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Nos próximos 40 anos: 3.000 km cadrados co eucalipto; 
6.000 km cadrados co piñeiroj 

Superficie de Galicia: 29.434 km cadrados 
Calcula... é 031 % do territorio 

PLANO FORESTAL 
O día 18 de marzo a Consellería de Agricultura da Xunta [ixo público ° seu Plano 
Forestal para os próximos 40 anos. Debaterase no parlamento dentro de pouco. Aquí, 
sen máis comentario, reproducímo·lá parte do texto da petición formulada pola 
Asemblea de Grupos Ecoloxistas e Naturalistas da Galiza ... 
"INSTAMOS Á XUNTA DE GAUZA A: 
1) Modificar o actual proxecto de Plan Forestal de Caliza, de mane ira que se con· 
temple un maior papel das especies autóctonas e asimiladas na produciónforestal 
galega. 
2) Potenciar a investigación conducente á mellara xenélÍca e selección de árvores 
de calidade das especies autóctonas. 
3) Iniciar unha campaña de concienciación popular tendente a divulgar os valores 
das árvores aUlóctonas e asimiladas. 
4) Facer de unha vez por todas unha polltica real de protección dos nasos bosques 
autóctonos de interese conservativo, controlando as talas masivas e iniciando os 
pertinentes programas.de reforestación e sustitución de árvores exólÍcas." 
Pódese conseguir copias da petición da Sociedade ou da AGENG (Apdo.949, 
Compostela); menlres tanto, ó mellor interesa sabe·lo que opina do asunto Enrique 
Valero, Subdirector de Medio Ambiente. "A política do eucalipto é unha polémica 
gastada dabondo; penso que está démndé. É do primeiro que se falae do menos que 
se entende, e, mire, xa está bastante pasadiño ° tema." (Diario 16 de Galicia, 30.3.92). 
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bichOS .. r 
PRIMEIRAS OBSERVACIÓNS: 
Bubela: 6-3-92 en Roxos, unha parella (observador: Xosé Manuel 
PenasPatiño) 
Andoriña común: 26-2-92 en Rois (observador: alumnos do C.P.Rois) 
Cuco común: 17-3-92 en Caldas de Reis (observador: Álvaro Moraña . 
Fontán) 
Rula: 21-3-92 en Rois (observador: alumnos doC.P.Rois) 
i Solicitamos citas máis temperás! 
Tamén solicitamos, para esta sección en próximos números, deta
lles de calquera observación recente dun bicho raro: paxaro, lobo, 
cetáeeo, bolboreta, o que sexa. Chamaa Augustín (981)5710 34. 

RULA TURCA 
Por parte da Seeeión de Ornitoloxía (apdo 330, Santiago), interesa 
coñecer novas datos ('90-'92) da Rula Turca Streptopelia decaocto 
en Galicia, para establecer avances na súa distribución no naso país. 

BATIDAS E DECISIÓNS CONTRA OS LOBOS 
O pasado mes de febreiro organizouse unha batida na cal un exem
pIar foi abatido na Serra de Xurés en Marco de Alvare, e antro en 
Caldán, en Alto deS erra, naestrada de Meira a Ribeira dePiquín. 
Mentres tanto o Subdirector Xeral de Medio Ambiente Natural in
[annou, nun arligo na revista "Natureza Galegal!, de que non se 
aprobaron os 200 millóns solicitados da CEE para o lobo, a pesar da 
Resolución do Parlamento Europeo en favor da protección desta 
especie. Os millóns ían destinados sobre todo a un sistemadeindem
nÍzacións. Pmoa o oso que visita os Ancares un par de veces ó ano, 
por outra parle, hai 148 millóns. 

ALGAS MARIÑAS 

Hai ó redor de 150 espeeies de maeroalga mariña nas costas 
galegas, e moitas delas pódense comer - din que a Laminaría 
saccharina (no debuxo), por exemplo, é moi boa tallada e fresca. 
B úseaa nas mareas moi baixas, en fondos areosos baixocostas 
rochosas e expostas. Tamén cómense a correa, Chordajilum, 
o buche bravo,Ascophyllllm nodosum, os bochas, FllCllS spi
ralis e F.vesiculosllS, o algaza, Laminaría hyperborea ... é unha 
lista moi langa aínda que, igual que cos cogomelos, non hai 
tradición de come-las algas en Galicia. 
Un bo libro para a identificación deste grupo é a "Guía de las 
Algas del litoral galego", por l.Bárbara e J.Cremades (Casa 
das Ciencias, A Corm1a, 1987), aínda que pode ser difícil con
seguir un exemplar. 
Os malos da historia son varias especies invasoras que chega
ron, a través de Fmncia e Inglaterra, coa ostra xaponesa. A Sar
gassummlllÍcum leva uns 5 anos aquí, mentres quea Undaria 
pinnatifida , a Grateloupia jilicina varo luxurians, a Grate· 
loupia doryphora e a Lamentaria hakodatensis foron atopadas 
máis recentemente por botánicos do Departarnentode Bioloxía 
Vegetal da Universidade de Santiago. Din que a primeira, a 
Undaria, está en expansión. 
A propósito ... se comezas a Ser alguívoro/a, pOde que che sexa 
interesante saber que a Laurencia pinnatifida se come nalgúns 
países como picante, mesmo (segundo fontes moito menos fia· 
bIes) como afrodisíaco ... 

e@@e. botánica 



SECCIÓN 
de 

Bioloxía 
MARINA 

o primeiro número de "Arroás", boletín da Sección de Bioloxía Mariña da SGHN, saíu no ano 1986. A 
pesar do estadosemp¡'c activo desta sección, o boletín tivo unha historia algo máis esporádica, así qucse 
decidiu incorporalo como suplemento de "Paspallás" e de tal feito asegurarlle un ha periocidade regular 
e divulgación ampla. 

Neste número presentámos os datos que coñecemos.sobre varamcntos de cetáceos, focas e tartarugas marií'ias nas costas galegas Ó 

langa do ano 1991. Certamente non é un ha lista completa, e a distribución xeográfica dos varamentos (véxase mapa na páx.8) 
claramente reflecte máis que nada as 7Álnas ande temas máis colaboradores, pero de lóclolos fcitos pensamos que constitúe un 
carpo importantede información. Polo cal expresámo-Ios nasos agradecementos a tódolos nosos colaboradores. 
Tamén incluímos un resumo do problema da mortandade do golfiilo riscado no Meditcrraneo, xa que é'evidentemente de especial 
importancia estar atento á posibilidade de que esta ou Olltra enfennedide cheguen ás nasas costas. Moitos destos datos proceden 
do libro "The Mediterranean Striped Dolphin Die-Off' de Greenpeace 1991, do arugode "Quercus" xullo 91, edo libro "Cetáceos, 
Focas e Tartarugas Mariñasnas Costas Galegas" de Peuas-Patiño ePiñeiroSeage, 1989. Finalmeute presentámo'los datos de vara
mentosdesta especie en Oaliciaólongodos últimos 10 anos, coa conclusión de que atao momento non hai cvidenciadunha tenden
ciasignificativa. nin positiva niI1 negativa, no número de varamentos desta especie. 

SOBREAMORTANDADEDO GOLFIÑO RISCADO NO MEDITERRÁNEO 
O golfiño riseado Stenella coerIl/eoa/ba Mcyen é unha especie que vive normalmente en augas profundas, e non ne gusta fre
cUenta-las costas. Chega ós 2,7 metros de lonxitude. Ten a aleta dorsal relativamente grande e cor característica debido a unha 
banda escura procedente do lombo, á altura das costas, en forma de cuña dirixida cara adiante, amais dunha fina banda negra, 
desde o 0110 ata o ano. O dorso é uniformemente negro. Particularmente algún S exemplares mostran unha mancha branca na punta 
do fociño. Habitualmente brinca sobre as ondas e diante da proa dos barcos, ás veceS totalmente fóra da auga. Viaxa xeralmente 
en grandes manadas de varios eentos de individuos. Cría nas augas próximas as costas ibéricas. En ocasións pode ser visto en aso
coación ca golfiño común De/phinus de/phis L. Estas dúas especies aparecen como dous dos cetáceos Oláis abondosos das nosas 
costas. 
No verán de 1990 as costas valencianas e baleares comezaron a recibir decenas de golfiños riscados moribundos, que de contado 
morrían. Os meses seguintes a mortandade fixouse máis intensa e estendeuse rapidamente, atopándose exemplares mortos no 
litoral de Murcia, Andalucía, Cataluña, e chegando ata as costas francesas e italianas. Así mesmo, tamén se detectou a epizootia 
nas costas de Marrocos e Alxeria, e confirmouse a expansión do proceso ata o océano Atlántico a través de Xibraltar, sendo atopa
dos golfiños enfermos nas praias de Cádiz e Huelva a principios de 1991. Os días 4 e 5 de novembro de 19911evouse a cabo en 
Palma de Mallorca, e baixo a. organización de Oreenpeace, un congreso no'q ue se prcsentaron'os resultados dunha serie de análises 
de exemplares do golfifio·riscado, levadas acabo en varios países. Chegouse ás seguintes conclusións: 
- nos exemplares varados a partir de 1990 hai unha incidencia moi elevada de encefalite e neumonía, así como ccrtas lesións hepatíti
cas; 
- estas enfennidades parecen ter orixe vírica; atopáronsc virus de dous grupos, os morbillivirus e os herpesvirus, e estímase moi 
probable que O axente patoxénieo primario é do primeiro grupo; 
- tamén sedetectou unha elevada incidencia de diversos parásitos (ineluíndo un crustáceo ectoparasítico e un nematodo dos pul
mons); esta parasitización parece estarrelacionada coa enfermidade; (continúa na páxina 8) 
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VARAMENTOS ano 91 
, 

CETACEOS TARTARUGAS 
Golfiñocomún. 17 T,decoiro 2 
Golfiño risca do 1 
DelphinidaeN,I, 2 FOCAS 
Cachalote 1 Foca cillccllta 1 
CaldeirólI 5 
Toniña 4 
Arroaz real 2 
Arroaz.boté> 1 
Zifio de Cuvier 1 

LISTADO DE VARAMENTOS 

GOLFIÑO COMÚN (Delphillusdelphis) 

código data concello (praia) 

G191 03/01/91 Cedcira 
G291 03/01/91 Cedcira 
G391 01/02/91 Ferrol (Santa Comba) 
G491 08/02/91 o Grove 
G591 15/02/91 Ferrol (Sank1 Comba) 
G691 18/02/91 Ferrol (Doniños) 
G791 20/02/91 Carballo (Baldaio) 
G891 26/02/91 Valdoviño 
G991 01/03/91 Ferrol (Ponzos) 
G!091 02/03/91 lila de Aronsa 
G1191 03/03/91 Malpica 
G1291 05/03/91 Ferrol (Santa Comba) 
G1391 11/03/91 Sanxenxo 
G1491 11/03/91 o Grove 
Gl591 19/03/91 Ferrol (Esmellc) 
G1691 31/10/91 O Grove 
G1791 18/12/91 Sanxenxo 

GOLFIÑO RISCADO (Slenella coerualba) 

GR191 21/04/91 Fcrrol(Scg3l1o) 

DELPHINIDAE NON IDENTIFICADOS 

'1191 19/02/91 O Grove 
?291 15/11/91 Porto do Son (Portosín) 

CACHALOTE (Physéler macrocephalus) 

CHl91 04/01/91 Ribcira (Corrubedo) 
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observador 

J.Ignacio 
J.lgnacio 
V,Rivera 
J.Meis/P.Bcnaventc' 
J.lgnacio 
J.lgnacio 
x'Diaz/C.Patiño 
J.lgnacio 
J.lgnacio 
X,L,Rcy/L.Romero 
A.Bartolcmc/R.Rojo 
J.lgnacio 
P.Benavente' 
P.Benaventc' 
J.lgnac'io 
P.Benaventc· 
lBcsada' 

J,Ignacio 

P.Benavente/J.Meis· 
J.L.G.Allut 

(Prensa) 

-~ . -"'- ...... - -
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o GOLFIÑO RISCADO EN GALICIA: VARAMENTOS '82A '91 
En Galicia, onde supoñemos que non chegou a epizootia, a presenciade exemplares varados do golfiño 
riscado presenta certa constancia, aparecendo algún animal t<Ídolos anos pero en pequen as cantidades como 
amasa a seguinte gráfica: 

5 

ANO: 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 

É dedestacarqueen agosto de' 84 un grupo de 150 a200 golfiños riscados tentou vararna praia de Bares 
(Mañ<Ín, A Coruña), sendo devoltos á auga polos bañistas. 

CALDEm6N (Globicephala me/aena) 

C191 04/02/91 o Grove 
C291 23/02/91 O Grovc 
C391 03/03/91 Malpica 
C491 19/12/91 O Grove 
C591 28/12/91 Ribadeo 

TONIÑA (Phocoenaphocoena) 

'1'191 
1'291 
1'391 
1'491 

05/03/91 
02/10/91 . 
05/10/91 
12/12/91 

Ferrol (Santa Com ha) 
Carballo (Baldaio) 
Camota 
Portonovo 

ARROAZ REAL (Tursiops Il"luicalUs) 

A191 13/11/91 
A291 07/12/91 

Ferrol (San Jorge) 
Vilagarcía 

ARROAZ nOTO (Grampus griseus) 

B 191 18/08/91 Ferro1 (Santa Comba) 

ZIFW DE CUVIER (Ziphiuscaviroslris) 

Z191 30/01/91 O Grove 

P.Bcnaventc 
X.L. Rey!F .Bcnavente· 
A.Bartolemc/R.Rojo 
P.Bcnavenlc· 
D ,Martinez Patiño 

lignario 
C.Penas -Pati'lo 
E.AbatijJ.L.G.AlIut 
Sabaris/Besada' 

J.Ignaeio 
Alcalde/Rcy/Brca 

V.Rivera 

P.Benavente~ 

TARTARUGA DE como (Dermochelyscoriacea) 

1'C191 02/09/91 
1'C291 12/11/91 

Camariñas (Camelle) 
Cariño 

FOCA CINCENTA (llalichoerus gripus) 

FC19I 26/01/91 Camota 

E.ValesMosquera 
J.lgnacio 

J.L.G.AlIm • datos do Colectivo Ecoloxista do Salnés 
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SOBRE A MORT ANDADE DO GOLFIÑO RISCADO NO MEDITERRÁNEO 
(continúa da páxina 5) 

-o contido en lípidos da capa subepidermal dos exemplares atopados foi a metade do que había en anos anteriores; 
- alopáronse niveis moi altos de contaminación por PCBs (bifenilos policlorados), mesmo respeto ós por si altos niveis de anos 
anteriores ó 90; 
-estas concentración s elevadas de PCB s poderían ter provocado alteracións no seu sistema inmunitario e asi facilítalas infeccións; 

Polo tanto, aínda que o morbillivirus parece se-lo axente patoxénico primario, é moi probable que a mortandade fose favorecida 
por unha serie de factores facilitadores da infección: a contaminación polos PCBs, irregularidades na alimentación, fluctuacións 
na temperatura das augas, parásitos ... 

/ / 

DISTRIBUCION XEOGRAFICA DE VARAMENTOS ANO 1991 

, 
/ , 

,/ 

Golfiño común 
Golfiño riscado 
Cachalote 
Caldeirón 
Toniña 
Arroaz real 
Arroaz boto 
zifio de Cuvier 

o , , , , , 

Tartaruga de coiro 
Foca cincenta 

SECCIÓN DE mOLOXÍAMARIÑA: LIÑAS DE TRABALLO '92 

Actualmente enfocámo-los nasos esforzos en tres principais liilas de traballo-

· ...... " · ...... • · ..... O · ..... O 

· ...... 
" · ...... 
* · ...... J;¡. 

· ...... J¡I. 
· ...... 1< 

· ...... * 

1) O censo de' cetáceos, focas e tartarugas que chegan ás nasas costas, obténdose de cada animal unha serie de datos biométricos 
que valen paracoñecer máis a fonejo a bioloxía destes animais; 
2) Estudio das causas de mortalidade, incluíndose o estudio histopatolóxico; 
3) Recollida de datos fenolóxicos sobre os animais que se observan vivos, desde a costa ou desde barcos: xunto cos datos de vara
mentas, datos deste tipo axudan a entender se unha especie ten pobóacións sedentarias ou migratorias,e a indicarse hai tendencias 
a longo prazo nas súas pobóacións. 
COLABORACrÓNS: nun próximo número de "Paspallás" ofreceremos unha ficha tipo nova para que colaboredes connosco. Se 
alguén quere colabórar coa Sección de Bioloxía Mariila máis que no envío de datos, ponte en contacto coa túa delegación ou coa 
delegación de Santiago. Neste momento estaseconfeccionando uns carteis que estarán distribuídos por confrarías e concellos por 
todo o litoral. 

8 



delegaciónsdelegaciónsdelegacións 
FERROL 91/92 

ELECCIÓN DA XUNT A DIRECTIVA LOCAL: Ounprido o período 
da Xoota anterior, proccdcuse en Asemblea Extraordinaria á renovación 
da mesma. Presentousc unha {mica candidatura fonnada por Xavier 
Sóñora Gómez, como Delegado, Elisa García Rivas como Secretaria 
eJoseMcra como Tesoureiro, que foi elixida porunanimidade. 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA SGHN·FERROL 1992: En 
liña con anos anteriores existe un programa sobre didáctica da naturcza, 
se ben este ano máis ambicioso. Consiste en dúas exposicións sim~ 
ultáncas e un ciclo de Cursiños de Iniciación á Natureza. As exposi
cións rcalízanse na sede da Delegación en Méndez Núñez 11, ocupando 
os lalerais do mesmo un conx\mto de exemplarcs naturalizados de aves, 
mamíferos e reptís, e unha excelente colección malacolóxica doada 
¡Xlf varios socios. A posición central adícase á exposicións monográfi~ 
cas: a actual é sobre Cartografía, como se reseña abaixo. O desexoda 
Delegación é o de converti-lo local en punto de información e encon
tro para os interesados na Naturcza de Ferrolterra, con especial aten
ción á poboación escolar, Para iso propuxose en xaneiro un convenio 
ós Concellos da Ría, para que esles subvencionen as visitas de esco
lares ás exposicións da SGHN. Estas son as seguintes: 
Exposición de Cartografía: A Delegación confeccionou unha exposi
ción monográfica sobre Cartografía na que se fonnulan as dificulta~ 
des de representación do mundo real e os diferentes xeitos emprega
dos na anligüidade e actualmente, A exposición fonna parte da oferta 
didáttica da Delegación ós escolares e ó público ele FerroL Os esco
lares visitantes recibirán unha carpctiña. con infonnaci6n e actividades 
arealizar. 
Exposición NATUREZA EN FERROLTERRA: A Delegación posúc 
un bo n(unero de moslras e cxcmplares naturalizados, o que invita e 
obriga a exhibir algúns deles na sua. Destaca un esquelete de golfiño 
reconstruido e ¡>endurado do teito do local. Está en proceso de mon
taxe outro exemplar de golfiño doado polo gru}X) Cotumix, 1m capard7..án 
de tartaruga laúd e varios modelos en fibra de vieira. Unha boa col
ección de cunchas de bivalvos e outra de cráneos de vertebrados son 
algúns dos alicerces paraos visitantes da exposición, 
CICLO DE INICIACIÓN Á NATUREZA: Patrocinado polaCon
sellcríada Presidencia desenvólvese desdeNadal do 91 amaio do 92. 
Este ano, xa se celebraron os seguintes cursiños: 
15 - 17 Xaneiro: "Aves Invernantcs", dispensado polo ornitólogo Xoán 
RodríguezSilvar(seguidoporunhasaídaócampo); 
27 - 31 Xaneiro: "Iniciación á Climatoloxía", dispcnsadopolo xcógrafo 
Francisco Castillo RodrígueZ; 
5-6 Pebreiro: "Malacoloxía", dispensado polo biólogo Antonio Scoane 
(seguido por unha saída ó campo); 
5 - 6 Marzo: "Mamíferos Mariños", di~pensado por Juan Ignacio Díaz 
da Silva (seguido porl.U1ha saída ó campo). 

RECUPERA CI ÓN DE FA UN A: A Delegación está a actuar como 
núcleo de acollida de aves e mamíferos feridos, que posteriormente 
sc rci:oIlen pola gardcría do Centro de Recuperación da Consellería 
de Agricultura en Oleiros, Os comenzos da temporada de caza mar
can Wl pico no número de animais entregados, pero este non cesa ó 
longo do ano. A procedencia das aves está tanto en particulares como 
na propia Policia Local, dado que a actividade é bcn coñccida polo público 
ferrolán. 
CAMPAÑA DE PILAS: Máis de douscentos quilos lévanse recollidos 
desde novembro do 90, 
CHARLAS: "As árbores autóctonas de Galicia": a cargo de Xavier 
Sóñora Gómez no local da Delegación con grande asistencia de público; 
en colaboración co Concello de Cabanas, unha charla naturista e un 

itinerario no Eume; en colaboración co colexio de Fene, unJla charla 
no colexio de San Valentín, Tamén, en colaboraciónco Grupo Natur
ista Coturnix: un ciclo de conferencias naturistas. Dispensáronse as 
de: "Ría de Ortigueira e Convenio de Ramsar" (X,Rodríguez Silvar), 
"Vexetación Litoral" (X,Sóñora Gómez), e "Mamíferos Mariños" 
(J.l.Díazda Silva). 

Sociedade 
Galega 
de 
Historia 
Natural 

Ferrol 

DENUNCIAS E RECURSOS 
Recurso ás Zonas Protexidas da COTOP: A Delegación presentou 
un recursoó proxectode zonas protexidas a efectos urbanísticos, pro
posta pola Consellería de Ordenación de Territorio e Obras Públicas, 
ante varias eivas graves do mesmo, como protcxe-las augas pero non 
o carrizal da lagoa da Frouxeira (Valdoviño), non inclui~la lagoa de 
Pantín e outras. As propostas non foron estimadas polo que trala pub
licación das mesmas no IX>GA cursáronse.cscritos a Alcaldía de Valdo
,vmo e á Xefatura de Costas e á propia comp, manifestando a evidente 
contradicción coa vixente Lei de Costas. 
Pizarras Campo: En colaboración co Coturnix remitiuse ó Fiscal Xefe 
da Coruña as actuacións da empresa Pizarras Campo ó invadir máis de 
40.000 m2 de mariña(pública, logo) dunha das mellores zonas da Ría 
de Ortigueira. A demanda foi admitida a trámite estando hoxe sub ju
dice. Posteriores contempoiizacións'da Xefatura de Costas coa em~ 
presa denunciada e o longo'período transcorrido fai temer lU1ha dilación 
nas acLuacións., pero a Delegación vai reitera~la súadenuncia por con
tinua-la empresa coas súas actividades. 
Recurso ó informe de Impacto Ambiental de PapeIga: Ante aeven
lual ubicación no Río Grandc deXubia, no concello de San Sadurniño 
(preto de Ferrol), cun informe de impacto ambiental presentado pola 
propia empresaonde admiten que non sería posible respeta~laestiaxe 
(caudal estival natural) do río e que verterán ata 900% máis da canti
dade pctmitida dalgunhas sustancias, a Delegación presenton dentrQ 
do períodoregulamentario unha alegación ante o Concello correspon
dente, Como sé sabe, o proxecto permanece "á espera", ameazando 
unha ría xa ben afectada polas actividades industriais, apesar da súa 
riqueza natural. 
Constitución da Platafonna pola Defensa da Ría: A SGHN participou 
na mesma, intento de coordenar ós sectores involucrados na explotación, 
xestión e conservación daría de FerroL A "Plataforma" vén actuando 

publicamentedesdc entón. 

9 



delegaciónsdelegaciónsdelegacións 
OURENSE 
INCENDIOS: A principios de fcbrciro, continuando co noso scguimento 
da problemática dos incendios forestais, cscribiuse unha carta a Di~ 
rccci6n Xcral de Montes e Medio Ambiente Natura! en Santiago, solic
itándolle coñece-lo número de hectáreas, por' mes e municipio, afec
tadas por incendios forestais en Galicia durante o ano 1991. &pcrámo
laresposta. 
¡ZARZUELA EN CASTRELO DO MIÑO! O día 31 de x.neiro 
mandouse illlha carta á Federación Española de Remo en protesta con
tra o uso do encoro de Castrclo de Miño para os adestramentos do equiIX> 
olímpico español de remo. Enmoi resumidas contas ... esteencoro al
berga máis do 15% da poboación invemante peninsular do PorTón 
moñudo,Aylhyafuligula, e poboacións considerables de aves acuáti
cos invernantcs en xeral; os entrcnamentos do equipo leváronse a cabo 
sen ning{m tipo de respeto para a natureza da zona. 
O día 11 de febreiro, a Voz de Galicia publica un artigo no cal entre
vistan a José Feijóo Villanucva, alcalde de Castrclo de Miño. O alcalde 
dcixa a coñecer que ere qué tras a nasa carta á Federación Española de 
Remo encérrase unha manobra para potencia-lo náutico de Cecebre, 
na provincia da Comña, en detrimento do que pretende ubicar no Ribeiro. 
Aínda non houbou contestación a nasa carta pedindo que o rexedor de 
Castrelo explicase as súas "intuicións" ante a opinión pública, e que 
ten que ver a SGHN co proxecto (de Cecebre) que segtmdo el "se está 
guisandofai moito tempo enon sedá cocido". 
MORCEGOS: Colaboramos coa Sociedad Española para el Estudio 
y Conservación de los Murcielagos na rlistTibución, a Institutos por 
toda a provincia, dun loterle material divulgativo sobre este gmpo e a 
súaconservación. O ano pasado interviñemos en defensa das colonias 
de morcegos (e as dos cirrios) na Ponte Vella de Ourense eidade. 
DENUNCIAS E RECURSOS 
17-2-92: Prescntáronsc, ante a Confederación Hidrográfica do Norte 
en Oviedo,alegaéións contra as solicitudes de Hidroeléctricalbérica
Iberdueroede Hidro Holding SA (BOd{l. proxinciadeOurense) para a 
concesión de sendos aproveitamentos hidroeléctricos no arroio Cas
religo, ténnino municipal de Chandrexa de Queixa (Ourense). Xa 
presentamos alegacións en xaneiro do 90, cando Hidro Holding solici
touaconcesión eles sos. 
27-2-92: Denunciamos ante o Presidente da Deputación Provincial un 
novo intento para instalar lll1 aeroclube privado nos terreas que a 
Deputación Provincial de Ourense usufmcla na fmea Antela. Primeiro, 
tal instalación sería unha ameaza moi seria para o que queda do ex
cepcional valor omitolóxico que ten esta zona. Segundo, e como de
nunciamos anterionnente, a Deputación Provincial non len dcreito a 
rcgalarlle estos terreas públicos a unha entidade privada e con fins lu
crativ as. Terceiro, solicitámo-Ia cesión da finca para a creación dunha 
Aula ~a N aturcza e un Centro Experimental de Agricultura Biolóxica, 
que serían xestionados pola Sociedade Cooperativa Limitada "Braña". 
Non houbo resposta. 
28-2-92 e 20-3-92: Presentáronse sendos escritos ante a Confederación 
Hidrográfica do Norte en Ourense en continuación da nosa campaña 
en contra do novo acceso o poHdeportivo de Allarlz, que destruiría 
unha zona importante de bosque ribeirán. 

-------------------" 
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VILAGARCÍA 
UMIA-O G ROVE: Mandouse tmha nota de prensa en protesta contra 
as manifestaci6ns aparecidas nos últimos días sobre planos de rehabil
ita-la pista de aviaci6n existente no Istmo da Lanzada. A parte do seu 
posible uso por un helicoptcro no caso dunha emerxencia, opinamos 
que a rehabilitaci6n da pista constituiría un forte impacto ambiental. 
Como se sabe, esta zona está incluída no Convenio Ramsar, e protexida 
pola lexislaci6ngalega. Os terreos en cuestión levan lmha vexetaci6n 
dunar de grande interese, máis son sitio de cría para a píllara patiM 
negra (Clwradrius alexandrinus), ave dependente das dunas e con 
s6 25-50 parellas reproductoras en Galicia. 
RECHEOS ILEGAIS: Presentousedenuncia pcrante a Fiscalía Pro
vincial de Pontevedra e aXefatura de Costas sobre lms recheos ilegais 
producidos por unha empresa fabricante de materials de construcp 

clón. Esta empresa ten abertas dilixencias por parte da Fiscalía por 
mor de distintas demmcias presentadas pola S.O .H.N. desde hai 2 anos. 
VERQUIDOS Ó MONTE: A finais de xaneiro, a consecuencia dun 
Incendionun almacen de pintura eproduetos delimpeza, os escom
bros foron botado no monte de Vilagarcia, en terreas do conccllo. Ante 
o claro perigo de contaminación dos acuíferos da zona presentouse un 
escrito diante o concello, solicitándolle infonnaci6n do tema. Despois 
de 2 meses aínda non foi contestado. 
PISTAS FORESTAIS: Ante a intención do Concello de Vilagarcia 
de pavimentarunJlas pistas forestais no monte de Xiabre, a S.G,H.,N, 
prcsentou un escriot recomendando que se invirtan estos cartos na lim·" 
peza da multitude de vertedeiros ilegais que hai polas cunetas deste 
monte. 

SANTIAGO 
Nos meses de xaneiro e febreiro-
CAZA FURTIV A:presentouse unha denuncia di ante aXefatura Pro
vincial de M"edio Ambiente Naturdl de Pontevedra, por caza no espado 
protexido da desembocadura do Umia ... un individuo que estaba 

"disparando a todo o que se movía. A Xefatura iniciou un expediente 
sancionador. 
A INSPECCIÓN COSTEIRA DE AVES ABEIRADAS IevO\lse a 
cabo o derradeiro fm de semana de Febreiro. Estamos esperando o envío 
de datos. Mentres tanto: na zona norte houbo 2 gaivotas chirronas, 8 
Larus argentatuslfuscusmáis 1 corvo mariñoreal. 
VISITA ás marismas do Bao no Grove, coa finalidade de proceder ó 
aneUamento de limícolas. O día foi algo desastroso: ¡s6 un pUro curli
bico decidiu ofrece-la súa colaboración! 
ECOPACIFISMO: xunto con ponentes dos grupos ADEGA e XEV ALE 
e do Concello de Oleiros participamos nunha mesa redonda sobre a 
situaci6n medioambiental en Galicia, parte do ''VI Enoontro de EdUM 
cación para a Paz", xomadas en Santiago ca tema "Ecopaclflsmo". 
O GRUPO XUVENIL DE ROIS, mentres tanto, realiza as melloras 
necesarias para poñer en funcionamento un local cedido pola asocia
ción de veciños da localidade. Fronte á igrexa tede-Ia sede social por 
tantO". No exteriorrepuxeroncarballos mortos da plantación que real
izaron o pasado inverno. Así mesmo participaron na antroidada de Rois 
coa comparsa denominada "a evolución do home" levarido o primeiro 
premio,éxitoquerepetironen Urdilde, 
ÁRBORES: en colaboración coa Asoclaclón Cult~ral Pucheiro de 
Lestrove, e como anunciamos no número pasado, plantamos preto dun 
centenar de árbores no monte da Comunidade de Veciños desta 10-" 
calidadc padronesa. Anterionnente (os días 13 e 14 de febreiro) 2 re
presentantes da Sociedade deron sendas charlas: unha sobre a situa
dóndo medio ambiente anivel mundial (porNel Rodríguez, Profesor 
de Filosofía), a OUITa sobre as Brañas de Dodro (por Xose Manuel Pe
nas-Patiño, Presidenteda Socicdade). 
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otaboleÍro 
NOVOS TíTULOS NA BIBLIOTECA DE 
SANTIAGO: 
The Mediter.ranean Stripcd Dolphin 01e
Off : Greenpeace , novembro 1991 
Ec oloxia, silvicultura e Ordenación do 
Bosque: noxelio Pérez Moreira (Con
sellada de Agricultura, 1991 ) 
R.ev i stas e boletíns: 
Scientia. Maritima (do Instituto de 
Ci encias do Mar de Barcelona , eSIe) , 
vol . 55 na -1 e supl emento, 
Carr.izal (boletin da asociación natur
i sta do Baixo Mii'lo, hN1\BM1), Marzo 92. 
Lique n (revista de la Colla Ecoloxi sta 
de Ca s tel16). nO S , a no 92 . 
Goros t í (boletin info rmativo da So
ciedad de Cienc ia s Na t urales Gorostil 

n g 6 Feb . 92. 

];Jxcursi6n ás Veigas de 
Limia e Ponteliñares o dia 
9 de maio. 
Fai 20 anos foi a lagoa de An
te la e as extensas brañas aso-o 
ciadas , hoxe está drast icamente 
reduc ida po l a expansión 
agr icu ltural( s uper-ameazada. 
Aquí hai c i goña , rapiña cin
centa , sisón, anduriña zapador, 
pica papuda , bilurico 
aliluxado. Interesados pasade 
polo local de Santiago (Rúa 01-
iveíra n O 4,2°, de l uns a ven
res de 7'30 a 9 ' 30 do seran) , 
ou chamar a 981~57 10 34 . ¡Prazas 
limitadas! Prezo por persoa 500 
pts. 

o DOMINGO DíA 7 DE XUÑO 
.; 

MANIFESTACION 
EN PONTEVEDRA PARA ESIXIR 

O PECHE DEFINITIVO 
DE CELULOSAS 
CONVOCAAASOCIACIÓN PARA A 
DEFENSA DA RíA DE PONTEVEDRA 
Máis detalles máis adiante. 

ÚLTIMA HORA ÚLTIMA HORA ÚLTIMA HORA 

OUTRA PETICIÓN DA AGENIltN CONTRA DA SUB
VENCIÓN PÓBLlCA DE CELULOS~SCOPIAS DA AGENG 
APDO 949 COMPOSTELA OU DA 'rÚA PELEGA"CIÓN DA 
SOC IEDADf: . 

EN FERROL , MAro: CURSIllo "INICIACIÓN Á 
BOTÁNICA", DISPENSADO por,o BOTÁNICO X1WIER 
SMORA GÓMEZ: c hamar a 35 2 8 2 0 . 

EN SANTIAGO, CURSIllO DE BOTÁNICA DO 4 Ó 8 DE 
MAlO NA GA LERIA SARGADELOS (RÚA NOVA) . APUN
TARSE NO LOCAL DE SANT lAGO. 

i FE DE ERROS! ANU NCIAMOS O MES PASADO QUE 
JUAN PENAS QUERER í A DATOS DE CALQUERA 
MAM íFERO MA RIIlO - DE FEITO O QUE QUE RE SON 

' DATOS DE CETÁCEOS MOl FRESCOS PORQUE JUAN 

(986470597) SE DEDICA Á AUTOPSIA . 

¡QUERÉMOLOS TÉUS DATOS! SE PAGAS A TÚA COTA PERO NON NOS INFORMAS DO 
CANBIO DE VIVENDA etc. NON SABEMOS ONDE ESTÁS . POR FAVOR, MÁNDANO-LOS 
TÉUS DATOS - NÚMERO DE TELÉFONO E CÓDIGO POSTAL INCLUiDOS - Ó LOCAL CEN
TRAL DA SOCIEDADE (APDO. 330 , SANTIAGO) . 

GRUPO Ríos 
A todas aquelas persoas inte
re~adas no tema dos ríos (ripi
si lva, contaminación, biotas 
etc . ): que se po~an en contacto 
coa Delegación de Santiago 
antes d o 1'5 de malo para for
mar un g r upo de traballo . Está · 
aberto a calquera persoa , por 
mo i pequena ' que poida ser a 
s úa aportación e/ou coñecemen
tos. 

,-__________ __________________ 'L 

ASEMBLEAXERAL 
Rematado O prazo de presenlllcion de candidalllrnS para a elecci6n dos memo 
bros da Xunlll Directiva da Soeiedade, informamos que sópresentouse unha 
única candidatura formada pelas mesmas persoas: I l~! 
para Presidente: ·, XoseManueIPenas·Pali~o L! r~j 

Vice·Presidenle 1: XoseLoisReiMu~ iz --:::,-~. ~ 
Vice·Presideme2: XoseMalluclAldreyVázquez d ip ':.:-. 
Secretario: CarlosRei G6mez "r;/ i·, '. 
Tesoreiro: Manuel Rico Suarez ' 

RECORDAMOS QUE E ASEMBLEA TERÁ LUGAR AS 4 DA T 
DO DÍA 25 DE ABRIL, SABADO, NO MUSEO DE POBO GALEGO. 
¡ESPEREMOS QUE HAXA UNHA ASISTENCIA NUMEROSA! 



FICHADEINSCRICION 
... f01OCÓpiala, cúbrela! rec6rtala e mándala á: 

SGHN, Apdo 330, Santiago. 

Nome: _ _ ______ _ 

----_._---DNI: _________ ::... 

Nacido/aen: __ , _____ _ 
Qdía: _________ _ 

Enderezo ~ ___ . _____ _ 

Profesión: ________ _ 

Categoría de socio (A - F): ____ _ 
Arca~ de interese: ______ _ 

CATEGORIAS m;SOCIO 
A: Plenario -2000 ptas 
B: Infantil (ata 12anos)- 500ptas 
C:Xuvenil (ata 18 anos) -750ptas 
D:Estudiantc-1200ptas 
E:1~amiliar- 3000pta$ 
P: Protector (toda a vida) - lOO,OOOptas 

DOMICILlACION 
Banco / Caixa: _______ -.: 
Sucursal: ________ _ 
N?Qccollta: _______ _ 

Sr. Director do'llaneo! Caixa de Aforros: 

prégolle admitaos recibos queno sucesivo He 
remita a Sociedade Galega de Historia Natufal, 
dcndeadala: ___ ~ ___ _ 

Sinatura: ________ _ 

i FA.ITE SOCIO! 

MANDA: SOCIEDADEGALEGA DEHISTORIANATURAL, 
APDO 330, SANTIAGO. 

PILAS BOTÓN 
Conteñen mercurio, as máis 
perigosas: deben entregarseeu 
centros especializados. 

/ 

GUIA DE CAMPO 
DAS PILAS GALEGAS 

PILAS ALCALINAS 
Levan menos mercurio pero 
!amén contaminan. A centros 
especializados. 

ACUMULADORES 
Son pilas recargables, levan 
cadmio (tóxico): van taména. 
centros especializados. 

PILAS SALINAS 
Son as máis usadas, teñen 
relativamentepouco contido 
tóxico: pódense tirar ó lixo. 

PILAS "ECOLÓXICAS í
' 

Non levan mercurio e 
contaminan pouco. Poden 
ir ó caldeiro do lixo: 

PASPALLÁS 
Boleffn da Socledade Gaiega de Historia Nalural 

OO~ 
~~ 

~~. 
IMPRESOS 




