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Tfno/Fax. 981 352820 sghnferrol@terra.es

Ourense:
Rúa Jesús Soria, 23-2º Apdo. de correos nº 212
32002 Ourense 32080 Ourense

sghnourense@hotmail.com
Pontevedra:
Apdo. de correos nº 303
36600 Vilagarcía de Arousa sghnpontevedra@terra.es

Santiago:
Rúa da Oliveira, 4-2º Apdo. de Correos nº 330
15704 Santiago de Compostela 15780 Santiago de Compostela
Tfno./Fax 981 584426

Servicio de Biblioteca
Santiago: De luns a venres de 19:30 a 21:30. Máis de 2.000 volumes
especializados sobre natureza galega.
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Museo de Historia Natural
Para concentar visitas con grupos recoméndase porse en

contacto previamente coa Delegación. Para grupos que queiran facer
algunha visita fora destes horarios e días, podeno xestionar na
Delegación.
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Neste PASPALLÁS, o primeiro non monográfico dende hai dous anos, reflectimos algunhas das moitas accións
desenvolvidas pola SGHN no 2003, pois somos conscientes que un das principais deficiencia que temos é a dificultade
para transmitir á xente e incluso a nós mesmos, os asociados á SGHN, o que facemos. Este PASPALLÁS é o primeiro
paso para modificar esta carencia.

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

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

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

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

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

Gracias polo teu apoio.



As conclusións do V Congreso Galego
de Ornitoloxía recollen a Catástrofe do
Prestige

O accidente do petroleiro Prestige que rematou co seu
afundimento tivo lugar durante a celebración do V Congreso Galego
de Ornitoloxía, organizado pola SGHN, polo que xa foi recollido nas
conclusións do Congreso:
«Nun V Congreso Galego de Ornitoloxía tinguido de negro pola
catástrofe do “Prestige”, é preciso informar con transparencia á opinión
pública:

As mareas negras continuarán afectando periodicamente as
costas galegas mentres non se
adopten as medidas preventivas e
de intervención rápida necesarias:
a) afastar o transporte de
mercadorías perigosas ata fóra das
augas xurisdiccionais, b) prohibir a
entrada de buques inseguros nos
portos europeos, e c) dispor dun
plan de emerxencia para estas
situacións, axeitadamente
coordinado e con tódolos medios
humanos e técnicos necesarios.

A marea negra do “Prestige” está a provocar perdas
económicas e ecolóxicas non só para os galegos, senón para tódolos
europeos pois está a afectar gravisimamente a especies e espacios
naturais de conservación prioritaria segundo as Directivas Aves e
Hábitats, por exemplo o arao dos cons (Uria aalge) e os treitos da
Costa da Morte propostos como lugares de interese prioritario,
respectivamente.

Os animais petroleados que se recollerán durante os vindeiros
días nas costas galegas serán só a punta dun “iceberg negro”, pois a
experiencia de precedentes semellantes é clara: por cada milleiro de
aves mariñas afectadas, só un cento delas aparecen abeiradas nas
costas e destas tan só unha será ceibada despois da súa limpeza e
recuperación... e iso sen garantías de que non morra rapidamente por
mor de danos graves provocados nos seus órganos vitais polos
hidrocarburos inxeridos. A limpeza dos animais petroleados está, pois,
a ser empregada polas autoridades como unha limpeza da súa imaxe,
tinguida coa negrura da morte por non defender o patrimonio, natural
e económico, dos galegos».

A SGHN, xunto con ADEGA, CEMMA, FEG, SGEA editou 40.000
exemplares dun tríptico co posicionamento das asociacións de defensa
ambiental sobre a catástrofe do Prestige, que remitiron ós seus
asociados e distribuíron na gran manifestación que se celebrou en
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Santiago de Compostela o 1 de decembro de 2003 convocada
por unha morea de organizacións sociais galegas. Xunto coas
devanditas asociacións de defensa ambiental, a SGHN
organizou a marcha en defensa do mar que, co gaio do día
mundial do medio ambiente, se celebrou entre Malpica e a
ermida de San Adrián o 8 de xuño de 2003.

Ademais, a SGHN participou coas principais
organizacións de defensa ambiental galegas e nacionais en
diversas xuntanzas de seguimento da catástrofe, así como na
elaboración e presentación ós medios de comunicación dos
posicionamento do movemento ecoloxista perante a catástrofe
do Prestige ó cabo de 3 meses e un ano do desastre. Participou
tamén no seminario sobre o Prestige organizado o 29-04-03
polo PSdeG-PSOE no Hostal dos Reis Católicos e no coloquio
sobre o mesmo tema celebrado o 06-05-03 na Facultade de
Ciencias da Educación da Universidade de Santiago.

A CPTOPV é incapaz de localizar
galpóns ilegais no P.N. de Corrubedo
sen a axuda da S.G.H.N.

Informados pola SGHN-Santiago da proliferación de
supostos galpóns de uso agrícola, realmente segundas
vivendas, na contorna do Parque Natural de Corrubedo, o 11-
03-03 a XDX presentou denuncia diante da Consellería de
Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, da que se remitiu
copia á Consellería de Medio Ambiente para que actuase de
oficio no marco das súas competencias pois as áreas propostas
como Lugares de Interese Comunitario están catalogados como
espacios naturais en réxime de protección xeral. Da Consellería
de Medio
Ambiente non
se recibiu
reposta ata
a g o r a
(pasados xa 14
m e s e s ) ,
mentres que
dos servicios de urbanismo da CPTOPV recibiuse un escrito
dous meses despois solicitándolle á SGHN que lles
facilitasemos a ubicación exacta (polígono e parcela catastrais)
dos devanditos galpóns.
Nun segundo escrito, o 02-06-03, a SGHN amosou a súa
sorpresa á CPTOPV de que, para o exercicio das súas
competencias e o cumprimento das súas obrigas legais, unha
Consellería da administración autonómica, con tódolos medios

Parque Natural de Corrubedo
Bidueiral de Montederramo

Pena Trevinca
Lagoa de Antela
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humáns, técnicos e económicos ó seu alcance precisase da axuda
dunha organización de defensa ambiental e sen ánimo de lucro;
nembargantes, a SGHN adxuntoulle, como mostra, na súa resposta
á CPTOPV o listado dunha decena de supostos galpóns xunto
coas súas coordenadas UTM, recollidas cun GPS por un equipo
da SGHN, indicándolle que a SGHN esperaba que esta vez «o ter
un erro de tan só ± 10 m os servicios de disciplina urbanística
foran capaces de atopar os galpóns denunciados».

Biduiral de Montederramo
Informados pola SGHN-Ourense da concentración de

materiais na contorna do Bidueiral de Montederramo que revelaban
a intención de construír un valado cinexético no corazón deste
espacio natural proposto como LIC (ES1130003, Ourense), a XDX
solicitou o 31-10-02 á Consellería de Medio Ambiente información
sobre se autorizara esta intervención que, polas súas características,
estaría suxeita ó informe preceptivo da Consellería ó tratarse, como
tódalas zonas propostas como LIC, dun espacio natural en réxime
de protección xeral. Como sempre nestes casos, a Consellería de
Medio Ambiente non respostou ó escrito da SGHN incumprindo a
lexislación galega, española e comunitaria que garanten o dereito
de acceso dos cidadáns á información sobre temas ambientais,
polo que, 24-06-03,
a XDX presentou
simultaneamente 3
queixas por este
motivo ós
servicios xurídicos
da Unión Europea,
ó Valedor do Pobo
e ó Defensor del Pueblo. Ademais, en relación ó mesmo espacio
natural, a XDX e a SGHN-Ourense elaboraron e presentaron o 14-
07-03 as oportunas alegacións á explotación cinexética do Bidueiral
de Montederramo.

Esquí en Pena Trevinca
Como continuación das iniciativas da SGHN-Ourense en

contra da creación dunha estación de esquí no LIC de Pena
Trevinca, envíouse á Consellería Medio Ambiente copia do escrito
que a SGHN-Ourense presentara á Deputación ourensá.

Lagoa de Antela
En relación ó plan de regadío na desougada lagoa de Antela,

denunciado pola SGHN en setembro de 2002 diante da Unión
Europea por incumprimento das Directivas Hábitats e Aves, con

datas 24-06-03, 29-09-03 e 11-12-03 enviouse ós servicios xurídicos
da Unión Europea información complementaria que avala a
denuncia da SGHN contra deste plan de regadío anacrónico e
surrealista: nunha lagoa desougada hai que regar as colleitas pola
seca estival e, ademais, hai que protexer das enchentes invernais
as instalacións de regadío.

Publicacións
Elaborouse o

Paspallás nº 35, que se
enviou ós socios o 04-04-
03, e tamén as Actas do V
Congreso Galego de
Ornitoloxía que enviaron
o 30-07-03 ós inscritos no
congreso, sendo a
primeira vez en todas as
edicións deste congresos
que as actas están
publicadas e dispoñibles en menos dun ano.

Xuntanzas oficiais
En representación da SGHN, o Presidente asistiu á xuntanza

do 06-02-03 á que o novo Conselleiro de Medio Ambiente convocara
a todas as asociacións galegas de defensa ambiental e tamén as
xuntanzas ordinarias do Consello Galego de Medio Ambiente
celebradas o 28-02-03 e o 30-07-03.

Medios de comunicación
26-02-03: Entrevista La Voz de Galicia-Santiago sobre

estorniños.
27-02-03: Entrevista COPE sobre estorniños Santiago.
15-04-03: Entrevista Radio Voz sobre efectos ambientais da

guerra de Irak.
10-06-03: Entrevista Radio Voz sobre necesidades

medioambientais concello Santiago.
24-06-03: Entrevista Radio Voz sobre situación medioambiental

concello Santiago.
16-07-03: Nota prensa conxunta con ADEGA e Oureol en

defensa da compostaxe en Santiago.
12-08-03: Intervención en coloquio en Voces de Galicia (Radio

Voz) sobre medio ambiente, con ADEGA e Asociación
Propietarios Forestais.

14-10-03: Intervención en coloquio en Radio Voz sobre
tempada de caza, con ADEGA e Federación Galega

Na lagoa desougada de Antela
hai que regar as colleitas pola
seca estival e protexer das
enchentes invernais as
instalacións de regadío.
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A Sociedade Galega de Historia Natural tiña asinado
convenios de colaboración cos Concellos de Ferrol, Mugardos e
Narón para o ano 2003, fundamentados na realización de distintas
actividades relacionadas coa defensa, conservación, divulgación,
concienciación e revalorización do Patrimonio Natural. Nesa liña,
a SGHN-Ferrol mantivo aberto o Museo da Natureza e a Biblioteca
temática do Medio Ambiente, desenvolveu charlas e obradoiros
con escolares e público en xeral e monitorizou saídas de
interpretación do medio, entre outras, a cargo do orzamento de
ditos convenios.

Dende a SGHN-Ferrol destacamos o Museo da Natureza
como referente do coñecemento e divulgación da fauna galega,
con case que catro mil visitantes no 2003, mais os principais
beneficiados da nosa actividade son os máis de seis mil catrocentos
participantes nas nosas charlas, obradoiros e saídas de
interpretación, a maioría escolares.

O Museo da Natureza acada en 2003
3.984 visitas

Durante o ano 2003 o número de visitas acadou a cifra de
3984, con 49 visitas de grupos que contaron cun guía do museo.
Destes grupos, 12 fixeron a visita combinada Museo-Aula ecoloxía
urbana ou Museo-Aquaciencia.

Durante 2003 o Museo da Natureza desenvolveu dúas
exposicións temporais con gran éxito de público e repercusión
nos medios de comunicación: Dinokinetics, unha pequena mostra
de restos de dinosaurios e a exposición da colección de cunchas
Montero de Gay.

No tocante á exposición do Museo, durante 2003
incorporáronse dous novos paneis de fauna galega, un troco-
expositor con cranios de carnívoros e herbívoros, un cranio dun
cervo macho adulto e outros, mentres que para os nosos fondos
adquirimos os esqueletes completos de tres novas especies de
mamíferos mariños: un Negrón ou falsa orca (Pseudorca

crassidens), un Rorcual Alibranco (Balaenoptera acutorostrata),
un Cachalote (Physeter macrocephalus) e dúas quenllas (unha
delas, o tabeirón trasno, Mitsukurina owstoni, con só 45 exemplares
capturados en todo o mundo e só dous expostos), así como un
gran número doutros vertebrados e invertebrados. Especialmente
relevante é a donación de cunchas Montero de Gay, con máis de
5000 exemplares. Todos estes fondos pasarían á nosa mostra no
momento no que se conte cun espacio axeitado para a súa
exposición.

634 préstamos na biblioteca temática
do Medio Ambiente

Salientamos a
incorporación de 103 novas
entradas ó rexistro e base de
datos dos fondos
bibliográficos, así como os
634 préstamos que se fixeron
a socios da entidade e
público en xeral que así o
solicitaron. O número de
consultas en sala son

incontables.

6.408 actividades de educación
ambiental

O número de participantes nas nosas charlas e obradoiros
é moi significativo, con 6408 participantes en 257 actividades sendo,
con total probabilidade a Asociación máis activa en Ferrol e
Comarca.

Recollidos 159 animais en Ferrolterra
A cifra total de animais recollidos é de 159 exemplares, dos

cales moitos apareceron xa mortos, co cal pasarán a formar parte
dos fondos do Museo, pero moitos outros foron enviados ó centro
de recuperación de fauna salvaxe de Oleiros, actuando entón o
propio Museo como centro intermediario para a recollida e
recuperación de Fauna silvestre.

As estrelas, perto de Ferrolterra
Houbo unha especial proxección coa astronomía,

destacando as seguintes actividades.
* Charlas sobre:

- Os “posters” de astronomía, facendo unha descripción
deles, dende o sistema solar ata o ceo profundo.

RESUME 2003 FERROL
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- Sistemas de coordenadas usadas en astronomía, así
como prácticas de uso.

- As constelacións o longo do ano, así como a súa
localización.

- Asteroides, cometas e meteoritos. As grandes
catástrofes chegadas do espacio, así como un percorrido
polos signos de estas catástrofes no noso planeta.

- Os meteoritos. Dende as chuvias de estrelas ata os
grandes impactos, así
como a repercusións que
tiveran na vida sobre o
noso Planeta e na
configuración da
orografía noutros.

- Charla sobre
instrumentos ópticos:
prismáticos, telescopios
así como axudas para a observación como planisferios e o
seu uso. Rematouse cunha montaxe práctica de telescopios e
proba de diferentes aumentos en prismáticos.

- Fíxose un percorrido das diferentes teorias sobre a
orixe da Estrela de Belén, dun xeito científico e avalado por
feitos astronómicos da época.
* Obradoiro de recollida de micrometeoritos.
* Saída para observación  do ceo profundo: cúmulos, galaxias
etc., así como o xeito de localizalos. Algúns deles
observáronse a simple vista e outros a través do telescopio.
* Erros máis frecuentes en astronomía, percorrido polo medios
de comunicación, libros de texto, etc. diferencias entre
astronomía e astroloxía.
* Deuse unha proxección apoiada por ordenador dunha viaxe
polo espacio.
* Realizouse un percorrido polas constelacións anuais máis
doadas de localizar, así como referencias para a busqueda de
obxectos que requiran o uso de ópticas.
* Observación astronómica, coincidindo coa máxima das
xemínidas. Durante a observación de planetas, Marte, Saturno
e Xúpiter, así como a Lúa e as constelacións, estivemos
acompañados dunha intensa chuvia de estrelas.

SGHN participa no programa da ONU
“Clean up the world”

Dentro do seu marco xeral de actuación, a SGHN-Ferrol
ven de desenvolver moitas outras actividades cun carácter
máis puntual. As limpezas, tanto dos fondos mariños da ría de

Ferrol, coma da beiramar na Gándara como as marxes do río da Sardiña
dentro de “Clean up the World”, as plantacións de árbores o día do
Medio Ambiente ou recollida de pilas e aceites de cociña son algunhas
destas actividades.

Limpeza do cauce e entorno do Rio da  Sardiña colaborando coa
campaña de “A Limpar O Mundo”

Colaboración para un proxecto de Voz Natura. (300 rapaces)
Montaxe de exposición na Aula da Natureza de Cerdeiras (Narón),

inclúe  exposición astronómica con paneis
Exposición dinosaurios de Adolfo Cuetara “Montaxes

Paleontolóxicos”, inclúe meteorito e dente de Carcharodon megalodon
reais.

Exposición itinerante no centro comencial “ODEON” do 17 ata
27 de xuño.

Recollida dun corte de Teixo. Cortado por unha nova obra en
Canido. Corte Cedro do Líbano cortado no Cantón de Ferrol.

Incorporación de paneis de cervo, corzo, xabarín, algaria, teixugo
e raposo.

Incorporación á exposición dun cránio de cervo macho de
Fuentes Carrionas (Palencia).

Recepción da doación de caparazón de Carei e Pez serra por
Juan Miranda procedentes de Costa Rica.

Leváronse 4 paneis de mamíferos mariños e 3 de cunchas para
exposición nas Pontes.

Leváronse 200Kg de pilas e baterías, así como 50 kg de aceite
vexetal.

Informe sobre termes en edificios da Magdalena de Ferrol.

PASPALLÁS 36:7
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elaboración de escritos, con alegacións, queixas, peticións e outros;
a correspondencia normal; os censos e as reunións.

Pero hai máis traballo, e para realizalo cara o ano 2004, a
Directiva tenta conquerir uns medios técnicos propios, que
substitúan pouco a pouco
ós particulares utilizados
ata agora. Tamén pretende
establecer unha
organización aberta na que
tódolos socios que
quixeran, puideran
participar aportando os
seus coñecementos en
temas de interese, ben a iniciativa propia ou ben a petición da
Directiva. Pero como a ninguén lle sobra o tempo e acudir a reunións
programadas de antemán non é factible para moitos, pola hora ou
día, utilizaríase preferentemente como medio de contacto e
intercambio, o correo electrónico. Polo de pronto calquera socio
ou persoa interesada que o desexe, pode contactar coa Delegación
no enderezo de sghnourense@hotmail.com

SGHN-Ourense supera o millar de
actuacións en 2003

As condicións político-sociais da provincia de Ourense
dan orixe a unha problemática medio–ambiental que incide con
virulencia na totalidade dun territorio no que realmente nin a máis
pequena porción pode considerarse a salvo ou protexida.

Hai que suliñar igualmente a falta, posiblemente interesada,
de cultura e civismo popular, polo que a cidadanía permanece
practicamente á marxe de calquera esixencia que poidera contribuir
ó arranxo dos problemas medio-ambientais presentes. Destacamos
a modo xeral e non exhaustivo os seguintes, por orde alfabético:

· Agresións contra o arborado rural e urbán.
· Agresións especulativas nos macizos montañosos.
· Canteiras.
· Caza e pesca.
· Destruccións provocadas polas obras públicas do

Estado, Xunta, Deputación e Concellos.
· Incendios forestais.
· Minicentrais.
· Ocupación e urbanización das marxes fluviais.
· Parques eólicos.

O traballo realizado pola Xunta Directiva da Delegación da
SGHN – Ourense, refírese a busca e recompilación de información
en primeiro lugar, e a súa utilización do modo máis convinte, no
segundo. Parte da información así recollida remítese a X.D.X.  en
Santiago de Compostela e aprovéitase nas colaboracións con
outros grupos e organizacións medioambientais.

No 2003, os traballos realizados incluiron a recollida de
información en prensa, boletíns oficiais, revistas e internet; a toma
de datos en centros e dependencias oficiais, enquisas e campo; a

RESUME 2003 OURENSE

Horas adicadas a diversas actividades
CAZA E PESCA (Media veda do Paspallás, Vedas e Comités) 60 horas
CENSOS (Acuáticas e Avión de cú branco ) 107 horas
ESPACIOS NATURAIS (Macizo Central, Trevinca, Sº. Enciña da Lastra) 104 horas
ESPECIES (Datos diversos) 15 horas
ESTATUTOS (Estudio previo) 10 horas
FERROCARRIL (Tren de Alta Velocidade) 10 horas
INCENDIOS FORESTAIS 25 horas
MINERÍA - DON RUFINO (Canteira de caliza na Serra de Enciña da Lastra) 6 horas
REUNIÓNS DIRECTIVA 141 horas
RÍOS (Obras e talas de arborado ribeireño) 8 horas
TRABALLOS ADMINISTRATIVOS (Fotocopias, chamadas, correo, xestións) 110 horas
OUTROS TEMAS DE INTERESE (Documentación diversa) 8 horas

Establecer unha
organización aberta na
que tódolos socios que
quixeran, puideran
participar aportando os
seus coñecementos en
temas de interese
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Durante o 2003 mantívose moi presente a incidencia dos
efectos do “Prestige” tanto no medio natural como na dedicación
de recursos humanos da SGHN, o que restou dedicación a outros
temas, téñase en conta que das 270 saídas de correspondencia
xeradas, 87 corresponden a temas relacionados coa catástrofe do
“Prestige”. Os ríos e a costa seguen a ser elementos especialmente
vulnerables a minicentrais hidroeléctricas, paseos fluviais e
marítimos, cando non receptores directos de residuos e entullo.

O humedal de Pedras Miudas (Catoira)
podería salvarse

Presentáronse sendos escritos ante o Concello de Catoira
e Consellería de
M e d i o
A m b i e n t e ,
solicitando a
protección da
lagoa de Pedras
Miudas, ante un
proxecto de
r e c h e o .
Real izáronse
varias visitas á
zona para elaborar unha relación da fauna presente na zona, da
que tiñamos citado con anterioridade a cría de lagarteiro (Falco
tinnunculus) e corvo carnazal (Corvus corax). Compre salientar a
súa importancia local para os anfibios e insectos acuáticos ó dispor
de varias masas de auga de distinta profundidade. Posteriormente
o Concello de Catoira declarou a súa intención de conservar esta
zona polo seu interese natural.

A Consellería de Medio Ambiente
aduce “causas de forza maior” para
canalizar o Río Valga

Continuouse coa campaña para evitar a canalización deste
río. Presentouse un escrito á UE sobre a vulneración ó dereito de
información ambiental e posible uso de fondos Europeos no
proxecto.

Presentouse outro
no concello de
Valga solicitando
certificación das
áreas calificadas como solo urbán, do que aínda estamos pendentes
e motivou unha solicitude de amparo ó Valedor do Pobo para

conseguir unha contestación. Esta situación ten moito interese, xa
que un dos motivos esgrimidos no escueto informe da Consellería
de Medio Ambiente para informar positivamente ó proxecto
“...causas de forza maior...” é que as inundacións prodúcense en
área urbana, o que a SGHN, en base ós datos que actualmente
dispón desminte.

Despois de varios escritos á Consellería de Medio Ambiente
e coa intermediación novamente do Valedor do Pobo, con máis de
un ano de retraso, a Consellería contestou á nosa solicitude sobre
a orixe do orzamento para facer estas obras, xa que estabamos
interesados en coñecer se parte ou a totalidade da obra era
financiada pola UE.

A Confederación Hidrográfica do Norte
proxecta amurallar un tramo do río
Ribadil (Crecente)

O pasado 21/09/03 presentaronse alegacións ó proxecto de
construcción dunha área recreativa, modificando as beiras do río
co amurallamento das ribeiras. Ver artigo de ampliación.

Ribadumia, Vilanova de Arousa e a
Consellería de Medio Ambiente se
unen para urbaniza-lo Río Umia

Os Concellos de Ribadumia e Vilanova de Arousa, xunto
coa Consellería de Medio Ambiente, pretenden varias actuacións
sobre o río Umia, a xuicio da SGHN inxustificadas, innecesarias e
altamente agresivas para este río. A principal actuación é unha
senda peonal e
dragado de varias
zonas. A SGHN
considera que as
sendas peonais debén
alonxarse uns metros
da ribeira ou aproveitas
camiños xa existentes,
sen arrinca-lo
arborado, como sistematicamente se fai. Solicitouse á Consellería
de Medio Ambiente, que non se realicen dragados sen xustificación
técnica e que as posibles sendas para a xente respetasen a
vexetación riparia, non sendo necesario urbaniza-las marxes con
mobiliario urbán e iluminación.

Hai dous anos a CPTOPV, coa disculpa de obras urxentes
para evitar inundacións, dragou unha das mellores zonas de freza
de troita do país do río, ante a inhibición da Consellería de Medio
Ambiente.

RESUME 2003 PONTEVEDRA

O Valedor do Pobo intermedia
para que a Consellería de Medio
Ambiente, despois dun ano,
conteste á S.G.H.N.
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Novas posibilidades para as Gándaras
de Budiñoiño

A Confederación Hidrográfica do Norte presentou un
proxecto (clave N1.444.009/2111) destinado a recuperar parte do
complexo húmido do río Louro ó seu paso por O Porriño, Salceda
de Caselas e Tui (Gándaras de Budiño, brañas do Arroio e Cerquido
e ameneiral das Travesas).

Con data 27/10/03 presentamos unha serie de indicacións
ó proxecto de rehabilitación, xa que en liñas xerais o consideramos
axeitado e veu a coincidir cando a SGHN estaba a preparar un
informe sobre a evolución da colmatación das Gándaras de Budiño,
con perda de biodiversidade e risco dunha colmatación irreversible.
Nos últimos anos o número de aves acuáticas invernantes e
niñificantes veu mermado os seus efectivos tanto en número como
en especies.

Novo vertido no Río do Con
Este río situado en Vilagacía de Arousa, sofre ciclicamente

descargas de contaminantes (gasoil, amoniaco, lixivias...) dado
que existen canles que comunican desaugues de empresas co río
e de cando en vez prodúcese un “accidente”.
Por este motivo reiteirouse ó Concello que identifiquen fontes
potenciais de contaminación para previr as continuas descargas
de contaminantes sobre o río, e fagan un plan de eliminación destas
canles.

Xeiras naturalistas
- Continuaronse as xeiras naturalistas por varias zonas da

Provincia, co doble obxectivo de recoller datos sobre o estado e
flora e fauna asociada e formación naturalista. Comunicouse vía e-
mail a realización de quince xeiras.

Periga un dos poucos campos de
mámoas de Vilagarcía

 Ante a posible construcción dun polígono industrial nunha
zona de mámoas entre Vilagarcía de Arousa e Caldas de Reis.
Informouse da situación á Consellería de Cultura.

Outras actuacións
- Envío dun escrito a tódolos concellos da provincia,

solicitando unha serie de medidas protectoras respecto ó acibo
(Ilex aquifolium), xilbardeira (Ruscus aquleatus) e briofitos en xeral,
así como propondo outras medidas para recuperación de arborado
do nadal. Máis información en www.sghn.org.

- Censos de aves invernantes en base ó proxecto
desenvolvido por Wetlands International.

- Participación nos censos de COASTWATCH.
- Realización, en colaboración coa Sección de Ornitoloxía,

de varias actividades e charlas (Vigo e Pontevedra).
- Alegacións á líña eléctrica no Morrazo.
- Escrito ó Concello de Vilagarcía pola poda brutal dun

magnolio senlleiro en Vilaxoan.
- Alegacións ó proxecto de ampliar o complexo industrial

de ENCE-ELNOSA. Ver artigo de ampliación.

Actuacións en relación coa catástrofe
do “PRESTIGE”

Abordáronse diversas actuacións, dende desenvolvemento
de textos con outras entidades ambientalistas, escritos sobre temas
concretos, recollida de información etc., tanto como Delegación
como en representación da SGHN.

- Elaboración do “Posicionamento do Movemento
Ambientalista diante da Catástrofe do Prestige”, elaborado e sinado
conxuntamente con ADEGA, Amigos da Terra, CEMMA, Erva,

RESUME 2003 PONTEVEDRA
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FEG, GreenPeace, WWF/ADENA, SEO e SGEA. Este documento
recolle, logo de dous meses da catástrofe, a análise da situación
provocada pola marea negra, elementos prioritarios de actuación e
o posicionamento das entidades ambientalistas. Este documento
renovouse ó cabo dun ano, actualizando as novas situacións.

- Reunión cunha delegación de Europarlamentarios para
lles presentar a visión de diversas entidades involucradas no tema
do Prestige, tanto ambientalistas, de voluntarios, políticas, etc

- Contestación a innumerables consultas sobre o Prestige;
voluntariado, actividades, propostas de actuacións, transmisión
de información sobre investigación, experiencias...

-Diversos escritos á Administración sobre proxectos
oportunistas ou actuacións neglixentes.

* Proposta de construcción dun paseo marítimo no Esteiro
de Vilanova de Arousa entre o concello desta vila e a Consellería
de Pesca, para supostamente “correxir” os efectos do Prestige.

* Situación dos niños das píllaras papudas (Charadrius
alexandrinus) en Carnota, escritos ó Ministerio de Medio Ambiente
e á Consellería de Medio Ambiente.

* Destrucción da liña de costa en 500 metros por obras en
Oia. Escritos ó Concello de Oia e Ministerio de Medio Ambiente,
solicitando que expliquen en base a que criterios fixeron as obras.

Censo de Aves Acuáticas Invernantes
Como tódolos anos no mes e xaneiro realizouse  o reconto

de aves acúaticas invernantes.

585 escolares participan nun
programa de educación ambiental

No ano 2003 leváronse a cabo 17 visitas guiadas pola
Alameda de Santiago de Compostela nas que participaron un total
de 585 alumnos dos centros educativos da cidade e bisbarra.

Informe sobre os efectos da marea
negra na Costa da Morte

Con motivo do naufraxio do petroleiro Prestige e a
consecuente marea negra realizáronse percorridos semanais polas
costas afectadas coa finalidade de establecer a magnitude da
catástrofre. Procedeuse a recoller e contabilizar as aves e outra
fauna afectada polo vertido. As especies que se recolleron vivas
foron: Gavia inmer, Phalacrocorax aristotelis, Morus bassanus,
Larus michaellis, Alca torda e Uria aalge; sendo a relación das
recollidas mortas moito maior.

Ademáis, elaborouse un informe mensual sobre a incidencia
e evolución dos efectos da marea negra na IBA (Area Importante
para as Aves) da Costa da Morte.

Por outra banda enviáronse diversas notas de prensa
relacionadas con este tema que apenas foron recollidas nos
distintos medios de comunicación.

Tamén o día 15 de decembro de 2003 impartiuse unha charla
no instituto de Pontepedriña de Santiago de Compostela sobre a
marea negra do Prestige.

Costa da Morte -Concello de Camariñas
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A labor de prospección centrouse en zonas pouco
coñecidas, realizando 27 saídas entomolóxicas formais.

Neste senso compre destacar que se achegaron máis de
1.000 novas citas netas, destacando as de Rhopalocera e en
segundo lugar ás destinadas a Odonata.

Os datos dos mapas indican o número de exemplares por
cuadrícula e as citas non duplicadas ata o 31/12/03, así como a
porcentaxe de cobertura supondo unha presencia da totalidade
de especies potencias en tódalas cuadrículas. Por esixencias
biolóxicas hai especies que teñen unha distribución máis
restrinxida, polo que se aplica un factor de corrección.

RESUME 2003 SECCIÓN DE ENTOMOLOXÍA

O principal proxecto da Sección de Entomoloxía segue a ser o programa
ESENGA, no que se continua a recollida de datos por varias zonas de Galicia

Odonata
A media galega situase no 3 %. (sen extrapolar)

Lepidoptera Rhopalocera
Pontevedra 37 % Lugo 17 %
Ourense 22 %   Coruña 18 %
A media galega situase no 21 %

Actualización do Protocolo do
Programa ESENGA

Dentro da organización deste programa, equivalente ó que
foi o Atlas de Vertebrados de Galicia, foi a actualización do
Protocolo do Programa ESENGA, para facilita-la recollida de datos
e unificar criterios taxonómicos. Este documento está a disposición
de quen o queira solicitar.

Carabini (Coleoptera)
A media galega situase no 7 %.
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Orde: Lepidoptera Cobertura 6,5 %

Rhopalocera Datos non repetidos 3425

2003
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Orde: Coleoptera Cobertura

Tribu: Carabini Datos non repetidos
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Outras actividades
- Colaborouse coa asociación AEGA e a relación de traballos
entomolóxicos relacionados con Galicia que están a facer, remitindo
algunhas referencias.

- Por último presentouse un panel nas “XX Jornadas Españolas de
Entomología” sobre o Programa ESENGA e a súa situación actual,
destinado a dar a coñecer a nosa laboura neste proxecto.

A Consellería de Medio Ambiente
boicotea o Programa ESENGA

Tramitouse ante a Consellería de Medio Ambiente, e
obtiveronse as autorizacións pertinentes para a captura de insecto,
nembargantes, debido ás trabas que está a pola Consellería de
Medio Ambiente á concesión destas autorizacións (retrasos de 4-
5 meses para responder), solicitouse novamente unha entrevista
cos responsables de xestionar as citadas autorizacións. Aínda que
se aclararon tódalas dúbidas da Consellería e obtivemos o
compromiso de axilizar esta situación, existe unha manifesta
obstaculización dende a Consellería a este proxecto, que non está
xustificado baixo nengún motivo, máxime cando non supón nengún
gasto ó erario público e aporta unha información fundamental sobre
a biodiversidade galega.

RESUME 2003 SECCIÓN DE ENTOMOLOXÍA

Lucanidae (Coleoptera)
A media galega situase no 3,9 %.
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Orde: Coleoptera Cobertura

Familia: Lucanidae Datos non repetidos

4,4

64

2003

A Sección de Entomoloxía agradece que se lle remitan datos
que axuden a completar os mapas que imos publicando (ou outros
no futuro). Estamos especialmente interesados en lucánidos,
bolboretas diurnas, odonatos, cerambícidos e subfamilia Carabini.
Existe un protocolo que recolle as normas básicas, modelos de
fichas, taxonomía válida, etc. e que se lle enviará a quen o solicite.

Hai outras posibilidades de colaboración, como recoller
exuvias de Odonatos, volvoretas e outros insectos que atopedes
mortos (nos comareiros das estradas, por exemplo) e envialas para
que as determinen especialistas. Cicais coñezades a alguén que
teña unha colección de insectos que xa non lle interese e nola
entregue ou permita recoller os datos, etc. Toda canta
colaboración se reciba é importante.

Quen queira ampliar información ou pedir fichas, pódese
por en contacto coa Sección de Entololoxía no apdo. de correos nº
303 de Vilagarcía de Arousa, 36600 Pontevedra.

Gracias pola vosa colaboración.

Polygonia c-album (L., 1758)
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¡É MIÑA!

Courel é un dos recunchos galegos máis fermosos e
interesantes que podemos atopar en Galicia. Tódalas terras que
conforman o entorno da Serra posúen a maior riqueza en animáis e
flora da nosa Comunidade.

Adentrarse na súa paisaxe supón a posibilidade de vivir a
aventura do encontro con
aquelas especies que alí
teñen un ecosistema
privilexiado, pleno de
posibilidades.

M a d r u g a m o s
aquela mañá, tanto, que a
vella estrada, feita trala
guerra co traballo
esforzado dos
prisioneiros, conservaba
aínda o xeo da noite, e a
luz non permitía que as
cores se manifestaran na
súa plenitude.

Un movemento
chamou a nosa atención.
Ante nos unha Denociña
arrastraba con insistencia o corpo dunha rata de auga, case o
dobre de grande que ela.

Ó descubrirnos, asustada, soltou a presa e escondeuse
nas cercanas herbas que orillaban o asfalto.

As donicelas, tremendamente loitadoiras,  non ceden no
seu empeño e disputan a súa caza aínda que o inimigo sexa máis
forte. Confiados nese coñecemento decidimos esperar, mentres
preparábamolas cámaras coa seguridade de que a nosa amiga
voltaría a recuperar o que era seu.

Nun intre a vexetación moveuse lixeiramente, e duas orellas
asomaron entre as plantas, albiscando o que lle rodeaba. Diante
de si estaba a súa presa e máis alá, a uns pasos, dous humanos
que ameazaban con arrebatarlle a súa comida.

Non dubidou, con ademán dominante, as patas separadas
e a cabeza moi ergueita, sitúase ante a rata inerte e desafiounos
durante uns segundos.

Seguramente, se déramos un paso adiante, o pequeño
animal brincaría defendendo o que tanto lle custou conseguir.

No mínimo espacio que durou o duelo, poidemos disfrutar
da beleza da Denociña e comprobar en vivo a súa combatividade.
Esta valentía é un mecanismo que axuda a estes animaís a conservar
e manter a súa población estable, a pesares de que as condicións
non sexan as máis favorables.

En quietude absoluta agardamos a reacción do animal, quen
non tardou en botarse enriba da enorme presa, en relación co seu
tamaño, e apreixándoa polo pescozo, desapareceu da nosa vista,

introducíndose na moi exuberante vexetación da zona, e levando
consigo a peza que valentemente defendeu.

Texto, debuxo e foto: Yosy

Devesa da Rogueira. O Courel



e xa desapareceu dalgúns, aínda ten importantes efectivos en  Italia,
no sul-suloeste de Francia e en España onde están as poboacións
máis numerosas. Existen citas de Marrocos, Arxelia e Túnez.

CONSERVACIÓN

Esta especie aparece en:

· Convenio de Berna: Anexo II

· Directiva Hábitat: Anexo II

· Comité Europeo para a protección dá natureza e dos
recursos naturais do Consello de Europa (1988): ‘especie
en perigo’.

No “Catálogo Nacional de Especies Amenazadas”
considerase dentro da categoría de ameaza como: “De interés
especial”.

A principal ameaza para esta especie é a alteración ou
destrucción do seu hábitat. É doado observar os regatos
contaminados por augas residuais ou polos residuos procedentes
dás actividades agrícolas e mesmo chegase a súa a alteración pola
construcción de obras publicas (estradas, canalizacións, ...) ou
privadas.
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Hai en Galicia varias especies de cabaliños do demo do
xénero Coenagrion. Os machos destas especies teñen o abdome
de cor azul con manchas dorsais negras, a distribución da cor
negra nos segmentos abdominais e
principalmente o debuxo que forma no segundo
segmento serven para identificalas distintas
especies. Nas femias o abdome pode ser
amarelento, verde ou azul sendo as manchas
dorsais negras moito mais estendidas o que as fai
menos vistosas.

HÁBITAT

Atopamos esta especie en pequenos
cursos de auga ben soleados e con abondosa
vexetación (regatos e canles de rego), dende o
nivel do mar ata os 665m. Nestes biotopos
desenvólvense as larvas e na súa proximidade
permanecen os adultos. Non se atopa en correntes
moi rapidas ou caudalosas.

COSTUMES

Segundo os nosos datos a época de vo vai dende a segunda
quincena de marzo (Vilagarcía 21-III-92, Vilagarcía 24-III-94)  ata
finais de agosto (Vilagarcía 28-VIII-93, Muxía 24-VIII-03). Temos
observado un tándem en cópula durante 26 minutos e 20 segundos.
Nunha ocasión contemplamos a captura dun exemplar por parte
de Orthetrum coerulescens (Fabr., 1798) libeliña que tamén
podemos atopar nos regatos.

DISTRIBUCIÓN

Aínda que non temos moitos datos desta especie parece
ser frecuente en Galicia, así temos rexistrada a sua presencia nas
catro provincias. A nivel europeo está en regresión en moitos paises

OS NOSOS INSECTOS:Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)

Carlos Rey Rañó

MJ PJ

MH PH

MG NG PG

Orde: Odonata Cobertura (%)

Familia: Coenagrionidae Datos non repetidos

Especie: Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)

2,2
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Transcribimos un extracto amplio do escrito presentado á
Consellería de Medio Ambiente sobre este proxecto e da análise
expostas pola SGHN.

O proxecto pretende racionaliza-lo uso das instalacións da
actual fábrica de celulosa co proxecto da fábrica de Tisú e a nova
planta de tratamento de vertidos, facendo común parte da obra
civil e sistemas de xestión.

A ubicación da fábrica de tisú neste área, implicaría a
consolidación dunha empresa que hipotecou o desenvolvemento
económico do sector marisqueiro local, así como o turístico, ó
eliminar un área de praias como Lourizán-Praceres.
O asentamento da poboación de Marín e Pontevedra está
cercenado nesta área, ó impedi-la actual ubicación do complexo
industrial a evolución e unión dos núcleos de poboación de Marín
e Pontevedra, tanto pola ubicación física como polas molestias,
especialmente polas desagradables emisións olorosas que emite
esta industria e que incluso constituen un referente social para
que se achega a Pontevedra e Marín.

O
p r o x e c t o
indica que se
respectará a
l e x i s l a c i ó n
vixente. A
S G H N
entende que
e s t e
cumprimento non é unha actitude que se poida presentar como
voluntaria, xa que é de obrigado cumprimento para esta e calisquer
outra industria con estas características.

A actual industria provocou e mantén unha situación de
contaminación permanente na ría, o que limita actualmente a
producción marisqueira, reduce a calidade das augas e polo tanto
de sustentación das cadeas tróficas na súa área de influencia.

Neste senso, entre os estudios que centran o seu obxectivo
nos efectos dos vertidos industriais do complexo ENCE-ELNOSA
instalado na ría de Pontevedra compre destacar, entre os que se
centran no bentos intermareal rochoso, o levado a cabo polo
Instituto de Investigacións Pesqueiras (CSIC) de Vigo a cargo de
Niell (1.974). Neste estudio se describen as alteracións atopadas
na zonación do fito e o zoobentos na área afectada polo vertido da
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fábrica de pasta de papel, en comparación coa zonación atopada
na ría de Vigo. Ademais destas variacións, tamén se describen
certas anormalidades como: diminución de biomasa, menor
diversidade, rasgos anormais no tocante a edade, crecemento e
morfoloxía das poboacións estudiadas e presencia de organismos
indicadores de contaminación.

No que atinxe á contaminación de animais bentónicos na
ría de Pontevedra, o Instituto Español de Oceanografía publicou,
entre outros, os resultados obtidos por Aravio e Masso (1.975) os
resultados acadados no estudio do contido en mercurio dos
moluscos desta ría, fruto dun traballo no que “se trata de
determinar la contaminación en mercurio (…) en relación con el
emplazamiento de la fábrica de pasta de papel Kraft, Celulosa
de Pontevedra, S.A.”. Entre as conclusións deste estudio se sinala
que “en toda la ría de Pontevedra se aprecia la acumulación de
mercurio en estos moluscos (almeixas, berberechos e mexillóns),
pues aun en los lugares más alejados de la fábrica el contenido
en mercurio es claramente superior al que tienen los mismos en
las rías de Arousa y Muros”.

Tocante á acumulación de metais pesados nos sedimentos,
Rubio et al (1.995) sinalan un enriquecemento en Pb, Cu e Zn
“hacia la cabecera de la ría, reflejando la influencia de los
vertidos industriales.” ó mesmo tempo que reflicten a non
contaminación por Ni, Co e Cr. Entre os vertidos industriais, este
mesmo traballo cita a ENCE e ELNOSA (comparten un mesmo punto
de vertido) ó E de Marín e a TAFISA augas arriba de Pontevedra
no esteiro do Lérez.

Polo que respecta ó medio físico, o contido en osíxeno na
auga de mar na enseada de Lourizán, onde se produce o vertido de
ENCE-ELNOSA amosa unha situación crítica, con niveis que
chegan a un 7,4% de saturación normalmente aliviados por efecto

AMPLIACIÓN DO COMPLEXO ENCE-ELNOSA

O pasado 27 de outubro a S.G.H.N. presentou unha serie de alegacións ó
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO PROXECTO SECTORIAL PARA O
ASENTAMENTO INDUSTRIAL DE LOURIZAN (Pontevedra) DO GRUPO
EMPRESARIAL ENCE, S.A. recollido no expediente 2003/0205 da Xunta de Galicia

A ubicación da fábrica de tisú
neste área, implicaría a
consolidación dunha empresa que
hipotecou o desenvolvemento
económico do sector marisqueiro
local, así como o turístico, ó eliminar
un área de praias como Lourizán-
Praceres



Hai que ter en conta que a actual ubicación e consolidación
do Complexo Industrial, aparte dos factores contaminantes (visual,
físico e do aire), hipoteca o desenvolvemento urbanístico entre
Pontevedra e Marín, e á industria turística, tan defendida noutras
ocasións. A remolición dos sedimentos non beneficia en nada ó
sector marisqueiro e a día de hoxe supón unha enorme molestía
pola emisións olorosas, aínda non suficentemente estudiadas a
nivel sanitario.

Outros temas paralelos a este proxecto, pero non menos
importantes, foi a actitude da Xunta de Galicia declarando o
proxecto de interese Supramunicipal. Podería discutirse se este
proxecto merece ou non esta calificación, pero a Xunta de Galicia
como propietaria do 10% da futura fábrica de Tisú é arte e parte.

Unha segunda actuación é a constante publicidade de ENCE
sobre diversas actividades sociais como o apoio económico a varios
equipos deportivos (futbol, balonmano), cátedra ENCE na Escola
Universitaria de InxeñeirosTécnicos Forestais, etc, que se ben está
no seu dereito, resulta cinica esta continua publicidade de respecto
ambiental e preocupación social, que se repite en varias cuñas de
publicidade tódolos días nas radios e destinada a contrarresta-la
xustificada e mal prensa desta empresa.

Paralelamente a este proxecto, do que xa escomenzaron as
obras, para asentar varias construccións do Complexo, están a
mobilizar as balsas de decantación (máis de 1000m3) de lodos
fortemente contaminados por mercurio e outros compostos
altamente contaminantes.

PASPALLÁS 36:17

das mareas ESCORP-Fase I, 1.980 en Mora et al.(1.989). Neste
mesmo traballo se citan múltiples estudios sobre o contido en
materia orgánica, que alcanza as maiores concentracións no interior
da ría con valores elevadísimos e que chegan a acadar o 20%.
Neste e sucesivos traballos, (Planas e Mora, 1.988 e 1.989 entre
outros) demóstrase influencia da contaminación orgánica nas
proximidades do vertido de ENCE-ELNOSA nos diferentes
aspectos cualitativos, cuantitativos e tróficos das poboacións do
macrozoobentos tanto intermareal como submareal. Así, pode
comprobarse a ampla presencia de especies indicadoras de
contaminación que aumenta cara ó vertido, a variación espacial da
densidade, riqueza específica, diversidade e equitatividade, entre
outros parámetros.

O impacto na ría veuse reducido coa aplicación de novos
sistemas de depuración, pero é suliñable que este complexo
industrial accedeu a mellorar os sistemas de depuración de efluentes
baixo a presión social.

A SGHN considera improcedente o actual proxecto na
ubicación de Lourizán e plantexa o traslado a un polígono
industrial, con capacidade para desenvolve-lo conxunto industrial
de ENCE, S.A., a
fábrica de Tisú, e aínda
que non contemplado
no proxecto, tamén de
ELNOSA (ELNOSA é
potencialmente máis
perigosa e danina que
ENCE), co seus axeitados dispositivos de minimización de emisións
e depuración dos mesmos.

Niell, X. 1974. Efectos de los vertidos industriales de una fábrica de pasta de papel sobre la estructura

del sistema intermareal (facies rocosa). Las Ciencias, 39(5)

Aravio, J. & Masso, C. 1975. El contenido en mercurio de los moluscos en la Ría de Pontevedra como

medida de su grado de contaminación en dicho metal. Bol. Inst. Esp. Oceanogr., 191: 3-16.

Rubio, B.; Nombela, M.A.; Vilas, F.; Alejo; I.; García-Gil, S.; García-Gil, E. e Pazos, O. 1995.

Distribución y Enriquecimiento de metales pesados en saedimentos actuales de la parte interna de

la ría de Pontevedra. Thalassas, 11: 35-45.

Mora, J., Planas, M. & Silva, R. 1989. Impacto de la contaminación orgánica en la ensenada de

Lourizán (Proyecto Escorp). I.- El medio físico y la macrofauna bentónica. Cah. Biol. Mar., 30: 181-

199.
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Planas, M. & Mora, J. 1989. Impacto de la contaminación orgánica en la Ensenada de Lourizán

(Proyecto Escorp). IV.- Estructura trófica del macrozoobentos. Thalassas, 7: 39-47.

A SGHN plantexa como máis
sensato o traslado a un
polígono industrial, con
capacidade para o conxunto
industrial de ENCE, S.A., a
fábrica de Tisú, e ELNOSA

A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR)

escomenzou unha campaña contra Caixa Galicia e do seu socio

no papel “tisú” a multinacional americana Georgia Pacific (GP

co 60% do capital, ENCE 30% e Xunta de Galicia 10%). Prantexan

un boicot a Caixa Galicia e ós productos “Colhogar” e “Demak-

Up”, marcas que comercializa Georgia Pacific en España.

Salvemos Pontevedra ten enfocada o seu traballo nunha

campaña de acción xudicial para facer vale-la lexislación de

aplicación neste tema, tal como a Lei de Costas e Directivas

Europeas.

AMPLIACIÓN DO COMPLEXO ENCE-ELNOSA

Caixa Galicia é o socio principal de ENCE e o seu presidente, José

Luis Méndez e tamén presidente de ENCE. A consolidación do

complexo industrial inclúe a construcción dunha fábrica de papel

tisú, o aumento da producción de pasta (dende as 370.000 TM

actuales ata 1.000.000 TM), montar unha central eléctrica alimentada

con gas natural, e quedarse cos terreos conseguindo que deixen de

ser dominio público marítimo terrestre, xa que están nunha

concesión administrativa que caduca en 2018.



SGHN e ADEGA denuncian ó Concello
de Murgardos

Con motivo do deterioro ambiental do Rio Seco (cauce
tributario do Rio do Baño) no lugar de Roibeiras, T.M. de Mugardos,
e do seu bosque de ribeira, a consecuencia da execución ilegal do
Proxecto da Rede de Sumidoiros de Roibeiras-Simou, o pasado
4/07/03 a SGHN e ADEGA presentaron un escrito diante do
Departamento de Xestión do Dominio Público Hidráulico de Augas
de Galicia denunciando ó Concello de Mugardos por carecer da
autorización de Augas de Galicia.

ADEGA e a SGHN consideran que o proxecto vulnera os
artigos 234. b) e c) e 245. 1 do Regulamento de Augas (R.D. 849/
1986, do 11 de abril), así como o P.X.O.M. de Mugardos.

Como consecuencia da execución de dito proxecto, talou-
se o arborado de ribeira, abríronse gábias paralelas ó cauce,
verteronse entullos no mesmo e creouse un camiño a través do
bosque de ribeira onde antes non existia ou simplemente había un
carreiro.

A meirande
parte do bosque e
ribeira afectado
polas obras ilegais
anégase coas
enchentes ordinarias
do Rio polo que,
segundo os artigos 2.

b) e 4. 1 do Regulamento de Augas (R.D. 849/1986, do 11 de abril),
forma parte do Dominio Público Hidráulico (D.P.H.). Ademáis, esta
masa arborea está calificada polo Plan Xeral de Ordeamento
Municipal de Mugardos (P.X.O.M.) como Solo Rústico de Especial
Protección.

Finalmente pediuse a retirada dos colectores e sumidoiros
do ámbito fluvial afectado e a reposición ó seu estado natural,
dacordo co artigo 323. 1 do Regulamento de Augas (R.D. 849/1986,
do 11 de abril).

A alternativa que proponen ADEGA e a SGHN para
preservar a integridade do Rio Seco e do seu bosque ripícola, é
instalar a rede de sumidoiros de Roibeiras-Simou paralela ós
camiños existentes na zona, o que permite dotar deste necesario
servicio á esta área sen prexudicar ás ribeiras do río Seco. A principal
dificultade, que son as pendentes do terreo, son solucionables
mediante sistemas de bombeo.

O pasado 21/09/03 presentáronse alegacións ó proxecto de
construcción dunha área recreativa, modificando as beiras do río
co amurallamento das ribeiras.

Este proxecto está promovido pola Confederación
Hidrográfica do Norte e pretende actuar sobre un tramo do río
afectado por unha
“área recreativa” na
que se amurallou o
río con formigón
armado e se
colocarón uns
tobogáns. O actual
proxecto, defendido
como unha recuperación da zona, pretende practicamente duplica-
la superficie amurallada, construcción de nova ponte e dotar de
mobiliario urbano como luminarias, asentos, etc. A parte que se
pretende ampliar está formada por unha ripisilva madura
perfectamente conservada e con arborado autóctono de bo porte.
A SGHN realizou as seguintes propostas:
- Reforma do proxecto, eliminado as construccións en formigón da
marxe esquerda. Dado o estado desta área, é innecesario sustitui-
lo muro de formigón actual.
- Que as modificacións non afecten nen á vexetación nen á
estructura riparia existente a 70-90 metros augas arriba da presa
actual, dado o óptimo estado de conservación.
- Eliminación da estructura de cemento do leito fluvial.
- Sustitución do proxecto da pasarela, polo acondicionamiento da
actual ponte, que está feita e é de pedra.
- Realización das xestións oportunas para permiti-lo tránsito na
zona de servidume do río.
- Eliminación da vexetación alóctona en área de servidume, Salyx
babylonica y Cortaderia sp.
- Non colocacións de luminarias, ó ser innecesarias e engadir
perturbaciones á fauna local.
- Redimensiona-la senda peonal, de tres a dous metros de ancho ó
estar sobredimensionada.
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RÍO SECO (MUGARDOS) RÍO RIBADIL (CRECENTE)

O Concello de Mugardos
carece presuntamente da
autorización de Augas de
Galicia

O actual proxecto  pretende
practicamente duplica-la
superficie amurallada, sobre
unha ripisilva madura e a
construcción dunha nova ponte
e instalar luminarias
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A SGHN firma un manifesto en contra
do campo de golf de Lobadiz

As entidades, asociacións ou colectivos manifestan o seu
rexeitamento ó proxecto de construcción dun campo de golf no
Monte de San Xurxo, promovido pola empresa NATURE GOLF
S.L., polos seguintes motivos:

1º) O Monte de San Xurxo forma parte do Lugar de Interese
Comunitario denominado “Costa Ártabra” proposto pola Xunta
de Galicia para
integrar a rede
europea de
E s p a c i o s
P r o t e x i d o s
Natura 2000. A
c o n s t r u c c i ó n
dun campo de
golf neste
E s p a c i o
Protexido destruiría de forma irreversible os hábitats naturais que
motivaron a inclusión do Monte de San Xurxo como Lugar de
Interese Comunitario, así como as especies animais e vexetais que
alberga.

2º) A construcción do campo de golf e a urbanización anexa
ademais, conlevarían outros impactos: inxente consumo de auga,
emprego masivo de herbicidas e pesticidas que
afectarían á fauna e ás fontes, introducción de
especies vexetais exóticas e transxénicas, entre
outros.

3º) Os montes de San Xurxo constitúen
unha das principais zonas da comarca abertas ó
desenvolvemento de múltiples actividades
lúdicas (deportivas, micolóxicas, senderismo, etc.)
ou simplemente para o disfrute da paisaxe e da
natureza nunha das últimas zonas non
urbanizadas da costa galega. Consideramos
lamentable que un espacio, que aínda que ten os
seus lexítimos propietarios (os veciños de San
Xurxo), actualmente accesible ó disfrute dun gran número de
persoas da comarca, se transforme en terreos de acceso restrinxido
e para uso e disfrute duns poucos.

4º) A construcción xa en marcha dun campo de golf na
parroquia do
Val, en Narón,
satisfaría, ó
noso entender,
a demanda dos
afeizoados a
este deporte na
Comarca.

Coidamos que, no canto de proxectos especulativos, existen
e deben potenciarse dende as administracións outras fórmulas de
desenvolvemento que permitan ós veciños obter lexítimos
beneficios económicos do monte sen que iso implique a súa
destrucción para as xeracións futuras.

5º) A construcción do campo de golf e a urbanización anexa
infrinxiría o Plan Xeral de Ordenamento Municipal de Ferrol que
califica a zona como Solo Rústico de Espacio Natural. Asistimos
polo tanto, perplexos, ó feito de que a empresa  NATURE GOLF
S.L comence os trámites de compra de terreos para unha obra que
a priori infrinxe as leis anteriormente mencionadas, prevendo a
autorización das autoridades competentes no desenvolvemento
dos seus proxectos.

Por todo o exposto esíxese das autoridades competentes,
que en aplicación das actuais leis ambientais e de ordenación do
territorio, impídan a execución deste proxecto.

MANIFESTO EN CONTRA DO CAMPO DE GOLF EN LOBADIZ

O Monte de San Xurxo forma
parte do Lugar de Interese
Comunitario denominado “Costa
Ártabra” proposto pola Xunta de
Galicia para integrar a rede
europea de Espacios Protexidos
Natura 2000

As cifras de consumo de auga
varían moito dunha fonte de
información a outra, pero unha cifra
conservadora calcula que un
campo de golf estándar de 18
buratos, consume entre 1.500 e
2.000 m3/día
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SGHN-Ferrol elabora un informe
para solicita-la inclusión do humidal
das Cabazas no Lugar de Interese
comunitario “COSTA ÁRTABRA”
INTRODUCCIÓN

O presente informe é a primeira fase dun estudio que a
Sociedade Galega de Historia Natural esta a levar a cabo na zona
das Cabazas, parroquia de Covas, Concello de Ferrol, polo que os
resultados expostos non son definitivos, podendo no futuro
incorporarse novas especies, aínda que si son rigurosos no tocante
ós habitats presentes neste espacio natural. O obxectivo principal
deste estudio é o de destacar a importancia da conservación do
humidal das Cabazas, ecosistema con implicacións non só para o
lugar en si mesmo senón tamén para o seu contorno.

Neste informe
recollemos os habitats e
as especies vexetais máis
importantes dende o
punto de vista da
fisonomía do
ecosistema, como tamén
dende o punto de vista da conservación das especies máis
relevantes. É por esta última razón polo que adxúntase un anexo
no que se recollen algunhas especies de vertebrados das que se
ten constancia da sua presencia na zona de estudio.

Desde as décadas 50 e 60 a desecación de zonas húmidas
foi constante na comarca de Ferrol, debido a intereses agrícolas,
urbanísticos ou industriais, quedando restrinxidas as zonas de
humidal a espacios achegados á costa, con solos improductivos
dende o punto de vista agrícola.

Representando os humidais un dos ecosistemas máis
notables da biosfera, faise necesario conservar os poucos espacios
húmidos existentes, consideración esta coincidente cos criterios
da Unión Europea, que establece como ecosistemas prioritarios a
conservar en Galicia as turbeiras e os sistemas dunares, que
aparecen conxuntamente nesta zona.

O espacio a estudiar é adxacente ó carregal de San Xurxo,
integrado no Lugar de Interes Comunitario denominado “Costa
Ártabra” (ES-111.0002) e con características que o singularizan
con respecto del, aportando comunidades vexetais e especies
diferentes por atoparse noutro enclave con diferentes condicións
abióticas. Resulta certamente extraordinario que no seu día non
fose incluído nese L.I.C. o humidal das Cabazas, pese a formar
parte dunha mesma unidade co Carregal de San Xurxo, con valores
ecolóxicos que o fan equiparable a este.

CABAZAS NO PreLIC DA COSTA ÁRTABRA

Desde as décadas 50 e
60 a desecación de zonas
húmidas foi constante na
comarca de Ferrol

Corema album en froito

DESCRIPCIÓN XEOGRÁFICA
A área obxecto de estudio abrangue as zonas que se

estenden ó redor do rego de Soagraña, cunha extensión aproximada
de 800.000 m2. Morfolóxicamente a zona está constituída por terras
de escasa pendente que periodicamente sofren asolagamento polas
enchentas do rego de Soagraña e as augas procedentes das
precipitacións. A consecuencia desta dinámica aparecen zonas
húmidas cunhas condicións climáticas características que
posibilitan a formación de espacios ripícolas, con bosques de
galería nas beiras do regato.

CLASIFICACIÓN DO HUMIDAL E ANÁLISE DAS
COMUNIDADES VEXETAIS

Collendo como referencia o Inventario de Humidais de
Galicia (I.H.G.) tipifícanse estas zonas húmidas como praderías
asolagadas periodicamente e pantanos de ciperáceas, determinados
co código 2624  que se corresponde na clasificación Ramsar co
código Ts. Así mesmo, as manchas de bosque de ameneiros se
tipifican no mesmo inventario como turbeiras arbustivas de Alnus
sp. sobre solos inorgánicos (código 2622) correspondéndose co
código W na clasificación Ramsar.

Con respecto ás comunidades vexetais sobre substrato
areoso, explícase a súa existencia polas diferencias de altura na
topografía do lugar, correspondéndose as zonas asolagadas con
depresións do terreo e as areosas con elevacións.

Tendo en conta o anteriormente comentado, diferéncianse
no conxunto as seguintes comunidades vexetais:

1.Áreas non asolagadas con vexetación específica de dunas fixas
1.1.Comunidades psammófilas dominadas por vivaces: asentadas
sobre solos areosos, é de destacar a presencia dos endemismos
Iberis procumbens e Omphalodes littoralis, así como a existencia
da especie Corema album, coa singularidade de ser este lugar,
xunto con Pantín, Termo Municipal de Valdoviño, o límite
septentrional da súa distribución espacial.



PASPALLÁS 36:21

Xunto coas especies citadas, e nun grao de cobertura
variable, destacan outros taxons como Silene scabriflora subsp.
gallaecica, Malcolmia littorea, Dactylorhiza elata subsp.
sesquipedalis, Ophrys apifera, Serapias lingua, Silene laeta, etc.

1.2.Pastizais terofíticos: Comunidade de Stenotaphrum
secundatum. Esta especie,  xunto con outras gramíneas como Briza
minor e Panicum repens, acompañadas de Cistus salviifolius,
Sanguisorba minor, Plantago coronopus, entre outras, se
distribúen en mosaico, cunha cobertura do cen por cen, formando
unha orla en torno ás zonas asolagadas.
2.Áreas asolagadas temporalmente.

Compoñen a maior parte do espacio estudiado. Situados
en solos de aluvión sobre un estrato areoso, o que os fai moi
permeables. A desecación destas áreas no período estival permite
unha boa descomposión dos materiais vexetais aportados.

As asociacións vexetais que presenta están incluídas nas
clases Phragmitetea e Scheuchzerio-Caricetea nigrae, dando
lugar a diferentes comunidades.

2.1.Comunidade de Cladium mariscus: comunidade ben
representada, acompáñase de Schoenus nigricans,  Molinia
caerulea, Gliceria sp., entre outras.

Esta comunidade non aparece no Carregal de S. Xurxo, polo
que resulta determinante para singularizar o humidal das Cabazas.
Así mesmo, a súa importancia radica  en ser de escasa distribución
en Galicia.

A especie Cladium mariscus, ademáis de formar
comunidade propia, acompaña no conxunto, con regularidade, as
comunidades de Phragmites australis.

2.2.Comunidade de Phragmites australis: é a comunidade que
ocupa unha maior superficie e está constituída principalmente por
Phragmites australis. Incorpora en maior ou menor medida outros
taxa como Cladium mariscus e Molinia caerulea; nas beiras e
zonas máis aclaradas acompáñase de Samoulus valerandi, Mentha
aquatica, Erica ciliaris, Anagallis tennella, Pinguicula
lusitanica, Epipactis palustris, Centaurium tenuifolia,

Ranunculus flammula e o pteridófito Thelypteris palustris, entre
outras. As especies Epipactis palustris e Thelypteris palustris
teñen unha área de distribución moi restrinxida en Galicia.

2.3.Comunidade de Schoenus nigricans: preséntase en zonas de
transición entre duna e humidal. Asentada sobre solos areosos e
estables, cunha cobertura vexetal do 100%, acompáñase de
Molinia caerulea e, en menor medida, de Juncus maritimus,
Lithrum salicaria e Eupatorium cannabinum.

3.Bosques ripícolas de Alnus glutinosa.
Distribúense polo territorio segundo os cursos dos regos.

Están formados por comunidades de Alnus glutinosa pertencentes
á clase Alnetea glutinosae.

Asentados en solos de acusada hidromorfía, comparten o
espacio no estrato arbóreo con Salix atrocinerea, e no estrato
inferior acompáñanse dos pteridófitos Osmunda regalis,
Thelypteris palustris, Dryopteris dilatata, Athyrium filix-femia,
Equisetum arvense, ademáis de Lycopus europaeus, Tamus
communis, Hedera helix, Lonicera periclymenum, Valeriana
dioica, etc.

CONCLUSIÓNS
a) XUSTIFICACIÓN DA DEMANDA DE PROTECCIÓN

O R.D. 1997/1995, de 7 de decembro, que resulta da
transposición á lexislación do Estado Español da Directiva 1992/
43/CEE do Consello, de 21 de maio de 1992, establece medidas
para contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conservación
dos hábitats naturais e de fauna e flora silvestre.

No anexo I relacionanse os hábitats naturais de interese
comunitario que para a súa conservación é necesario que se
designen zonas especiais de protección.

Na zona do humidal das Cabazas podemos diferenciar
diversos hábitats dos que figuran neste Anexo:
Turbeiras baixas, “mires” de transición (código 54.5) que se
corresponde co biotopo “Bas-marais á hautes herbes” (código
54.21 de Corine).
*Bosques aluviais residuais de Alnus glutinoso-incanae (código
44.3).
*Duna fixa con vexetación herbácea (“dunas grises”, código de
16.221 a 16.227).
*Estes dous últimos hábitats son considerados de interese
prioritario neste Anexo.

No Anexo II relacionanse especies vexetais e animais de
interese comunitario que para a súa conservación é necesario

Proposta LIC da Xunta de Galicia:
COSTA  ARTABRA
Superficie: 7.659 Ha
Altitud media: 164 m
Rexión bioclimática: Atlántica
Concellos: Cariño, Cedeira, Ferrol, Narón, Valdoviño,
Ortigueira,  Ares e Mugardos

CABAZAS NO PreLIC DA COSTA ÁRTABRA



PASPALLÁS 36:22

designar zonas especiais de protección. Entre elas atopamos no
humidal das Cabazas as seguintes:
-Plantas:
Boraginaceae: Omphalodes littoralis, considerada especie
prioritaria por este Anexo.
-Mamíferos:
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Lutra lutra
-Aves:

Conforme á Directiva do Consello do 2 Abril de 1979 relativa
á conservación das aves silvestres ( 79/409/CEE), que no seu artigo
1º indica que se aplicará ás aves, así como ós seus ovos, niños e
hábitats, sendo o presente informe referente ós seus hábitats
(Carregal das Cabazas), hai que destacar a presencia das seguintes
especies recollidas no Anexo I. Neste anexo cítanse especies obxeto
de medidas de conservación especiais en canto o seu hábitat, co
fin de asegurar a súa supervivencia na sua área de distribución.
Circus aeruginosus, Tartaraña das xunqueiras; presente todo o
ano.
Asio flammeus, Curuxa das xunqueiras; invernante.
Luscinia svecica, Papoazul; paso outonal.
Acrocephalus paludicola, Folosa acúatica; paso outonal.
-Anfibios e Réptiles:
Chioglossa lusitanica
Discoglossus galganoi (aparece na Directiva 97/62/CE, do 27 de
outubro de 1997)
Lacerta schreiberi

Á marxe da Directiva Hábitats, existen propostas de
ampliación das especies vexetais a protexer, entre as que cómpre
salientar a presentada por S. Ortiz, J. Rodríguez-Oubiña e  I. Pulgar,
do Laboratorio de Botánica – Departamento de Bioloxía Vexetal –
Facultade de Farmacia – Universidade de Santiago, na Nova Acta
Científica Compostelana (Bioloxía), 8: 95-101 (1998) -  ISSN 1130-
9717. Na devandita proposta aparecen especies presentes no
humidal das Cabazas:
-Especies endémicas de área reducida – especies de interese en
perigo de extinción en Galicia:
Corema album
-Outras plantas de interese que deben ser protexidas en maior ou
menor medida:
Cladium mariscus
Iberis procumbens
Myrica gale
Pinguicula lusitanica

Ademáis das especies recollidas nestes listados cabe
salientar outras especies relevantes polo escaso número de
localidades nas que foron citadas:
Epipactis palustris (só citada noutras catro localidades de Galicia)
Thelypteris palustris

O presente traballo céntrase principalmente nos hábitats
existentes na zona de estudio, así como nas comunidades vexetais
que os conforman.

c) INCLUSIÓN DO  HUMIDAL  DAS  CABAZAS NO L.I.C.
“COSTA ÁRTABRA”

Varios son os puntos que xustifican esta inclusión:
Existencia de especies e comunidades de interese especial,

ben sexa por ser especies en perigo de extinción, endemismos ou
especies de comunidades de distribución restrinxida.

A extensión deste espacio natural, cunhas 80 Ha, cumple
un dos criterios propostos para a clasificación de espacios en
áreas a protexer (Vales, C. 1994).
- Presencia de especies e comunidades non representadas no
Carregal de San Xurxo, colindante co Humidal da Cabazas,
podéndose considerar os dous humidais parte dun mesmo
conxunto.
- A destrucción deste humidal ocasionaría unha serie de prexuízos
que implicaría ó L.I.C. xa existente, véndose afectada a
heteroxeneidade do ecosistema, e polo tanto a súa biodiversidade,
por ser este un importante hábitat como refuxio e proveedor de
alimento para numerosos animais.

 Así mesmo, a desaparición do hábitat daría lugar a
modificacións no microclima local.
- Implicación tamén na alteración dos ciclos da materia, repercutindo
no aporte de valiosos nutrintes nas zonas circundantes.

CABAZAS NO PreLIC DA COSTA ÁRTABRA
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Este informe foi elaborado entre maio e outubro de 2003.
Félix Cerqueira Iglesias, Marcos Otero Filgueiras, Antonio
Gómez, Piedad Viñas, Juan Ignacio Díaz, Jorge González
Tenreiro
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RORCUAL COMÚN PARA O MUSEO

Recentemente un Rorcual común varou morto na cala de
“Niño do Corvo”, preto do pobo de Niñóns, no Concello de
Ponteceso.

O Rorcual común (Balaenoptera physalus) é o segundo
animal máis grande do planeta, despois da Balea azul. Pode chegar
a medir ata vinteseis metros. Baleas e Rorcuais teñen barbas
filtradoiras en lugar de dentes.

Diferéncianse entre si polo corpo alongado do Rorcual e o
redondeado e voluminoso da Balea; a presencia da aleta dorsal e
pregaduras na gorxa no primeiro e a ausencia de ambas no segundo.

No caso que nos ocupa, o seu tamaño era de dezaoito
metros e medio e a cala en cuestión de moi difícil acceso. A subida
e baixada das mareas determiñaría as horas de traballo nas que
voluntarios de CEMMA (a quen pertence a Sociedade Galega de
Historia Natural), empregados do Concello de Ponteceso e
membros de Protección Civil podían adicarse á dura tarefa de
desmembrar o corpo e desprazalo a un lugar máis axeitado, onde
puidera ser retirado.

Descartada dende o principio a posibilidade de mober o
tremendo corpo, dado o gran tamaño e peso do animal, a única
solución foi o despiece no lugar contando coa axuda dun
helicóptero da Xunta para transportar os anacos ata un porto
cercano.

A consecución deste proxecto estivo cheo de incidencias,
dende accidentes como feridas producidas polos enormes e
afiados coitelos ata a loita contra a marea e o vento que impediu en
varias ocasións que o helicóptero se aproximase. Incendios

forestais nas inmediacións fixeron
necesaria a presencia do aparato, polo que
foi preciso amorear os trozos de carne e
óso na zona máis alonxadas das ondas.

A cabeza do Rorcual mide cinco
metros, gardando a lóxica proporción con
o seu tamaño total. Separala do resto do
corpo primeiro e logo intentar desprazala
foi unha das tarefas máis complexas.

O noso desexo é agora que todo este
esforzo, humán especialmente, pero tamén
de colabouración por parte dos Concellos,
o de Ponteceso e o de Ferrol, para
facilitarnos a tódolos que participamos no
traballo as condicións de éste, se vexan
premiados con conseguir un esqueleto de
dezaoito metros de Rorcual común para o

“Museo da Natureza”. Son moitos e esforzados os pasos ata chegar
a que esto poda ser realizado: dende a manipulación inicial dos
restos, a súa montaxe posterior, ata a posibilidade de mostralo
dignamente no lugar axeitado, se temos en conta que a SGHN
todavía non dispón do espacio necesario para que todalas
coleccións do seu inventario sexan mostradas ó público. Agora,
además, aspiramos a facer un oco para un animal de gran tamaño,
que a pesares de visitalas nosas augas, apenas déixase ver, pero

que nos deixou o agasallo do seu corpo.

Texto e fotos:  Yosy
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Actualmente o grupo consta de seis aneladores que
desenvolven a súa activade centrados en varias localidades
galegas como: A Estaca de Bares, Ferrolterra, Sobrado dos
Monxes, Bertamiráns, A Illa de Arousa, Complexo Umia-
Ogrove, Vilariño, Gándaras de Budiño, Nigrán-Ramallosa,
Lagoa de Traba, Baixo Miño e Enciña de Lastra.

Os traballos máis relevantes levados a cabo durante
este tempo foron a colaboración no Proxecto Corvo Mariño
no que se
marcaron máis de
1.400 Corvos
mariño cristados
(Phalacrocorax
aristotelis) e que
serviu para coñecer os movementos da especie e establecer
criterios de manexo e xestión das súas poboacións cara a
súa mellor conservación, ademais de servir de base a unha
Tese Doutoral (Velando 1997,1999, 2000). Tamén dentro dun
estudio do comportamento sexual da Gaivota patiamarela
(Larus cachinnans), e como parte dunha tese doutoral,
marcáronse máis de 2000 aves en diferentes localidades da
costa galega (Alonso, C. ). Por outra banda estase a traballar
nun programa de
toma de datos de
biometrías de aves
galegas dentro do
programa ibérico de BIOMETRÍA que coordina o Centro
de Migración de Aves. Dentro deste proxecto realizouse
un traballo sobre a biometría do Verderolo (Carduelis
chloris) que foi exposto nos XIII encontros de aneladores
españoles (Aznalcazar, Sevilla  decembro 2003).

Nas táboas seguintes mostrase o balance total de
anelamentos por especies do período 1994-2004. Lévanse
aneladas 82 especies e 6660 aves, entre elas a máis anelada
é a Gaivota patiamarela (Larus cachinnans) (2088) seguida
do Corvo mariño (Phalacrocorax aristotelis) (1435),
Verderolo (Carduelis chloris) (562), Pardal  (Passer
domesticus) (385), Paporrubio  (Erithacus rubecula) (291)
e Liñaceiro (Carduelis cannabina) (257).

As especies máis salientables son: o Papoazul (Luscinia svecica),
o Rabirrubio real (Phoenichurus phoenichurus), o Chasco rabipinto
(Saxicola rubetra), o Pedreiro cincento (Oenanthe oenanthe), a Fulepa
das xunqueiras (Acrocephalus schoenobaenus), a Fulepa pintada
(Locustella naevia) e o Pimpín real (Fringilla montifringilla).

RECUPERACIÓN DE AVES ANELADAS POR  SGHN
Phalacrocorax aristotelis (Corvo mariño cristado)
9022218  1  02.06.01 42.13N 08.54W   Illas Cíes (PO)
ICONA  X  04.07.01 42.13N 08.54W   Illas Cíes (PO)  0Km 32 días

9019838  1  01.06.95 42.13N 08.54W  Illas Cíes (PO)
ICONA  C  10.07.02 42.28N 09.01W  Illa Sálvora (C) 29Km 2596 días

Actitis hypoleucos (Bilurico bailón)
2482774  3 21.09.94  42.15N 08.44W Río Lagares,Vigo(PO)
ICONA  C  11.09.99  42.15N08.44W  RíoLagares,Vigo(PO) 0Km1816 días

Larus cachinnans (Gaivota patimarela)
6085388 1  17.07.94 42.13N 08.54W Illas Cíes (PO)
ICONA  C  13.12.97 42.16N 08.47W P. Balea, Cangas(PO)11Km 1245 días

6085435  9  11.05.97 42.05N 08.51W Cabo Silleiro  (PO)
ICONA  C  10.09.01 42.05N 08.51W  Cabo Silleiro  (PO)    0Km 1583 días

6089785  8   21.05.97 42.23N 08.53W  Illas Ons (PO)
ICONA  X  27.10.02  42.37N 08.50W  Boiro (C)            26 Km 1985 días

Troglodytes troglodytes (Carrizo)
AA3167  4  22.10.00  42.24N 08.48W Sanxenxo (PO)
ICONA  F C 22.04.01 42.24N 08.48W Sanxenxo (PO)          0 Km 182días

Xunto ós
ane lado res , t r aba l l an
colaboradores sen os cles
sería moi difícil levar a cabo
este traballo

A SGHN desenvolve traballos de anelamento dende cáseque a súa constitución no ano 1973, ben de xeito individual
ou como  grupos. Dende 1994 os aneladores galegos socios da SGHN que anelaban de xeito invidivual ou baixo
a coordinación doutros grupos xunguíronse nun só que actúa baixo a dirección dun coordinador que organiza o
traballo de campo ademáis das labores administrativas. Xunto ós aneladores, traballan unha serie de socios
colaboradores que axudan dun xeito moi importante coas tarefa de anelamento no campo. De feito, sen eles sería
moi difícil levar a cabo o traballo.

Marcáronse 1.435
corvos mariños e 2.088
gaivotas patiamarelas

ANELAMENTO DE AVES
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Prunella modularis (Azulenta común)
2482893 4M 14.12.97 42.24N 08.48W Sanxenxo (PO)
ICONA   C   06.04.01  42.24N 08.48W Sanxenxo (PO)        0 Km 1209 días

Erithacus rubecula (Paporrubio)
2482832  4   15.06.97    42.24N 08.48W  Sanxenxo (PO)
ICONA   C   16.05.02   42.24N 08.48W  Sanxenxo (PO)      0 Km  1796 días

L209594  3   13.12.98   42.25N 08.49W  Sanxenxo (PO)
ICONA   C   12.01.01   42.25N 08.49W  Sanxenxo (PO)      0 Km   761 días

Saxicola torquata (Chasca)
AA.3158  3   30.08.00  42.24N 08.48W  Sanxenxo (PO)
ICONA  MC  03.12.01 42.24N 08.48W  Sanxenxo (PO)       0 Km    460 días

AA.3137  3   07.11.99 42.24N 08.48W  Sanxenxo (PO)
ICONA  MC  04.01.00 42.24N 08.48W  Sanxenxo (PO)       0 Km    58 días

 AVES RECUPERADAS POLA  SGHN
Anas platyrhyncos (Alavanco real)
7031671     1  01.05.99  42 16N 08.47W Cangas (PO)
ICONA      X 02.11.03  42 16N 08.47W Cangas (PO)            0 Km 1646 días

Larus ridibundus ( Gaivota chorona)
FB76687    1  02.06.83 51 27N 17.26W Staw Nowy,      Wroclaw, (Polonia)
PLG           C  06.09.90 42.17N 08.36W Arcade (PO)       2208 Km 2653 días
Gdansk, Stacja Orinito. Polska

Uria aalge ( Arao dos Cons)
6132125    4  27.12.02  38 03N 08.44W   Setubal (Portugal)
ICONA     X  23.05.03 42.29N 08.50W  Ogrove (PO)      93 Km      147 días

Athene noctua ( Moucho común)
5008754    7  13.06.00  42.34N 08.49W  Vilanova da Arousa (PO)
ICONA    X  14.06.00  42.34N 08.49W  Vilanova da Arousa (PO) 0 Km 1 día

Ficedula hypoleuca ( Papamoscas negro)
P219373    1  05.06.00   52 25N 03.01W  Hurst, Clun. Shropshire. England
LONDON X  29.08.00  42.15N 08.44W  Vigo. (PO)            1208 Km 85 días

Phylloscopus trochilus ( Picafollas cantor)
9X12866    4  24.08.03    54 34N 11.58W  Gedser Odde, Maribo, Dinamarca
DKC         C  13.09.03    42.25N 08.49W  Sanxenxo (PO)    2038 Km 20 días

Sylvia atricapilla (Papuxa das amoras)
L544109    3  07.09.01  42 16N 08.47W  Vilariño  Cangas (PO)
ICONA     X  10.08.03 42 16N 08.47W  Cangas (PO)            0 Km 702 días

Parus major (Ferreiro abelleiro)
2736645    4  05.02.00   42 16N 08.47W   Cangas (PO)
ICONA     X  10.05.03  42 16N 08.47W  Cangas (PO)         0 Km  1190 días

Lenda

1: ave anelada como polo
2: ave de idade exacta descoñecida
3: ave nacida o presente ano
4: ave de alomenos 1 ano, pero idade exacta descoñecida
5: ave nacida o ano anterior
6: ave de alomenos 2 anos, pero idade exacta descoñecida
7: ave nacida hai 2 anos
           etc.

            X: ave atopada morta
            C: ave controlada viva

            M: macho
            F: femia

Exemplo

Nº anela    Idade   Sexo   Data de anelamento    Coordenadas
e  lugar do anelamento
L228442            3           F                07.11.99                 42.24N 08.48W
Sanxenxo (PO)

Oficina  anelamento Modo Data  de recuperación
Coordenadas             lugar de recuperación  Km            días
ICONA C              22.04.00
42.24N 08.48W Sanxenxo(PO) 0Km       20 días

ANELAMENTO DE AVES

Francisco Docampo Barrueco
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ESPECIE 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL

Hydrobates pelagicus (Paiño do mal tempo) 3 53 56

Phalacrocorax aristotelis (Corvo mariño) 284 570 314 113 104 44 6 1435

Anas platyrhynchos (Alavanco real) 1 1

Coturnix coturnix(Paspallás) 1 1

Rallus aquaticus (Rascón de auga) 1 1

Charadrius alexandrinus (Píllara papuda) 3 3

Pluvialis squatarola  (Píllara cincenta) 3 3

Calidris canutus (Pilro groso) 1 1

C. alpina (Pilro curlibico) 19 22 2 1 4 48

Philomachus pugnax (Liorteiro) 1 1

Gallinago gallinago (Becacina cabra) 2 2

Limosa limosa (Mazarico  rabinegro) 3 3

L. lapponica (Mazarico rabipinto) 1 1

Numenius arquata (Mazarico curlí) 2 2

Tringa totanus (Bilurico común) 8 2 10

T. nebularia (Bilurico pativerde) 4 4

Actitis hypoleucos (Bilurico bailón) 23 9 32

Larus cachinnans-michahellis (Gaivota patiamarela) 761 7 443 226 138 500 4 9 2088

Columba palumbus (Pombo) 1 1

S. decaocto (Rula turca) 14 2 16

Streptopelia turtur (Rula comun) 2 1 1 4 1 3 12

Athene noctua (Moucho común) 1 1

Caprimulgus europaeus (Avenoiteira cincenta) 2 2 1 1 2 8

Apus apus (Vencello común) 1 2 2 5

Alcedo athis (Picapeixe) 5 3 3 2 2 15

Jinx torquilla (Peto formigueiro) 2 1 1 4

Picus viridis (Peto verdeal) 2 1 7 2 1 13

Galerida cristata (Cotovía dos camiños) 1 1

Alauda arvensis(Laverca) 1 1

Riparia riparia (Anduriña das barreiras) 20 20

Hirundo rustica (Anduriña común) 1 6 1 105 113

Anthus pratensis (Pica dos prados) 1 1 6 4 17 2 31

Motacilla flava (Lavandeira verdeal) 3 1 1 6 6 5 1 2 25

Motacilla cinerea (Lavandeira real) 1 1

M. alba (L. branca) 1 2 3

Troglodytes troglodytes (Carrizo) 9 12 16 13 24 19 13 18 17 141

Prunella modularis (Azulenta común) 5 5 6 10 31 15 14 15 16 14 131

Erithacus rubecula (Paporrubio) 20 14 10 39 39 31 22 48 29 39 291

Luscinia megarhynchos (Reiseñor común) 1 3 4 8

Luscinia  svecica (Papoazul) 1 5 6

Phoenicurus ochrurus (Rabirrubio tizón) 1 4 4 3 2 14

Phoenicurus phoenicurus (Rabirrubio real) 1 1 2

Saxicola rubetra (Chasco rabipinto) 1 1 6 4 12

Saxicola torquata (Chasco común) 17 13 9 9 16 44 17 7 12 16 160

Oenanthe oenanthe (Pedreiro cincento) 1 1

Turdus merula (Merlo común) 14 21 10 16 43 44 25 11 23 19 226

T. philomelos (Tordo galego) 2 1 2 2 5 4 1 4 1 9 31

T. iliacus (Tordo malvís) 1 3 4

Locustella naevia (Fulepa pintada) 1 2 3

ANELAMENTO DE AVES
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ESPECIE 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL

Cisticola juncidis (Picaxuncos) 3 6 1 5 7 10 5 7 44

Cettia cetti (Reiseñor da auga) 1 6 3 3 4 3 11 23 54

Acrocephalus schoenobaenus (Fulepa das xunqueiras) 6 3 9 12 3 33

Acrocephalus scirpaceus (Fulepa dos carrizos) 2 4 2 24 10 20 18 51 131

Hippolais polyglotta (Fulepa amarela) 6 6 3 4 5 12 15 1 8 2 62

Sylvia undata (Papuxa montesa) 1 2 1 1 3 4 1 1 1 15

S. melanocephala (Papuxa cabecinegra) 5 3 1 8 5 7 3 1 3 7 43

S. communis (Papuxa común) 1 1 1 2 4 5 5 19

S. borin (Papuxa apardada) 1 1 2

S. atricapilla (Papuxa das amoras) 7 11 11 13 15 24 9 11 13 24 138

Phylloscopus collybita (Picafollas común) 19 2 9 31 15 41 7 53 13 30 220

P.brehmii (Picafollas ibérico) 5 5

P. trochilus (Picafollas cantor) 5 6 4 16 7 5 22 34 99

Regulus ignicapillus (Estreliña riscada) 1 1 1 6 3 1 2 4 19

Muscicapa striara (Papamoscas gris) 1 2 3

Ficedula hypoleuca (Papamoscas negro) 1 1 5 1 8 19 5 40

Aeghitalos caudatus (Ferreiriño subeliño) 5 5 4 9 8 2 2 5 4 44

Parus cristatus (Ferreiriño cristado) 1 1

P. ater (Ferreiriño común) 1 3 3 1 1 9 4 2 11 3 38

P. caeruleus (Ferreiro bacachís) 1 1 3 1 2 6 2 2 5 23

P. major (Ferreiro abelleiro) 2 2 2 6 17 3 4 10 13 59

Certhia brachydactyla (Gabeador común) 1 1 2

Pica pica (Pega rabilonga) 1 2 1 4

Sturnus vulgaris (Estorniño pinto) 2 2

S. unicolor (Estorniño negro) 2 2 2 14 4 2 26

Passer domesticus (Pardal común) 24 4 1 20 113 109 35 2 23 54 385

P. montanus (Pardal orelleiro) 5 7 4 15 42 46 2 15 11 20 167

Euplectes afer (Tecedor napoleón) 1 1

Estrilda astrild (Bico de coral) 1 22 23

Fringilla coelebs (Pimpín común) 3 1 1 3 7 1 9 4 5 34

F. montifringilla (Pimpín real) 1 4 5

Serinus serinus (Xirín) 6 3 3 12 25 33 5 11 34 20 152

Carduelis chloris (Verderolo común) 42 19 15 14 154 185 40 15 46 32 562

C. carduelis (Xílgaro) 2 4 14 10 6 36

C. spinus ( Uvalo) 4 2 6

C. cannabina (Liñaceiro común) 25 6 15 50 69 52 1 3 36 257

Pyrrhula pyrrhula (Paporrubio real) 4 3 2 6 1 2 18

Emberiza cirlus (Escribenta liñaceira) 3 3 2 2 2 1 11 24

E. cia (Escribenta riscada) 4 16 1 3 1 1 6 32

E. schoeniclus (Escribenta das canaveiras) 3 5 8 16 15 2 1 34 84

TOTAL (89 especies) 172 88 114 651 827 666 206 199 289 458 3670

COLABORADORES
Aparicio, Ignacio
Armada, María José
Asensi, Moisés
Blanco, Rodolfo
Brea, José
Carballo, Francisco
Fernández, Pilar

ANELADORES
Alcalde, Agustín
Alonso, Carlos
Docampo, Francisco
Pita, Pablo
Pomares, Álvaro R.
Rey Muñiz, Xosé Lois
Velando, Alberto

COLABORADORES
Figueiras, Roberto
Rey, Carlos
Romero, Lidia
Soliño, José Antonio
Vieiro, Alberto
Xende, Antón

Francisco Docampo Barrueco
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A Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) diante a
arribada masiva de aves petroleadas acontecida na primeira semán
deste mes de abril e a indefinición e pasividade da administración
competente que é a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de
Galicia e dos seus responsables, informa que:

1º) A SGHN estableceu un operativo destinado a avaliar se a chegada
de aves se centra nas Rías Baixas ou afecta a toda Galicia. Chegouse
a conclusión que esta arribada de aves petroleadas afecta a toda a
costa atlántica galega, con predominio, pero non exclusivamente,
dende Corrubedo á Guarda

2º) Resulta incompresible a pasividade da administración, xa que a
disculpa do período festivo de Semana Santa non se sostén. As
primeiras aves e manchas detectáronse o sábado 3, e o domingo 4
procedeuse á recollida das primeiras aves.

2º) A orixe do
fuel-oil debe
d e t e r m i n a r s e
con urxencia, xa
que a SGHN
dubida que
proveña do
lavado dunha
sentina. Por
experiencia de
moitos anos,
nunca son tan extensas. Cabe preguntarse sobre o estado do pecio
do Prestige e se se abriron novas fendeduras nos seus tanques.
¿cando serán efectivas as medidas prometidas pola administración
para evitar estas situacións de lavados de sentinas e limpeza no
mar?. Neste senso a SGHN presentará un escrito diante da
administración competente solicitando copia das análises do fuel
e se este está relacionado co Prestige.

3º) Na crise do Prestige o número de aves petroladas recollidas
vivas na provincia de Pontevedra desde o día 20 de novembro de

2002 (día en que aparece a primeira ave petroleada) ata o 16 de
maio de 2003 foi de 593. Dende o sábado ata o mércores o número
de aves recollidas vivas na misma provincia é de 441, o cal da idea
da gravidade deste episodio de contaminación.

4º) A Orde emanada ¿oralmente? por responsables da Xunta de
sacrificar unha grande parte das aves petroleadas, resulta
inadmisible e neglixente. Opómonos rotundamente a un sacrificio
por motivos estrictamente económicos.

-Preténdese cargar
sobre os responsables
dos centros de
recuperación e os
voluntarios unha decisión que debe tomar o máximo responsable
da Consellería e sempre por escrito.
-Estamos de acordo en proceder ó sacrificio daqueles exemplares
irrecuperables. Nunca como é o caso que nestos momentos se
plantexa porque os centros de recuperación non teñan as
condicións axeitadas para tratar os animais nin o personal
adecuado, nin teñan previsto un plan de actuación para casos de
emerxencia pola chegada de aves petroleadas, sobre todo despois
do acontecido co Prestige. Neste sentido cabería lembrar que a
Xunta de Galicia despois da catástrofe do Prestige plantexou dotar
a Galicia con instalacións adecuadas para o tratamento de aves
mariñas petroleadas, pero pasou o día, pasou a romería.
-Existe e debe aplicarse o protocolo de decisión cando un ave
petroleada debe atenderse ou sacrificarse.
-¿Qué papel teñen os centros de recuperación de fauna?. Se existe
unha decisión de mantelos abertos, como un servicio social ou
ambiental, débese asumir este feito dun modo razonable e evitar
obscenidades comparativas con centros de saúde para as persoas.
-¿Cara onde foron os cartos da Fundación Arao?
-¿E os medios de prevención de loita contra mareas negras?

5º) Acordou amosar o seu respaldo e apoio ó persoal e voluntarios
dos centros de recuperación da fauna implicados nesta reiterada
situación de administración ausente.

Durante a primera semán de abril produciuse unha abeirada masiva de
aves afectadas por fuel, que superou no prazo dunha semán as 400 aves. A
administración tratou de escamotea-la súa responsabilidade o que provocou
un novo e vergonzante episodio sobre as mareas negras
A resulta disto, o doce de abril a SGHN emitiu una nota de prensa que
transcribimos literalmente

Na crise do Prestige o número de
aves petroladas recollidas vivas
na provincia de Pontevedra
desde o día 20 de novembro de
2002 (día en que aparece a
primeira ave petroleada) ata o 16
de maio de 2003 foi de 593
.Dende o sábado ata o mércores
o número de aves recollidas vivas
na misma provincia é de 441

¿Qué papel teñen os
centros de recuperación de
fauna?

ABEIRADA DE AVES
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Sinopse
O día tres de abril avístanse e recollen as primeiras

aves petroleadas, O día catro pola mañá aumenta o
número de aves abeiradas, sobre todo no istmo da
Lanzada (Pontevedra), superando o centenar.

O personal do Centro de Recuperación de
Cotorredondo pon en marcha os seus recursos,
estabilizando as aves, pero se lles nega a posibilidade
de instalar os sistemas de lavado, gardados no mesmo
centro. Durante os días seguintes seguen a chegar aves,
fundamentalmente carolos (Alca torda) e araos comúns
(Uria aalge), ata chegar ós catrocentos exemplares,
algúns distribuídos en Oleiros.

Unha vez estabilizadas as aves en Cotorredondo
(Marín) recíbese a indicación da Consellería de Medio
Ambiente de enviar algunhas aves a Oleiros e Lugo,
pero horas despois recíbese a información de que non
se está a proceder ó lavado das aves, o que implica
romper a cadea de traballo e polo tanto imposibilitar
que se complete o traballo de recuperación das aves.
Tamén recíbese a indicación de sacrificar duascentas
aves que estaban nas mesmas condicións que as
enviadas a Oleiros e á Fundación privada Rof Codina de
Lugo.

Finalmente deuse a orde de liberar un grupo de
aves, parte das cales foron recollidas a partires dunha
hora da solta e no día seguinte, morrendo varias, o que
demostra que non estaban recuperadas do tratamento.
Só se anelaron parte das aves, polo que imposibilitou
facer un seguimento das recuperacións.

Esta situación continuou co expediente a personal
da Xunta adcrito ó Centro de Cotorredondo, por non
acatar as consignas enviadas dende a Consellería de
Medio Ambiente.

Nota de Prensa emitida o 17 de abril
de 2004 polas organizacións
ambientalistas

Onte foron liberadas en Bares 40 das 500 aves mariñas
petroleadas recollidas vivas na costa sur de Galicia desde a primeira
fin de semana deste mes. As organizacións ecoloxistas cren que
esta liberación está motivada polas duras críticas recibidas pola
Xunta e non responde a unha recuperación real dos animais. Das
42 aves liberadas, ao longo do día de onte e de hoxe xa se tiñan
recollido polo menos 17 en mal estado.

9 dos 14 animais recollidos onte foron trasladados ao Centro
de Oleiros por gardas da Consellería pouco despois da solta. Onte
pola tarde, membros de Erva-Ecoloxistas en Acción recolleron e
entregaron en Oleiros 5 máis e hoxe, arredor das 14 h, recolleron
outros 3.  A maioría das aves liberadas ficaron polas proximidades
e non tiñan recuperado a impermeabilización natural da súa plumaxe,
ao non ter recibido o tratamento axeitado. Das 40 aves soltadas
tan só unha ducia foron aneladas, polo que non se poderá facer un
seguemento da maioría no caso de que volvan ser recollidas.

O acto de onte foi un despropósito máis na actuación da
Consellería de Medio Ambiente para facer fronte ao tratamento
das aves petroleadas, incapaz de garantir un tratamento adecuado
especializado, o que provocou xa a morte de ducias delas. A opción
de dispersar o tratamento das aves en catro centros que carecen
dos medios precisos estase a revelar como moi equivocada.

As organizacións ecoloxistas asinantes deste comunicado
critican duramente que o conselleiro de medio ambiente, Xosé
Manuel Barreiro, en lugar de esixir responsabilidades a Javier Ruiz,
director xeral de conservación da natureza, e a Xosé Lago,
subdirector xeral de espazos naturais e biodiversidade, avale a súa
actuación presidindo este acto da liberación das aves mariñas.

Os feitos acontecidos nos últimos días poñen de manifesto
a necesidade de que  Galiza posúa canto antes un centro de
recuperación especializado no tratamento de aves petroleadas,
onde traballe o persoal especificamente formado nos protocolos
internacionais, e que poida facer fronte a situacións de emerxencia
que requiren unha resposta rápida e eficaz. Máis de 500 días
despois da catástrofe do Prestige a Consellería de Medio Ambiente
non ten feito nada para superar esta carencia.

Por último, as organizacións ecoloxistas esixen novamente
ao Ministerio de Fomento que aclare canto antes a orixe do vertido
de petróleo que afectou ás aves e que, en todo caso, informe
publicamente sobre as investigacións realizadas até o momento.
Dúas semanas despois do vertido, o Ministerio de Fomento segue
sen ofrecer información ao respecto.

A resultas destes novos feitos, emiteuse unha nova Nota de

Prensa conxunta entre ADEGA, ERVA-Ecoloxistas en Acción,

FEG, Greenpeace, Grefa e SGHN, reclamando a aclaración

da orixe do vertido e unha maior seriedade e profesionalidade

dos responsables da dirección da Consellería de Medio

Ambiente

ABEIRADA DE AVES
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Renovación da Xunta Directiva
da Delegación de Santiago
 O día 28 de febreiro de 2004 tivo lugar
a Asemblea da Delegación de Santiago
para a elección de Xunta Directiva na
que resultou elixida a candidatura
composta por:

Delegado: Agustín Alcalde Lorenzo
Secretario: Alberto Vieiro Pampín
Tesoureiro: Carlos Rei Gómez

TABOLEIRO DE NOVAS
5 de xuño
Día mundial do Medio Ambiente
Este ano  a S.G.H.N. centrará as súas
actividades na problemática do
espallamento de especies introducidas,
tanto de animais, plantas, fungos, etc.
e o seu perigo para a biota local.
Consulta na túa delegación as
actividades previstas.

Cota: entre 150-250 •, segundo
situación.
Máis información en:
www.ctfc.es/symposyum

Symposium sobre Ecoloxía e
Conservación de aves
esteparias
Lleida 3-7 nadal 2004

SGHN-Pontevedra
Dado o condicionante

atmosférico para as xeiras, para
facilita-la comunicación dos lugares de
saída, pódese contactar coa Delegación
a través do correo electrónico ou postal,
indicando que se está interesado.

Para obter máis información ou aclarar dúbidas coa inscripción: contactar con Énio Freitas por e-mail: eniof@uma.pt

4º Symposium da Worldwide
Dragonfly Association
26 ó 30 xullo 2005 no campus de
Pontevedra da Universidade de Vigo
Interesados contactar con :
Adolfo Cordero, wda@uvigo.es
http://webs.uvigo.es/c04/webc04/
WDA/program.htm

XII Congreso da Asociación Española de Limnología
IV Congreso ibérico de Limnoloxía
http://www.cimar.org/limnol2004/

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SGHN-Pontevedra
Unha vez rematado o prazo de
presentación de candidaturas,
convocarase en breve unha asemblea
para proceder á elección da mesma. A
data e lugar será convocado en breve
por circular.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ENCE-ELNOSA

As obras están recurridas por varias asociacións e o Concello de Pontevedra
que non está de acordo coa declaración da Xunta de Interese Supramunicipal.
Nos últimos días saiu unha nova sentencia dando a razón ó Concello sobre a súa
capacidade para emitir licencias sobre este tema, pero tamén a que debe mudar
o plan parcial de Lourizán para permitir as obras.

O Xulgado nº 2 de Pontevedra
paralizou o pasado16/04/04, as obras
de contrucción dun novo emisario de
ENCE.



BRAÑA Boletín científico da Sociedade Galega de Historia Natural
Ref.01.001 Ano 1977.Nº1-2 208 pp. 24x17 cm ESGOTADO
Ref.01.002 Ano 1978.Nº1 132 pp. 24x16 cm 3,00 EURO
Ref.01.003 Ano 1978.Nº2 140 pp. 24x16 cm 3,00 EURO
Ref.01.003 Ano 1979.Nº1 124 pp. 22x16 cm 3,00 EURO
Ref.01.005 Ano 1979.Nº2 134 pp. 22x16 cm 3,00 EURO
Ref.01.006 Ano 1980.Nº1-2 216 pp. 21x15 cm 3,00 EURO
Ref.01.007 Ano 1985.Nº1-2 136 pp. 24x17 cm 3,00 EURO
(Actas 1ª Xornadas Ibéricas sobre Mamíferos Mariños)
Ref.01.008 Ano 1989 200 pp. 22x15 cm 6,00 EURO
(Actas 1º Congreso de Macromicoloxía Galaico-Lusa)
Ref.01.009 Ano 1994.Nº1 101 pp. 21x15cm 9,00 EURO Socios 6,00
Ref.01.010 Ano 1996.Nº1 99 pp. 21x15cm 9,00 EURO Socios 6,00
Ref.01.011 Ano 2000.Nº1 82 pp. 30x21 cm 9,00 EURO Socios 6,00
(Invernada de aves acuáticas en Galicia durante o quinquenio 1996-2000. Censos da SGHN e análise dos resultados)

VOCEIROS DE DIVULGACION
Ref.02.001 “O Asunto Nuclear”(1978) González Gurriarán 20 pp. 24x17 cm ESGOTADO
Ref.02.002 “As baleas cara á extinción”(1980).Piñeiro,Penas & Durán.44 pp. 24x17 cm ESGOTADO
Ref.02.003 “Os incendios nos montes”(1983) Cortizo Amaro 39 pp. 24x17 cm ESGOTADO
Ref.02.004 “O Lobo” (1985)Penas Patiño, X.M. 40 pp. 22x16 cm ESGOTADO
Ref.02.005 “Os Macizos montañosos Ourensáns” (1985) Rguez Gracia80 pp. 20x15 cm ESGOTADO
Ref.02.006 “Avance Programa Esenga 1985-88”(1992) 30 pp. 21x15 cm 2,50 EURO Socios 1,50
Ref.02.007 “Incendios forestais 1990” 30x21 cm 5,00 EURO Socios 4,00
Ref.02.008 “Consideracións e propostas para a reestructuración medioambiental do Complexo Intermareal Umia-Ogrove
e Istmo da Lanzada (Pontevedra) (1994) Rey Muñiz, X.L. 80 pp. 30x21 cm 5,00 EURO

ROUTEIROS NATURAIS
Ref.03.001 “A Frouxeira” 1ª Edición.(1977) 20 pp. 24x17 cm 1,00 EURO
Ref.03.002 “10 sitios de interés natural do Ferrol” (1984) 24 pp. 22x16 cm ESGOTADO
Ref.03.003 “A Frouxeira” 2ª Edición. (1985) 30 pp. 21x9   cm 2,50 EURO
Ref.03.004 “Corrubedo” (1987) 45 pp. 22x15 cm ESGOTADO
Ref.03.005 “Doniños”(1990) 32 pp. 21x15 cm 4,00 EURO
Ref.03.006 “Rutas de Senderismo-Ribera Sagrada” 14 pp. 21x17 cm ESGOTADO
Ref.03.007 “Monte de San Xurxo-Ferrol” (2001) 34 pp. 21x10 cm ESGOTADO

MICOLOXIA
Ref.04.001 “Introducción a la Micología”(1986) 1ª Edición. 10 pp. 21x16 cm ESGOTADO
Ref.04.002 “Introducción á Micoloxía”(1987) 2ª Edición. 26 pp. 21x16 cm 1,00 EURO
Ref.04.003 “Introducción á Micoloxía II”(1988) 20 pp. 21x16 cm ESGOTADO
Ref.04.004 “Hª da Macromicoloxía de Galicia”(1986)1ª Edición. 48 pp. 22x16 cm ESGOTADO
Ref.04.005 “Hª da Macromicoloxía de Galicia”(1987)2ª Edición. 48 pp. 21x15 cm ESGOTADO
Ref.04.006 “Apéndice 1º:Hª da Macromicoloxía”(1988) 17 pp. 22x16 cm ESGOTADO

OUTROS
Ref.06.001 Video Arao Ibérico (Campaña de protección)Dispoñible en Galego/castelán. ESGOTADO
Ref.06.002 “Manual de Ornitoloxía” ESGOTADO
Ref.06.003 Video Sobrado dos Monxes ESGOTADO
Ref.06.004 Video Mamíferos Mariños ESGOTADO
Ref.06.005 Cartel “macho Saxicola torquata” 54x44 cm 3,00 EURO
Ref.06.007 Ano 1991.Programa arao 78 pp. 21x15 cm ESGOTADO
Ref.06.008 Ano 1995.Atlas de Vertebrados de Galicia 2 Tomos 642 pp. 24x17 cm 24,00 EURO socios 18,00
Ref.06.009 Ano 2003 Actas V Congreso Galego de Ornitoloxía 182 pp. 24x17 cm 15,00 EURO socios 10,00
PASPALLÁS (números 1,2, 3 esgotados)  nº 4 ó 30: 1,50 EURO exemplar  nº 31 ó 36: 2,00 EURO por exemplar
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PUBLICACIÓNS DA SGHN

OS INTERESADOS PODEN DIRIXIRSE Ó APARTADO DE CORREOS Nº 330 DE SANTIAGO OU CHAMAR Ó TFNO./FAX 981 58 44 26



¡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:
Enderezo
Localidade: Código Postal: Provincia:
Correo electrónico:

Categoría de Socio (riscar no  : ⌧)
 Xuvenil (ata 18 anos) 13,50 EURO ano  Estudiante (ata 25 anos) 20,25 EURO ano
 Numerario 27,00 EURO ano  Familiar** (dúas persoas  no mesmo domicilio) 40,50 EURO ano
 Protector (aboar dunha soa vez o equivalente a 50 cotas de numerario)        1350,00 EURO ano

Sr. Director do Banco/Caixa:
Sucursal nº en (localidade)
Prégolle que admita os recibos que no sucesivo lle remita ó meu nome a Sociedade Galega de Historia Natural e
os cargue a miña conta nº  __ __ __ __   __ __ __ __    __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __*
Atentamente.
Sinatura Data:

A SGHN usará estes datos exclusivamente para os fins organizativos da propia SGHN e cumprindo a Lei Orgánica
15/1999 de 13 de nadal, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
* Por favor Indicar os vinte díxitos do código conta. ** Indicar o nome, idade e DNI das dúas persoas

Boletín da Sociedade Galega de Historia Natural
Apdo. nº 330  15780 SANTIAGO DE COMPOSTELA

www.sghn.org      e-mail: sghn@sghn.org

A conservación é entendida, as veces, como un sistema

de conxelación total, como se se dese preferencia ó chio da

grulla berrando antes que á xente. É tarefa da ciencia extende-

lo convencemento de que a elección non está entre os lugares

salvaxes e o home, senón como unha existencia humana

rica ou empobrecida.
Thomas E. Lovejoy

Prefacio en M. Soulé and B. Wilcox, Conservation Biology, 1980


