesta 
publicación da Sociedade 
recóllense os prirneiros datos 
sobre a d.i.stribuci6n en Galicia 
de dúas familias (Papilionidae 
(~ Nympha.U.dae) de bolboretas, e 
dunha familia (Lucanidae) e un 
xénero (Carabus) de es·
carrabellos. ¡Lectura esencial 
para o bichólogo galego! Mide 21 
x 16 cm, ten 32 páxinas e cus
tarache 200 ptas senda socio ou 
250 sen6n. Máximo de un 
exemplar por solicitude, da: 
Sección de Entomoloxia, 
Apdo. 303, Vilagarcia. 

ASEMBLEA XERAL 
Como xa sabedes pola carta que se mandau a 
t6dalos socios conv6case a Asemblea 
Xeral da Sociedade, o d.ía 25 de abril ás 1611, 
no Museo do Pobo'Galego (San Domingos de 
Bonaval,. Compostela) . Entre outras causas, 
levarase a cabo a elección dos mernbros da 
Xunta Directiva: o presidente, 2 vice'
presidentes, o secretario, o tesour'eiro e 
6 vocais ... se qiJeres presentarte, a lúa 
candidatur.·a deb0r.ía chegar á actual Xunta 
Directiva (Apdo. 330, Compostela) antes do 
25 de marzO. A Asemblea tamén queda aborta 
á pr'esentación de n rogos, preguntas e pro
posici6ns". 

Gañador do lQ Gran Concurso de Debuxo - e dun Manual de Ornitoloxía -- foi Fuco Rico 
Rel de Santiago, ca seu debuxo que reproducimos aqui. Parabéns tamén a J"osé Manuel 
Portela López e Rubén 'rubio Fernández, palas súas contribucións moi boas, e g:r.a··· 

cias a tódolos amigos que participaron. ¡HeLlor sorte no SEGUNDO GRAN CONCURSO! Outra 
vez, tes que ter entre 8 e 16 anos¡ o teu debuxo del)8 ser da metado dunha folla AtJ, e 
debe chegar a SGHN en Santiago antes do día 15 de marzo. 

Tema para este mes: "O LOBO" 

¡RECORTANDO! 
Necesítanse colabora
dores/as para traba
llar co arquivo de 
prensa da Sociedade. 
Quen estéa 
que se poña 
con Xosé 
delegación 
tiago. 

interesado 
en contacto 

1,0:1.8 na 
de San-

Gracias 6s esforzos da 
delegaci6n do Ferrol, sae o 
nº3 da marabillosisirna serie 
de Roteiros: !!Doniíiosl!; 32 
páxs, 350 ptas (máis 25 ptas 
para CO.rreos) ( do local de 
Santiago ou de Ferrol. A 

propósito, quédannos exern
pIares dun "Roteiro" ante
rior, O de IlFrouxei:ca": 30 
páxs, 200 ptas (rnáis 25) . 

Para dar 
parte dun 

cetáceo (ou 
foca f ou 

tart.arug'::l 
marif"la) , 
chamar a: 

J'uan Peñas 
(986) 470597 



FICHA DEINSCRICION 
... fot0c6piala, cúbrela, rec6rt.ala e mándala á: 

SGHN, Apdo 330, Santiago. 

Nome: ________ _ 

DNI, _________ _ 

Nacido/aen: _______ _ 
odía: _________ _ 

Enderezo: _______ ~_ 

Profesi6n: ________ _ 

Catcgoríadesocio(A-F): ____ _ 
Areasdeinterese: ______ _ 

CATEGORlAS DESOCIO 
A:Plenario- 2000ptas 
B: Infantil (ata 12anos) - 500ptas 
c: Xuvcnil (ata 18 anos)- lOOOptas 
D:Estudiantc-l200ptas 
E: Familiar - 3000ptas 
F: Protector(todaavida) - lOO.OOOptas 

DOMICILlACION 
Banco /Caixa: _______ _ 
Sucursal: ________ _ 
NI/deconta: _______ _ 

Sr. Director do Banco / Caixa dcAforros: 

prégolle admita os recibos que no sucesivo ¡le 
remita a Sociedade Galega de Historia Natural, 
dendeadata: _______ _ 

Sinatura: _______ - - L--_ L..L_----=::::::::=====~ ----' 

MANDA: A SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL, 
APDO 330, SANTIAGO. 

Contaminadores do ar puro e da auga húmida, 
casta e cristaíña; incendarios da fraga sacra, 
misteriosa, cantora e ancestral; asasi-
nos de paxaros; verdugos de todo 
canto ama, vive e canta; violadores e 
destructores da máxica paisaxe rumorosa ... 
malditos sexades sempre ... Manuel María 

PASPALLÁS 
BoIeffn da SocIedade Galega de Historia Natural 

• 

IMPRESOS 




