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NOVA ORLEÁNS É UN DESASTRE ANUNCIADO

O PASPALLÁS agradece o envío de orixinais
para a súa publicación.
Os textos deben enviarse en formato
electrónico en Word Perfect ou Word, sen
marcadores nen tabulacións ou distintos
tamaños de letra.
Como referencia cada páxina leva 400
palabras e unha fotografía/debuxo de
resolución mínima 1200x800 en B/N, formato
jpg.
O galego será o normativo e os nomes
científicos respectarán as normas de
Nomenclatura, figurando con ano e autor.

Coas enchentes de primavera, o Mississippi depositaba cada ano no delta moitos sedimentos que se comprimían
ó secarse baixo o seu propio peso e se afundían un pouco, ata os aportes da seguinte enchente. Pero dende 1879
o Corpo de Enxeñeiros do Exército levanta diques e encana o río para que as enchentes non perxudiquen ás
poboacións e ós negocios. Esas obras cortaron o subministro de sedimentos e comezou o retroceso do delta (70-
80 km2/ano; 24 Ha/día), coa desaparición de humidais, illas de barreira na costa e manglares, que protexían a
Nova Orleans do mar aberto, ó cal, a este paso, quedará exposta en 2090. A medida que o Corpo de Enxeñeiros
construíu diques, vilas e industrias desougaron marismas «baldías», acelerando a subsidencia das capas superiores
de fango do delta e o afundimento de Nova Orleans; para evitar o seu asolagamento coas treboadas, fíxose unha
rede de canles e estacións de bombeo que secaron aínda máis o subsolo, polo que se compacta e afunde cada vez
máis, asolagándose tamén cada vez máis.

As únicas solucións realistas consisten en recuperar as marismas (un huracán pode elevar máis de 6 m o nivel
das augas, que baixa 30 cm cada 6-7 km de marisma) e volver a conectar as illas de barreira para cortar as
enchentes e protexer do mar as marismas. Esta restauración protexería as industrias marisqueira e mercante, o
subministro de petróleo e gas natural, e unha poboación de dous millóns de persoas. Salvaría ademáis os maiores
humidais dos EEUU.

(Extracto do artigo «Deltas de zonas habitadas» Investigación y Ciencia nº 303, decembro de 2001).

En Galicia, ríos, marismas e humidais son «a outra escala» comparados co Mississipi e o seu delta, pero tamén
levan decenios sometidos á presión destructora do urbanismo, as industrias  as infraestructuras e a agricultura. As
lagoas de Antela ou Cospeito, as gándaras de Budiño, as brañas de Laíño ou de Sada, as marismas litorais, as
chairas de asolagamento dos ríos, son exemplos da explotación insustentable (ou da destrucción gratuíta) dos
humidais galegos. Como en Luisiana, en Galicia o home crea situacións surrealistas: na lagoa de Antela desougada,
para que non se sequen os cultivos hai que regalos con estacións de bombeo, ¡sobreelevadas respecto o terreo para
protexelas das enchentes invernais!, que extraen auga dende 80 m de profundidade e poden desencadear un
proceso de subsidencia.

¿Cando se porá en práctica en Galicia o Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los
Humedales, en el marco de los ecosistemas acuáticos de que dependen para «Garantir a conservación e o uso racional dos
humidais, incluindo a restauración o rehabilitación daqueles que foron destruidos o degradados»
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30-03-04 Entrevista Radio Voz sobre cambio
climático (SGHN, Greenpeace).

14-04-04 Comunicado conxunto sobre as aves
petroleadas atendidas en Cotorredondo e máis a
petición de cesamento do Director Xeral de
Conservación da Natureza e do Subdirector Xeral de
Biodiversidade; xunto cos grupos: GREFA, FEG,
ERVA-EA GALIZA, GREENPEACE, ADEGA.

17-04-04 Comunicado conxunto sobre as aves
liberadas pola Xunta de Galicia en Bares; xunto cos
grupos: GREFA, FEG, ERVA-EA GALIZA,
GREENPEACE, ADEGA.

27-04-04 Xuntanza convocada por ADEGA, para
debatir a proposta dunha manifestación conxunta de
tódalas organizacións sociais,  con motivo do Día
Mundial do Medio Ambiente e a lectura dun
comunicado conxunto.

04-05-04 Entrevista Radio Voz sobre fauna urbana
e aves migratorias.

05-06-04 Comunicado Día Mundial do Medio
Ambiente sobre os impactos das especies alóctonas.

22-06-04 Entrevista Radio Voz sobre incendios
forestais.

24-06-04 Reunión Xuntanza no Consello Galego
de Medio Ambiente.

Durante o ano 2004, desenvolvéronse unha serie de
actuacións extraordinarias, aparte das propias de Coordinación
das distintas Delegacións e Seccións da Sociedade e atender os
requerimentos legais ordinarios dunha asociación.

13-07-04 Xuntanza con ADEGA e OUREOL
para debatir unha proposta conxunta para presentar
na reunión do Consello Municipal de Medio Ambiente
de Santiago.

22-07-04 Xuntanza convocada pola Dirección Xeral
de Montes e Industrias Forestais da Xunta de Galicia
para analizar o borrador da Lei de Montes de Galicia.

20-08-04 Entrevista sobre mortandade de peixes
no Miño e o Masma por variacións súbitas de caudais
nos ríos.

02-11-04 Entrevista Radio Voz sobre a caza.

09-11-04 Entrevista Radio Voz sobre a caza.

12-11-04 Rolda de Prensa sobre os dous anos do
Prestige.

19-11-04 Rolda de Prensa sobre o primeiro
aniversario da adhesión do concello de Santiago a
SOGAMA.

12-2004
Escrito á
Consellería de
Medio Ambiente
coa petición
exame de caza e
controis de
alcoholemia para
cazadores.

12-2004
Escrito á
Consellería de
Medio Ambiente
coa petición de
que suscriba un
Seguro de
accidentes e
responsabilidade
civil para todos,
non só para os cazadores.

A S.G.H.N. solicita á
Xunta que amplie o
seguro gratuito suscrito
para os cazadores ó
resto de cidadáns.

Xunta Directiva Xeral
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A Delegación das Mariñas xurde dun grupo de xente que nos
queriamos xuntar para traballar dende o ámbito ecoloxista e
naturalista pola conservación efectiva das Brañas de Sada.

As Brañas carecen dunha
figura de protección e aínda que
están pegadas ó casco urbán de
Sada, son moi descoñecidas pola
habitantes do Concello e tamén
polo público en xeral.

A partir do éxito dunha
exposición fotográfica sobre as
Brañas que organizou a Plataforma
Cidadá pola Democracia en Sada,
nas Xornadas celebradas sobre este
humidal en outubro do 2004, un
grupo de xente decidimos empezar
a traballar para opornos ós plans
do actual equipo de goberno
municipal que pretende realizar na
zona húmida  unha especie de
“parque del Retiro”. Por suposto
protexer e divulgar este humidal

non é a nosa única inquietude, pero
si agora mesmo a máis importante.

Xente de distintas
procedencias, coñecementos e
experiencias,  falamos coa
S.G.H.N., para crear unha
Delegación e a verdade é que todo
foron facilidades o que nos acabou
de decidir  para definir as nosas
intencións.

Para empezar, realizamos
unha exposición de parte dos
fondos do Museo de Historial
Natural da Sociedade en Ferrol, no
IES Isaac Díaz Pardo de Sada, do
17 ao 27 de maio. A axuda por
parte da Delegación de Ferrol neste
ámbito foi moi importante, así
como as facilidades por parte da
Dirección do IES. Aproveitando
a apertura ó público da exposición,
fixemos unha presentación da
Delegación das Mariñas, dándonos
a coñecer ó público e ós medios
de comunicación, onde falaron o
Director do IES, O Delegado de
Ferrol e o Delegado provisional.

O 25 de xuño realizamos
unha visita á Delegación de Ferrol,
sendo recibidos pola xunta

directiva e onde nos mostraron o
Museo de Historia Natural,
xantamos todos xuntos e
realizamos unha visita a o cabo
Prior, San Xurxo e Doñinos;
rematando en Monte Ventoso.

P o s t e r i o r m e n t e
convocamos unha Asemblea
constituínte o día 26 de agosto,

logo dos prazos e ós trámites que
marcan os estatutos; sendo elixida
a única candidatura presentada que
ten a Luís Barreiro como Delegado.
Nesta Delegación das Mariñas se
integran os socios/as de Bergondo,
Sada e Oleiros.

Os proxectos futuros máis
inmediatos pasan pola realización
dun vídeo en formato DVD sobre
a zona húmida das Brañas,
incidindo nos seus valores e
propondo as nosas alternativas de
conservación. Esperamos realizalo
en poucos meses. Outros
proxectos son a realización de
cursos de  iniciación á Ornitoloxía
coa finalidade de empezar a
promover inquietudes entre a xente
máis nova e tamén ampliar o
número de socios/as inicial.

Sabemos que os nosos
obxectivos non son doados, pero
con traballo e tamén coa axuda de
tódalas Delegacións, cremos que
podemos conseguilos.

O futuro inmediato:
- Realizar un DVD sobre
as Brañas.
- Cursos de  iniciación
á Ornitoloxía.
- Aumentar o nº de
socios.
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As condicións politico-sociais e medio-ambientais da provincia
de Ourense, non variaron dende o informe das actividades
presentado o pasado ano do 2004

Aumenta, se cabe, a
explotación irracional e insostible
dos recursos, tanto no medio
urbano (P.X.O.M. Ourense
claramente especulativo) coma no
rural (minería, parques eólicos,
minicentrais,  incendios forestais e
un longo etc.) coa negatividade
engadida de novos axentes e
lobbys de presión á procura de
alugueres e subvencións. En
consecuencia o esquema de
traballo realizado e semellante ó do
ano 2.003, así:

Loxicamente proseguiu a
busca e recompilación de
información ou documentación
para utilizala con posterioridade,
nun proceso constante,
practicamente diario, no que a
conexión a Internet resulta
importante. Esta conexión realízase
con medios alleos, pero co
enderezo electrónico da S.G.H.N.-
Ourense. A información que se
consegue é variada e moi
interesante, por exemplo no que se
refire ós incendios forestais.

Non menos valiosa resultan as
webs de asociacións, comunidades
e colectivos profesionais ou
técnicos. Parte da información
derívase á X.D.X. en Santiago de
Compostela e Delegacións. Non se
esqueceu a colaboración con outros
grupos e organizacións
medioambientais, con certas
dificultades xa que algúns non
actualizaron os Estatutos de
acordo coa Lei vixente e teñen
problemas que puideran derivar na
súa desaparición.

De acordo co que se enunciara
para o ano 2004, a Directiva
mercou un ordeador portátil
Toshiba Satellite M30 Personal
Computer Intel® Pentium® M cun
procesador a 1500 MHz, 512 MB
de RAM e 40 GB. No ordeador
estánse reunindo tódolos archivos
dispersos nos particulares dos
membros da Xunta da Delegación
e ata o momento hai cargados 429
archivos en 29 carpetas ocupando
12,5 MB. A tarefa proseguirá ata
reunilos todos, homoxeneizando os

* Agresións contra o arbolado rural e urbán.
* Agresións especulativas nos macizos montañosos.
* Canteiras e areeiras
* Caza e pesca.
* Destruccións provocadas polas obras públicas do Estado, Xunta,
Deputación e Concellos.
* Incendios forestais.
* Minicentrais.
* Ocupación e urbanización das beiras fluviais.
* Parques eólicos.

CAZA E PESCA (Media veda do Paspallás, Vedas e Comités) 60 horas
CENSOS (Acuáticas e Avión de sobrecú 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, Serra de Enciña da Lastra) 6 horas
REUNIÓNS DIRECTIVA 141 horas
RÍOS (Obras e talas de arbolado ribeireño) 8 horas
TRABALLO ADMINISTRATIVO (Fotocopias, chamadas, correo, xestións) 110 horas
OUTROS TEMAS DE INTERESE (Documentación diversa) 8 horas

SUMAS TOTAIS: 604 horas

Actividades 2004 - Delegación de Ourense

Taboa nº 2
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SGHN-Ourense

De cara ó 2.004
p r o s e g u i r a s e
desenvolvendo a idea
para establecer unha
organización aberta e
máis operativa,
imprescindible para
aforrar tempo e ganar
axilidade, e
f o r z o s a m e n t e
deberiamos adicarnos a
incrementar o número de
socios e buscar novas
persoas para a Directiva
da Delegación.

A dirección de
contacto é
sghnourense@hotmail.com

Singularidade xeolóxica perto de Olellas (Serra do Xurés, Ourense)

diferentes programas nun só.
Utilízase como sistema operativo
Windows XP Home Edition, que
era o que viña co aparato.

Tamén se mercou unha cámara
dixital Olympus C-310 de 3,2
Megapixels, zoom óptico 3X,
pantalla LCD 1,8 e 5 programas.
A cámara, de acordo coa idea que
se previra, está a resultar un
instrumento idóneo para o
seguemento inmediato e
documentación dos máis variados
temas.

É novo material que pasa a
engrosar o activo da S.G.H.N.

En canto o traballo que se fixo
e o tempo adicado, consta
cuantificado na táboa nº 2
Dos resultados obtidos, suliñar que
as nosas alegacións presentadas no
período de información pública,
contribuiron a destacar a endeblez
dos argumentos esgrimidos por
unha   empresa cinexética que,
xunto con algúns viciños, trata de

explotar un cercado de caza no
bidueiral de Montederramo.

A empresa houbo de reface-
lo proxecto e presentou outro
novo, máis consistente (recollía
gran parte das alegacións de
S.G.H.N.-Ourense) pero pouco
menos dañino. Tamén a éste se lle
obxetaron moitas alegacións que,
xunto con outras de diferentes
colectivos, o teñen paralizado de
momento.

A nosa contribución tamén
resultou importante para que, ó
parecer definitivamente, a
administración autonómica
rexeitara o proxecto de explotación
duna areeira na veiga do concello
de Porquería en Antela. A areeira,
curtida nestas lides, pretendía
extraer 211.212,11 toneladas/ano
durante 12, nun Espacio Natural,
o nº 10b “Veigas de Ponteliñares”
que ademáis é unha IBA, a 008 “A
Limia” e un LIC, o ES113006.
Cabe preguntar como é posible
tanta audacia na nosa provincia.

C o n t i n u a m o s ,
igualmente co tema
Xares-Trevinca. O
m o n u m e n t a l
complexo invernal
está parado, pero
como na nosa
provincia as
aberracións non
morren senón que se
t r a n s f o r m a n ,
s e g u i m o s
preocupados pola
sorte destas montañas
ameazadas pola
extracción de pizarra,
polos parques eólicos
e agora pola
e s p e c u l a c i ó n
u r b a n í s t i c a

subvencionada.
Pola contra non participamos na
“Axenda 21”, actuación a 25 anos
vista, que, para nós, carece de
garantía. De tódolos xeitos,
seguimos cuidadosamente os
enunciados conqueridos ata hoxe.
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SGHN-Pontevedra

Actividades 2004 - Delegación de Pontevedra

HUMEDAIS
Río Valga
Continuouse coa campaña

para evitar a canalización deste río.
Presentáronse sendos escritos
diante do Valedor do Pobo e a
Consellería de Medio Ambiente. A
situación está estancada e as obras
están a piques de comenzar, xa que
os trámites de expropiación e
ocupación de terreos están en fase
de execución. O último recurso, e
que consideramos que tiña visos de
prosperar, era presentar unha
denuncia por falsedade
documental, pero a falla de
asesoramento legal impediu avaliar
as oportunidades de que
prosperase esta idea.

Xunqueira de Alba
Realizouse un seguimento

do proxecto de construír un novo
campo de futbol nesta zona. A
SGHN manifestou publicamente
a súa postura, pedindo explicacións
do gasto de varios millóns de euros
para o seu saneamento e que agora
esgrimiase unha suposta
degradación que facía inviable o
futuro como xunqueira.

Río Umia
Solicitouse información

sobre un convenio sinado entre a
Consellería de Medio Ambiente e
a Deputación para “actuacións”
sobre o río.
XEIRAS NATURALISTAS

Continuaronse as xeiras
naturalistas por varias zonas da
Provincia, co doble obxectivo
naturalista e recoller datos sobre o
estado e flora e fauna asociada.
Comunicouse vía e-mail a
realización de trece xeiras.
ESPECIES INVASORAS

Diversos escritos sobre a
situación do Visón americano en
Sálvora e especies vexetais no
Complexo Intermareal Umia-
Ogrove.
OUTROS

- Envío dun escrito común
a tódolos concellos da provincia,
solicitando unha serie de medidas
protectoras respecto ó acibo (Ilex
aquifolium) e xilbardeira (Ruscus
aquleatus), así como propondo
outras medidas para recuperación
de arborado do nadal.

- Podas de arborado urbán.
- Censos de aves invernantes

Durante o 2004 reduceuse notablemente o ritmo de correspondencia, pasando das 270 saídas de 2003 a
146. Compre destacar que o descenso de xestións relacionadas co caso “Prestige” é unha das causas

Notouse un incremento dos proxectos de grandes infraestrucuturas (estradas e ferrocarril), algo previsto e
que con toda probabilidade se manterá nos anos vindeiros, con tódalas consecuencias negativas ambientais
(parcelación do territorio, destrucción de humedais, etc). A costa segue a ser receptora de entullo, vertidos, novos
proxectos (ampliación de portos) e polo momento, intentos de consolidación de núcleos contaminantes como
ENCE-ELNOSA na ría de Pontevedra.

Próximos a finalizar os fondos europeos para a converxencia europea, mantemos a apreciación de
movementos de situación para tratar de captar fondos comunitarios destinados ó medio ambiente, (paseos marítimos,
fluvias, “acondicionamentos” de áreas naturais, etc).

A comunicación cos socios, mantívose a través de tres circulares relacionadas coa renovación da estructura
directiva e vía correo electrónico, sobor de todo para comunicar xeiras naturalistas. A relación coa prensa foi
escasa, máis polo esforzo que supón o envío de Notas de Prensa que por carecer de motivos: emitíronse tres
(Xunqueira de Alba, apoio a personal do Centro de Recuperación de fauna de Cotorredondo e apoio á marcha
contra ENCE). A páxina Web de SGHN-Pontevedra, actualizouse en dúas ocasións.

Por último comentar o desgaste da Directiva actual, que precisa de apoio e renovación, polo que seguimos
a insistir en que tódalas máns e ideas son ben recibidas.

en base ó proxecto desenvolvido
por Wetlands International..

- Participación nos censos de
COASTWATCH.

- Alegacións ó LAV da liña
Ourense-Vigo.

- Alegacións autovía A-57
- Diversar xestións e escritos

para recoller información sobre o
proxecto dun Polígono Industrial
no Cerquido (Salceda de Caselas).

Salgueiro no encoro de Caldas
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As actividades da delegación centráronse en actividades educativas
cos máis cativos.
Xaneiro: Censos de Aves Acuáticas
Invernantes

02-02 04: Visita guiada pola
Alameda de Santiago. 75 alumnos

05-02-04: Visita guiada pola
Alameda de Santiago.75  alumnos.

25-02-04: Asistencia en
representación da XDX á reunion
para a elección de representantes
dos grupos ecoloxistas nos parques
naturais de Aloia e Corrubedo.

25-03-04: Visita guiada pola
Alameda de Santiago. 66 alumnos.

25-03-04: Entrevista da Voz de
Galicia sobre as aves rapaces.

28-02 –04: Renovación da XD da
Delegación.

31-03-04: Visita guiada pola
Alameda de Santiago. 120 alumnos.

04-04-04: Entrevista en Onda Cero
sobre a  flora da Alameda de
Santiago.

05-04-04 : Entrevista en Onda
Cero sobre a flora da Alameda de
Santiago.

13-04-04: Entrevista da Voz de
Galicia sobre o Visón Americano.

16-04-04: Entrevista en Onda Cero
sobre a fauna da Alameda de
Santiago.

21-04-04: Entrevista en Onda Cero
sobre a fauna da Alameda de
Santiago.

04-05-04: Visita guiada pola
Alameda de Santiago. 50 alumnos.

13-05-04: Entrevista en Onda Cero
sobre fauna e flora do monte
Pedroso de Santiago.

26-05-04: Entrevista da Voz de
Galicia sobre as visitas didácticas á
Alameda de Santiago.

02-06-04: Visita guiada pola
Alameda de Santiago. 20 alumnos.

03-06-04: Entrevista en Radio
Noroeste sobre as visitas didácticas
pola Alameda.

07-06-04: Entrevista da Voz de
Galicia sobre Ornitoloxía.

10-06-04: Visita guiada pola
Alameda de Santiago. 37 alumnos.

11-06-04: Visita guiada pola
Alameda de Santiago. 45 alumnos.

12-06-04: Excursión á Terra Chá.

15-06-04 : Visita guiada pola
Alameda de Santiago. 35 alumnos.

28-06 ó 02-07 –04: Participación
na Escola de Verán de Santiago.

25-08-04 : Entrevista da Voz de
Galicia sobre as Anduriñas de
Santiago.

06 ó 09-04: Participación na Escola
de Verán de Santiago.

30-09-04: Entrevista en Radio Voz
sobre o Día das Aves.

30-09-04: Entrevista na Voz de
Galicia sobre o Día das Aves.

01-10-04: Entrevista na COPE
sobre o Día das Aves.

01-10-04: Proxección de
diapositivas con motivo do Día das
Aves.

02-10-04:  Excursión en barco por
Estaca de bares con motivo do Día
das Aves. Organizada
conxuntamente coa Sección de
Ornitoloxía.

05-10-04: Entrevista en Localia
sobre o Día das Aves.

12-11-04: Rolda de prensa dos
Grupos Ecoloxistas  sobre a
situación dos ecosistemas afectados
polo Prestige dous anos despois da
catástrofe.

12-12-04: Asistencia a reunión do
Consello Municipal de Medio
Ambiente.
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SGHN-Santiago

Actividades 2004 - Delegación de Santiago
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P A R D E L A
MEDITERRÁNEA
Puffinus yelkouan

Puffinus yelkouan tamén ten o
mesmo problema para a súa
nomenclatura comentado na
especie anterior, neste caso en
relación con Puffinus puffinus e
Puffinus mauretanicus, que ata hai
pouco eran todas elas subespecies
da mesma especie e
tiñan o mesmo nome
científico, Puf finus
puffinus. Na actualidade
a ciencia non
considera que sexan
subespecies, senón
que existen tres
especies diferentes de
aves, aínda que sexan
moi parecidas, e
tódalas linguas están a
pór nomes específicos
para cada unha delas.
O nome furabuchos foi proposto
para denominar a Puffinus yelkouan
en 1999 por M. A. Conde Teira
(27). Utilizouse esta denominación,
especificamente para Puffinus
yelkouan, nunha publicación
ornitolóxica (14). A denominación
pardela mediterránea
empregouse para esta especie en
varias publicacións ornitolóxicas
(11, 12, 13 e 15); tamén se recolle
este nome noutras publicacións (7,
9 e 18). Na bibliografía
ornitolóxica recibía o nome
portugués de fura-buxo cando
aínda as tres especies non estaban
diferenciadas; actualmente,
pardela do Mediterrâneo e fura-
bucho do Mediterrâneo (18 e
35).

Calquera dos nomes populares
recollidos da fala galega por M. C.
Ríos Panisse para Puffinus puffinus
poderían estar referidos tamén a
Puffinus yelkouan ou a Puffinus
mauretanicus, pois as tres especies
poden ser observadas en Galicia e
son case idénticas.

No Diccionario galego-castelán
de X. L. Franco Grande (1968), da

editorial Galaxia, no Dicionário da
língua galega de I. Alonso Estravís
(1995), da editorial Sotelo Blanco,
e no Gran Diccionario Xerais da Lingua
Galega (2000), de varios autores,
recóllense as denominacións
apuntadas en P. puffinus.

No tocante á semántica, o
cualificativo “mediterráneo”, que
se está a empregar en galego e
portugués e tamén noutras linguas
para nomear especificamente a
Puffinus yelkouan (catalán: baldriga
mediter rania; castelán: pardela
mediterránea), fai referencia á súa
área de cría e mais á área principal
de distribución (aínda que tamén se
observa en Galicia en certas épocas
do ano). Respecto á significación
de “pardela”, véxase Calonectris

diomedea; respecto á de
“furabucho”, Puffinus pufinus.

En canto ó criterio para
escolla dun nome estándar para
Puffinus yelkouan, cómpre anotar que
só nunha publicación ornitolóxica
se diferencia a súa denominación
da terceira especie, Puffinus
mauretanicus, para a que se recolle o
nome de pardela balear (18).

PARDELA  BALEAR
Puffinus mauretanicus

Como xa se comentou para
Puffinus puffinus e Puffinus yelkouan,
esta especie comparte con elas un
problema no tocante á súa
nomenclatura, engadindo o feito de
que a diferenciación científica de
Puffinus mauretanicus como especie
é aínda máis recente.

Só nunha publicación se
atopou denominación galega para
esta especie: pardela balear (18).
Na bibliografía ornitolóxica,
recibía o nome portugués de fura-
buxo cando aínda as tres especies
non estaban diferenciadas; para P.
mauretanicus recóllense actualmente
os nomes específicos fura-bucho
das Baleares e pardela das

          Neste artigo continuamos a serie encetada en anteriores
PASPALLÁS sobre a denominación das aves que habitan en
Galicia.

Puffinus mauretanicus

REVISIÓN DOS NOMES GALEGOS DAS AVES -  III
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Baleares (18 e 35).
Calquera dos nomes

populares recollidos por M. C.
Ríos Panisse para Puffinus puffinus
poderían estar referidos tamén a
Puffinus mauretanicus ou a Puffinus
yelkouan, pois as tres especies poden
ser observadas en Galicia e son
moi semellantes.

No Diccionario galego-castelán
de X. L. Franco Grande (1968), da
editorial Galaxia, no Dicionário da
língua galega de I. Alonso Estravís
(1995), da editorial Sotelo Blanco,
e no Gran Diccionario Xerais da
Lingua Galega (2000), de varios
autores, recóllense as
denominacións apuntadas en P.
puffinus.

No tocante á semántica, o
modificador “balear” ou “das
Baleares”, que se está a empregar
en portugués e tamén noutras
linguas para designar
especificamente a Puffinus
mauretanicus (catalán: baldriga balear;
inglés: balearic schearwater; francés:
puffin des Baléares; castelán: pardela
balear), fai referencia á súa área de
cría, as illas Baleares (aínda que,
como xa se indicou, a especie
tamén se observa en Galicia en
certas épocas do ano). Respecto á
significación de “pardela”, véxase
Calonectris diomedea; respecto á de
“furabucho”, Puffinus pufinus.

PARDELA  PEQUENA
Puffinus assimilis

Pardela pequena foi o
nome proposto por C. Pedreira
López e X. M. Penas Patiño en
1977-1978, na lista patrón de aves
de Galicia, e así mesmo en 1999
por M. A. Conde Teira (23 e 27).
Empregouse e recolleuse a miúdo
nas publicacións ornitolóxicas (2,
7, 9, 10, 12, 13, 14, 16 e 18). Na
bibliografía ornitolóxica, os nomes
portugueses son pintainho e
pardela-pequena (18 e 35).

É unha especie rara no mar
galego e non se lle coñecen
denominacións populares, non
sendo a xenérica.

No Diccionario galego-castelán
de X. L. Franco Grande (1968), da
editorial Galaxia, e no Dicionário da
língua galega de I. Alonso Estravís
(1995), da editorial Sotelo Blanco,
aparecen as denominacións
apuntadas noutras especies da
familia (C. diomedea e P. puffinus).
O Gran Diccionario Xerais da Lingua
Galega (2000), de varios autores,
trae as entradas apuntadas en C.
diomedea, P. gravis e P. puffinus.

O motivo do modificador
“pequena” é o seu tamaño, pois é
a especie máis miúda deste grupo.
Respecto á significación de
“pardela”, véxase Calonectris
diomedea.

Familia Hydrobatidae

CALCAMAR
Pelagodroma marina

Paíño albar foi o nome
proposto por C. Pedreira López e
X. M. Penas Patiño en 1977-1978,
na lista patrón de aves de Galicia
(23). Calcamar foi a denominación
proposta en 1999 por M. A. Conde
Teira (27). Utilizouse nunha
publicación ornitolóxica recente
(14). Noutra publicación
empregouse paíño papobranco
(7). Na bibliografía ornitolóxica, os
nomes portugueses son painho-
de-ventre-branco e calca-mar
(35).

É unha ave de presencia
accidental en Galicia e non se lle
coñecen denominacións populares
galegas.

No Diccionario galego-castelán
de X. L. Franco Grande (1968), da
editorial Galaxia, aparece a
denominación xenérica paíño.

No Dicionário da língua galega
de I. Alonso Estravís (1995), da
editorial Sotelo Blanco, aparecen as
denominacións apuntadas en H.
pelagicus e O. leucorhoa.

O Gran Diccionario Xerais da
Lingua Galega (2000), de varios
autores, inclúe as denominacións
apuntadas en H. pelagicus, O.
oceanicus e O. leucorhoa.

H. Costa et al. explican que
“calcamar” está relacionado cos
hábitos da ave, que acostuma a
procurar alimento voando baixo,
a rentes da superficie do mar,
parecendo que anda sobre as augas
(35). Os modificadores galegos
“albar” e “papobranco” ou  o
portugués “de-ventre-branco”
fan referencia á cor branca das
partes ventrais desta especie,
diferenciándoo dos outros paíños,

PARDELA  MEDITERRÁNEA Puffinus yelkouan
PARDELA  BALEAR Puffinus mauretanicus
PARDELA  PEQUENA  Puffinus assimilis
CALCAMAR Pelagodroma marina
PAÍÑO  PEQUENO  Hydrobates pelagicus
PAÍÑO  DE  WILSON  Oceanites oceanicus
PAÍÑO  DA  MADEIRA  Oceanodroma castro
PAÍÑO  DE  RABO GALLADO  Oceanodroma  leucorhoa
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que teñen o corpo todo negro. Para
a semántica de “paíño”, véxase
Hydrobates pelagicus.

M. A. Conde Teira explica
que é unha ave de presencia
accidental en Galicia e que non ten
nome propiamente galego, polo
que o criterio foi propor o nome
de calca-mar, como se lle chama
no arquipélago da Madeira, e
considera esta proposta mellor ca
outra culta (27).

En canto ó emprego dalgún
destes termos na literatura, véxase
Hydrobates pelagicus.

PAÍÑO  PEQUENO
Hydrobates pelagicus

Paíño do mal tempo foi o
nome proposto por C. Pedreira
López e X. M. Penas Patiño en
1977-1978, na lista patrón de aves
de Galicia (23). Utilizouse nas guías
de aves destes autores, no Atlas de
Vertebrados de Galicia e más en
varias publicacións ornitolóxicas (1,
4, 5, 6, 11, 12 e 17); tamén se
recolleu noutras publicacións (2 e
10). Paíño pequeno foi o nome
proposto en 1991 e 1999 nos
traballos de M. A. Conde Teira e
T. A. Vidal Figueroa (25 e 27).
Tense empregado en publicacións
ornitolóxicas recentes (13, 14, 15 e
16). Tamén se recolleu noutras

publicacións (7, 9 e 18). Na
bibliografía ornitolóxica, os nomes
portugueses son painho-pequeno
e painho-de-cauda-quadrada e
alma-de-mestre (2, 4, 9, 35 e 36).
M. C. Ríos Panisse rexistrou os
seguintes nomes vivos na fala
galega para denominar
específicamente a Hydrobates
pelagicus: aceiteira, en Ares;
anduriña, en Abelleira; aceiteiro,
escrito con “s” para marcar o
seseo, en Panxón, Escarabote e
Laxe; o termo castelanizado
chupagrasas (en correcto galego,

chupagraxas) escrito con “j” para
marcar a gheada, en Cesantes; paín,
en Rinlo; paíño, nas Figueiras, en
Ézaro, Mogor, A Guardia,
Mugardos, Sardiñeiro, Lira,
Rianxo, Carril, Abelleira, Bueu,
Cesantes, Panxón, Cambados,
Portonovo, Ribadeo, Cedeira,
Vilanova de Arousa, Cariño,
Escarabote, Sada, San Cibrao e
Ares; paíño da grasa (en correcto
galego, paíño da graxa), “grasa”
escrito con “j” para marcar a
gheada, en Cangas e Espasante;
paiolo, en Miño; país, en Viveiro;
papoia, no Grove; pau, en Muxía;
pauiño, en Bares, Ribeira, Muxía,
Pontedeume, Muros, Noia, Ares,
Escarabote; peidiño, en Foz;
peíña, en Camariñas; peíño, en

Cambados; pinarza, en Malpica;
pinasa, en Caión; sete arroas, en
Mera; setarroas e seterroas, as
dúas en Corme (22). M. C. Alonso
Pérez tamén rexistrou paíño en
Escarabote e M. Felpeto Lagoa en
Ares (30). F. Bernis Madrazo, os
nomes xenéricos de sietearrobas na
provincia da Coruña, paíño na
provincia de Pontevedra e paín en
Asturias (26). H. Costa et el. recollen
tamén para esta especie o nome
paya en Galicia (35).

No Diccionario galego-castelán
de X. L. Franco Grande (1968), da
editorial Galaxia, aparece a voz
galega paíño, que define de forma
xenérica como ave mari½a moi
parecida á andoriña.

No Dicionário da língua galega
de I. Alonso Estravís (1995), da
editorial Sotelo Blanco, aparecen as
entradas: paiño, que nunha das
acepcións define como ave mariña
e identifica con H. pelagicus;
aceiteira, que nunha das acepcións
identifica con paiño, Hydrobates
pelagicus e Oceanodroma leucorhoa; e
aceiteiro, que nunha das acepcións
identifica con paiño, Hydrobates
pelagicus. Ademais, nunha das
acepcións da entrada papoia
refírese especificamente a H.
pelagicus (e tamén a unha especie de
gaivota, L. canus).

No Gran Diccionario Xerais da
Lingua Galega (2000), de varios
autores, aparece a entrada paíño
(como galega e estándar), que
define de foma xenérica,
identificando as denominacións
paíño común e paíño do mal
tempo con Hydrobates pelagicus.

M. C. Ríos Panisse explica
que as denominacións referidas a
aceite e a graxa están relacionadas
cos hábitos alimenticios da especie,
posto que este paxaro peitea os

Hydrobates pelagicus
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residuos graxos que botan as
embarcacións; a denominación
“anduriña” está relacionada co seu
aspecto, semellante ó dunha
andoriña; as denominacións “pau”,
“paíño” e similares estarían
relacionadas coa palabra “pao” ou
“pau”, pola semellanza deste
paxaro cun pauciño que flota na
auga do mar; a denominación
“sete arroas” e similares queren
dicir sete arrobas, que é un nome
retranqueiro para se referir
precisamente ao pouco que pesa
(22). O cualificativo galego e
portugués “pequeno” fai
referencia ó seu tamaño, pois é o
máis miúdo dos paíños; “do mal
tempo” ou “ave-das-tormentas”
fan referencia a que é máis fácil de
ver esta especie cando vai temporal
no mar, porque entón achégase á
costa.

En canto ó emprego
dalgunha destas voces na literatura,
o escritor Manolo Rivas publicou
recentemente A man dos paíños, libro
onde a miúdo se fai mención ó
vocábulo paíño.

PAÍÑO  DE  WILSON
Oceanites oceanicus

Paíño patimarelo foi o
nome proposto por C. Pedreira
López e X. M. Penas Patiño en
1977-1978, na lista patrón de aves
de Galicia (23). Utilizouse nas dúas
guías de aves destes autores (1 e 5;
ou paíño patiamarelo , na
segunda); tamén se recolleu
nalgunha outra publicación (2).
Paíño de Wilson foi a
denominación proposta en 1991 e
1999 por M. A. Conde Teira e T.
A. Vidal Figueroa (25 e 27). Tense
empregado en publicacións
ornitolóxicas recentes (13, 14, 15 e

16); tamén se recolleu noutras
publicacións (9 e 18). Na
bibliografía ornitolóxica, o nome
portugués é painho-casquilho ou
casquilho (2, 9 e 35).

É unha especie accidental
nas costas galegas e non se lle
coñecen denominancións
populares, non sendo as xenéricas.
No Diccionario galego-castelán de X.
L. Franco Grande (1968), da
editorial Galaxia, aparece a entrada
xenérica paíño, que define de
forma xenérica como ave mariña
moi parecida á andoriña.

No Dicionário da língua galega
de I. Alonso Estravís (1995), da
editorial Sotelo Blanco, aparecen as
denominacións apuntadas en H.
pelagicus e O. leucorhoa.

No Gran Diccionario Xerais da
Lingua Galega (2000), de varios
autores, aparece a entrada paíño
(como galega e estándar), que
define de foma xenérica, e
identifica a denominación paíño
patiamarelo con Oceanites oceanicus.

No tocante á motivación
semántica, o modificador
“patiamarelo”, como di o nome,
fai referencia á cor característica das
patas deste paxaro. A

denominación portuguesa
“casquilho”, quere dicir
almofadiña ou tamén vestido con
elegancia, moi enfeitado,
afeminado; calquera das dúas
podería estar relacionada co
aspecto deste paxaro. Para a
semántica de “paíño” véxase
Hydrobates pelagicus.

En canto ao emprego
dalgún destes termos na literatura,
véxase Hydrobates pelagicus.

PAÍÑO  DA  MADEIRA
Oceanodroma castro

Paíño chuchagrasas foi o nome
proposto por C. Pedreira López e
X. M. Penas Patiño en 1977-1978,
na lista patrón de aves de Galicia
(23). Utilizouse na primeira guía de
aves destes autores e recolleuse
nalgunha publicación ornitolóxica
(1, 2 e 10). Outros nomes moi
semellantes, xa correctamente en
galego, paíño chuchagraxa e
paíño chuchagraxas, utilizáronse
na segunda guía destes autores e
noutras publicacións (4, 5 e 12).
Paíño da Madeira foi a
denominación proposta en 1991 e

Oceanites oceanicus
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1999 por M. A. Conde Teira e T.
A. Vidal Figueroa (25 e 27).
Empregouse nunha publicación
ornitolóxica recente (14). Noutras
publicacións recentes utilizouse ou
recolleuse paíño madeirense (7,
9, 13 e 18). Na bibliografía
ornitolóxica, os nomes portugueses
son roquinho e painho-da-
Madeira (2 e 35).

É unha especie moi rara nas
costas galegas e non se lle coñecen
denominancións populares, agás as
xenéricas.

No Diccionario galego-castelán
de X. L. Franco Grande (1968), da
editorial Galaxia, aparece a
denominación xenérica paíño, que
define de forma xenérica como ave
mariña moi parecida á andoriña.
O Dicionário da língua galega de I.
Alonso Estravís (1995), da editorial
Sotelo Blanco, inclúe as entradas
apuntadas en H. pelagicus e O.
leucorhoa.

No Gran Diccionario Xerais da
Lingua Galega (2000), de varios
autores, aparecen as
denominaccións apuntadas en H.
pelagicus, O. oceanicus e O. leucorrhoa.

No tocante á semántica, o
modificador “da Madeira” e
similares aluden ó arquipélago onde
aniña esta ave. Non se atopou
significación para o nome
portugués “roquinho” (roque é
unha peza do xadrez, a torre, ou o
movemento de encostar a torre ó
rei e pasar o rei para a casa
contigua, ou recambio, troca; tal
vez estea relacionado co revoar do
paxaro no mar). Para “paíño” e
“chuchagraxas” véxase Hydrobates
pelagicus.

En canto ó emprego dalgún
destes termos na literatura, véxase
Hydrobates pelagicus.

PAÍÑO  DE  RABO
GALLADO
Oceanodroma leucorhoa

Paíño gallado foi o nome
proposto por C. Pedreira López e
X. M. Penas Patiño en 1977-1978,
na lista patrón de aves de Galicia
(23). Utilizouse nas dúas guías de
aves destes autores e noutras
publicacións ornitolóxicas (1, 4, 5,
12 e 13). Tamén se recolleu noutras
publicacións (2, 9 e 18). Paíño de
rabo gallado foi o nome
proposto en 1991 e 1999 por M.
A. Conde Teira e T. A. Vidal
Figueroa (25 e 27). Tense
empregado nalgunha publicación
ornitolóxica recente (14 e 15). Na
bibliografía ornitolóxica, os nomes
portugueses son painho-de-
cauda-forcada e painho-de-
cauda-turcada (2, 4, 9, 35 e 36).

M. C. Ríos Panisse rexistrou
os seguintes nomes xenéricos na
fala galega para denominar a
Oceanodroma leucorhoa: aceiteira, en
Ares, e paíño, no Grove (22). F.
Fernández Rei rexistrou en Cariño
a voz xenérica pauiño, que tamén
se identificou con O. leucorhoa (30).
De tódolos xeitos, calquera das
denominacións xenéricas apuntadas
para H. pelagicus poderían ser tamén
empregadas para esta especie, pois
son moi parecidas.
No Diccionario galego-castelán de X.
L. Franco Grande (1968), da
editorial Galaxia, aparece a entrada

xenérica paíño.
No Dicionário da língua galega

de I. Alonso Estravís (1995), da
editorial Sotelo Blanco, aparece as
entradas paíño, que nunha das
acepcións define e identifica con O.
leucorhoa e cos sinónimos cabaciña
(que logo despois identifica con
outra ave mariña diferente, A. alle
ou P. alle, da familia dos álcidos) e
alma-de-mestre (que logo despois
non ten entrada propia); e
aceiteira, que nunha das acepcións
identifica con paiño, Hydrobates
pelagicus e Oceanodroma leucorhoa.

No Gran Diccionario Xerais da
Lingua Galega (2000), de varios
autores, aparece a entrada paíño
(como galega e estándar), que
define de foma xenérica, e
identifica a denominación paíño
gallado con Oceanodroma leucorhoa.

No tocante á semántica, H.
Costa et al. explican que o nome
“alma-de-mestre” ten orixe na
lenda segundo a cal as almas dos
mestres mariñeiros, falecidos no
mar, reencarcanarían nestas
pequenas aves de plumaxe
sombría que teñen por hábito
seguir os barcos de pesca (35). Os
modificadores “de rabo
gallado”, “de-cauda-forcada”,
etc., fan referencia á característica
forma do seu rabo, que o
diferencia das outras especies da
familia (Oceanodroma castro tamén ten
o rabo un pouquiño gallado, pero
non tanto como O. leucorhoa). Para
a semántica de “paíño”,
“aceiteira” e “ave-das-tormentas”
véxase Hydrobates pelagicus; para
“calca-mar” e “calca-mares”,
Pelagodroma marina.

En canto ó emprego dalgún
destes termos na literatura, véxase
Hydrobates pelagicus.

Oceanodroma leucorhoa

Silverio Cerradelo
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Para cando, no ano 2007,
cese o explotación da mina de
lignito das Pontes, ENDESA ten
proxectado rechear o oco final con
auga detraída basicamente do río
Eume, coa finalidade de
transformar a zona nun lago que
permitiría realizar unha serie de
actividades naturalistas, recreativas,
piscícolas, etc. Actualmente o
expediente da actuación está en
trámite de solicitude, tendo
presentado a SGHN (coa
colaboración de ADEGA-

Trasancos e Guerrilleiros das
Fragas) alegacións (desestimadas
por Augas de Galicia) e recurso de
alzada diante do Conselleiro de
Medio Ambiente, por considerar
que o proxecto ameaza seriamente
o medio ambiente.

Coa fin de poder valorar
axeitadamente a situación ambiental
do espazo físico antes, durante e
despois da actuación, cremos
necesario establecer o escenario,
non só xeográfico, senón tamén
histórico. Dun informe aportado

por Hugo Fernández Franco, da
asociación ecoloxística
“Guerrilleiros das Fragas” das
Pontes, entresacamos os seguintes
datos: a área afectada pola
actividade mineira e industrial conta
cunha superficie de 3.200 Ha, das
que 700 corresponden á mina e
1.400 á escombreira. Isto ten
provocado un impacto social e
natural infravalorado, a
desaparición de case 60 núcleos de
poboación rural, a desestruturación
dun territorio, un extremo e

O enchido con auga da mina das
Pontes, ameaza o Parque Natural
das FRAGAS DO EUME
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vertixinoso condicionamento das
posibles formas de
desenvolvemento do territorio, a
desaparición repentina dun modo
de vida integrado na cultura do
rural, o que significou a perda de
identidade das persoas que sufriron
a expropiación.

Na zona da explotación
produciuse a destrución absoluta,
non só dos elementos bióticos,
senón do sustrato que os mantiña.
Parte dos cursos
superficiais de auga foron
destruídos, outros
d e s a p a r e c e r o n
parcialmente e/ou
sufriron perda da calidade
das súas augas como
resultado das actividades
mineiras e industriais. As
consecuencias paisaxísticas
foron tremendas e
doadas de apreciar.

A este panorama
hai que engadir que as
actividades mineiro-
industrais das Pontes,
xustificaron tamén a
construción do Encoro
da Ribeira, coa
conseguinte desaparición,
por asolagamento, dunha
extensa superficie de bosques e
matogueiras de alto valor
ecolóxico. Tampouco se pode
esquecer a problemática que orixina
a mesta rede de tendidos eléctricos,
orixe de talas de arborado, colisión
e electrocución de avifauna e riscos
de danos graves á saúde das
persoas pola exposición
continuada  ás ondas
electromagnéticas. Por outra banda,
os transformadores da rede
eléctrica presentan a posibilidade
de producir contaminación por
fugas de sustancias tóxicas.

No apartado de verquidos,
cómpre salientar que a Central
Térmica empregou o río Eume
para desfacerse das augas
resultantes das súas actividades, moi
ácidas e con sólidos en suspensión.
As medidas paliativas destas
agresións non se tomaron ata 1983,
ano en que se comezou a tratar as
augas residuais con cal , e 1991, ano
de construción da Planta de
Tratamento de Efluentes Líquidos.

Respecto das emisións de vapor,
produce alteracións no microclima
local, aumentando a humidade
atmosférica e a temperatura,
favorecendo o ataque de fungos
patóxenos a cultivos e arborado.
En relación coa choiva ácida,
asociada ás emisións de SO2 e de
NOx, provoca danos nos cultivos
e na vexetación, corrosión nos
materiais, acidificación dos solos e
máis da auga. Tamén son
importantes as emisións de
mercurio á atmosfera, con graves
consecuencias para o ambiente e a

saúde das persoas.
Todo este escenario

xustifica, a xuizo da SGHN, e en
grande maneira, a necesidade de
acometer un ambicioso plan de
actuacións que restitúan ó territorio
un valor natural equiparable ó que
posuía antes de comezar as
alteracións, recuperando no
posible as condicións previas.
Tampouco hai que perder de vista
a situación actual, nun mundo no

que a sostibilidade das
actuacións que se
emprendan é peza
fundamental no deseño
dos proxectos, pois
ningunha das decisións
que se tomen pode
deixar de considerar
seriamente os efectos
ambientais. Neste
contexto cobra singular
valor o papel que está
chamada a xogar a auga,
ben escaso e de
considerable valor,
recurso estratéxico máis
importante canto máis
avance o século.

Xa entrando na
análise do anteproxecto
presentado, causa

sorpresa que, aínda que o
expediente recoñece o considerable
valor ecolóxico do espazo no que
se vai realizar a actuación (Parque
Natural das Fragas do Eume, LIC
Serra do Xistral, LIC Xuvia–
Castro-Forgoselo, Encoro da
Ribeira, Encoro do Eume, Val
Inferior do Eume), ó irense a
desenvolver as distintas partes das
actuacións, apréciase unha marcada
preponderancia dos intereses
produtivistas (pesca deportiva,
actividades deportivas acuáticas,
turismo, praia fluvial, campo de

A SGHN considera que a Promotora
non garante unha saude ambiental mínima.
* No caso de se producir acidificación e
contaminación con metais pesados,
orixinaría unha inmensa balsa de augas
contaminadas.
* O proxecto non asegura a
impermeabilidade dos taludes do lago, co
que as augas contaminadas poderían filtrarse
ós acuíferos.
* O recheo do oco da mina coa auga do
Eume, deixaría ó río durante case catro anos
co 30% do caudal medio anual. As
consecuencias  son doadas de valorar.
* Consolidado o lago, incrementaríanse as
néboas de val, incrementando os efectos
negativos da central térmica.
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SGHN-Ferrol

senón unha enorme balsa de augas
contaminadas, que por sobordado
irían parar ó río Eume.
As medidas contempladas para
paliar estes riscos semellan
optimistas de máis, se nos
achegamos á realidade e valoramos
o estado de contaminación no que
se atopa actualmente o río Eume
augas abaixo da Central Térmica
das Pontes, malia existir xa na
actualidade medidas que deberan

evitar efectos tan indesexables
como os que comportan a
conversión dun río nunha corrente
de auga de calidade biótica ínfima.
Tampouco se asegura no proxecto
a estabilidade e impermeabilidade
dos noiros do lago, co que as augas
contaminadas do lago poderían
filtrarse ós acuíferos circundantes.
As experiencias realizadas noutros
países  con proxectos similares non
sempre foron positivas,
atopándose en ocasións con augas
de tan alta toxicidade que non
foron posibles, nin tan siquera, os
proxectos de usos recreativos nos
que tanto incide a empresa

golf, …) sobre os ambientalistas.
Por outra banda, dadas as

características do proxecto
presentado (acidez e toxicidade das
augas, detracción de caudais da
cunca do Eume, alteracións
climáticas, infiltracións nos
acuíferos e desestabilización do
macizo, …), as medidas a adoptar
deben ser estritas en canto á
conservación e seguridade, para
evitar que por imprevistos,

omisión ou erros se produza un
desencadeamento de prexuizos que
case sempre terían a consideración
de graves ou moi graves, aínda
máis se temos en conta os valores
ecolóxicos da zona. Nese senso,
salientamos unha serie de ameazas
graves:

No proxecto presentado
por ENDESA non se asegura un
resultado óptimo en canto á
calidade das augas do lago unha
vez rematado o proceso. Isto é
debido a procesos de acidificación
e contaminación con metais
pesados, o que no caso de
producirse orixinaría, non un lago,

promotora.
Preténdese realizar o recheo

do oco da mina detraendo auga
do Río Eume. Esta operación, de
levarse a cabo, deixaría a este río
durante case catro anos (agás os
períodos estivais) co 30% do caudal
medio anual. As consecuencias
para o propio  río, o Parque
Natural das Fragas do Eume, o
espazo natural  do Encoro do
Eume e a desembocadura na ría

de Ares son doadas de valorar.
Unha vez enchido o oco con

auga produciríanse néboas de val,
fenómeno igual ó que ocorre nos
encoros da Ribeira e máis do
Eume. Estas néboas, xunto coas
producidas pola Central Térmica,
orixinarían o denominado smog, que
acarrea efectos nocivos para a
saúde.

Basicamente estes motivos
levaron á SGHN a presentar
alegacións a este proxecto,
solicitando que se desestime a
solicitude presentada pola empresa
e se arquive o expediente.
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SALMÓN: especie ameazada

A presencia de salmós no río
Verdugo este ano (e outros dos que
se ten constancia), fainos pensar que
este río é salmoneiro.
Nembargantes a Xunta iñorouno
ata de agora, pois o anterior
goberno non tomou medidas de
cara a conservar unha especie que
se considerara extinta na cunca
Verdugo-Oitavén. O pouco
interese da administración contrasta
co alto valor ecolóxico deste corto
tramo fluvial accesible (lonxitude
6.600 m do río Verdugo dende
Pontesampaio, máis 7.800 m do
Oitavén dende confluencia ata o
encoro de Eiras), que segundo
tódolos indicios, podería contar
cunha pequena poboación de
salmóns.

O curto tramo accesible ven

condicionado pola existencia de
obstáculos infranqueables nos dous
brazos deste sistema fluvial
formado por: O Verdugo, que lle
da nome á cunca, e o Oitavén. No
primeiro tenemos un obstáculo de
15 m de altura a 2.400 m da
confluencia co Oitavén, e neste
segundo, o coñecido encoro de
Eiras (con 51 m de altura, abastece
a Vigo e entorno) a 7.800 m da
confluencia. A presencia de zonas
axeitadas para o desove
(frezadeiros) por riba do encoro
do Inferno (río Verdugo), fai que
teña máis interese que antes o que
a Xunta obrigue á empresa
concesionaria á construcción dun
paso para peixes que funcione. Así,
a apertura deste obstáculo suporía
que a fauna piscícola migratoria

podería acceder a un tramo de
3.500 m máis de curso principal, e
dun afluente importante como é o
río San Vicente (7.000 m de
lonxitude total e un 50 % con
entidade para albergar individuos
destas especies).

Por outra banda, a lei de
pesca fluvial (Lei 7/1992, de 24 de
xullo), no seu artigo 23, obriga á
construcción de pasos para peixes
que permitan o remonte das
especies migratorias, incluso nos
encoros erguidos denantes da Lei,
como é o caso tanto de Eiras como
de Inferno.

A desesperada situación (1)
destes salmóns atrapados polo
obstáculo que supón a central do
Inferno, e a incapacidade da
administración para facer cumprir

Este pequeno
escrito é unha
invitación a
reflexionar sobor do
doado que sería
conservar as
subpoboacións de
varias especies
migratorias, nas que
se inclúen o reo
Salmo trutta L., 1758,
salmón Salmo salar
L., 1758 e a anguía
Anguilla anguilla (L.,
1758).

Só se necesitaría unha pequena inversión que terían que facer as
empresas concesionarias dos aproveitamentos hidroeléctricos e de
abastecimento, coordinadas por unha administración, que ata agora e
neste censo, foi practicamente inoperante. Un paso para peixes cun
orzamento arredor dos 180.000 euros, e un réxime de caudais
ecolóxicos reais no encoro de Eiras (Pontevedra), sería suficente para
recuperar os efectivos destas especies de tan alto valor ecolóxico.

 Encoro “do Inferno” (15 m de altura), en Silvoso, Ponte Caldelas

(1) Desesperante situación porque temos constancia (recuperación de cadáveres) de que salmóns e reos están a ser pescados furtivamente

por buceadores que os arponean durante a noche. A imposibilidade de escapar augas arriba, e un instinto que os obriga a subir, fai que a súa

indefensión sexa total.
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as leis
medioambientais,
unido á falla de
valor político
para declarar en
estado de
extinción esta
especie, fai máis
difícil o
tratamento desta
situación, que en
calquer outro
país europeo
desenvolvido, sería motivo de
grandes desplegues para conseguir
a supervivencia destes exemplares,
e mellorar a calidade de hábitat nun
futuro inmediato, escomenzando
pola construcción de pasos para
peixes que funcionen en tódolos
obstáculos menos no monstruoso
encoro de Eiras (paso de difícil
realización e probablemente, de
reducida eficacia).

Por todo o anterior, cremos
que resulta fundamental tomar as
siguientes medidas:
- Declarar o sistema fluvial
Verdugo-Oitavén salmoneiro, e
facer cumprir o art. 49 do

Regramento (Decreto 130/1997,
de 14 de xuño, de ordeación da
pesca fluvial e dos ecosistemas
acuáticos continentales), sobre
zonas vedadas, extendendo a veda

a tódalas especies que se capturen
coa misma modalidade de pesca
ou engano que o salmón. Non
podemos defender esta especie se
se permite pescar reo, pois
ninguén pode evitar que os salmós
piquen nos enganos desta outra
especie tan afín. No mellor dos
casos, cada extracción sería
temporal, pero non evitaríamos a
ferida ocasionada polo anzol, que
en moitos casos sería mortal.
- Declarar o salmón especie en
perigro de extinción nesta conca.
- Construir un paso para peixes que
funcione no encoro “do Inferno”.
A ubicación, as dimensións e o

caudal do
actual, fan
imposible que
remonte por el
n e n g ú n
individuo de
n e n g u n h a
especie.
- Iniciar
expedente de
caducidade do
encoro da
paloma, no río

Oitavén (300 m confluencia co
Verdugo), que non ten utilidade na
actualidade e supón un obstáculo
estacional para as especies
migratorias.

Texto e fotos:
Jesús de la Fuente
matuto@interbook.net

Máis información sobre este
sistema fluvial e o Salmón
www.iberica2000.org

Salmón morto por fusil de pesca

CONCLUSIÓN queremos
difundir a necesidade de declarar
o sistema f luvila Verdugo-
Oitavén no seu tramos accesible
potencial como zona salmoneira,
e polo tanto de alto valor
ecolóxico. Neste tramo non se
debería realizar aproveitamento
piscícola algún. Para conservar
esta especie e outras como o reo
ou a anguía, débese ampliar o
tramo accesible ata ter os límites
naturais (ou viables) de
accesibilidade, co que
chegaríamos ós 10,1 Km do
Verdugo e 7,8 Km do Oitavén
(sen contar afluentes), para o que
é urxente:
- A construcción dun paso para
peixes na central do inferno no
río Verdugo.
- Mellorar a accesibilidade no río
Oitavén (caducidade encoro da
Paloma e caudal ecolóxico en
Eiras.

Vai sendo hora de que
esta especie sexa valorada polo
que é, e non pola posibilidade
de seren un preciado trofeo para
os pescadores e para as mesas
dalgúns restaurantes de luxo.

- Conseguir que o encoro de Eiras
manteña un réxime de caudais
ecolóxicos, que faga accesible o río
augas abaixo do obstáculo para as
especies migratorias, e que manteña
os frezadeiros dos que este tramo
dispón..

 Encoro de Eiras (51 m), en Calvos, Fornelos de Montes
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No concello de Sada (A
Coruña) existe un humidal
catalogado no Inventario de
Humidais de Galiza chamado
Brañas de Sada constituíndo un
Espacio Natural relevante dentro
das mariñas ártabras.

Considerase de orixe artifi-
cial, dado que sobre os prados
húmidos que conformaban as
brañas, desenvolveuse no século
XX ate ben entrados os anos 60,
unha gran actividade industrial de
producción de tellas e ladrillos
chegando a existir ata 17 telleiras.
Estas necesitaban extraer o barro
abrindo pozos, os barreiros, que
son a orixe das charcas
permanentes existentes na
actualidade.

Grazas a inaccesibilidade da
zona húmida e ó seu aceptable
estado de conservación, dito
humidal alberga algunhas especies
protexidas de interese comunitario
(DIR 92/43/CEE), estatal (R.D.
439/1990, polo que se regula o
Catálogo de Especies Ameazadas)
e incluso de interese para Galiza.
Entre as aves podemos destacar a
presencia de aves como o martiño
peixeiro (Alcedo atthis L.), garza real
(Ardea cinerea L.), así coma lavancos
(Anas plathyrynchos L.) e galiñola
negra común (Fulica atra L.).
Dentro dos réptiles  existe o
galápago común europeo (Emys
orbicularis L.) e no caso dos
mamíferos é destacable a presencia
da londra (Lutra lutra L.) así como

turón (Mustela putorius L.) e
donosiña (Mustela nivalis L.).

Tamén é de mencionar a
riqueza da comunidade de anfibios
(Hyla arborea L., Rana temporaria L.,
Chioglossa lusitanica L.e outros)
xunto coa presencia menos
frecuente de outras aves acuáticas
invernantes .

En canto á vexetación é moi
importante a existencia dun bosque
aluvial de amieiros, salgueiros e
freixos (hábitat prioritario de
interese comunitario, de código
91E0) nas súas ribeiras. Pero, por
suposto, existe unha vexetación
lacustre nas beiras das lagoas como
a palla real (Thypha latifolia L.),
antela (Scirpus lacustris L.), espadana
amarela (Iris pseudacorus L.) ou

As Brañas de Sada, embaixo
do urbanismo irracional

Vista xeral dunha das lagoas. FOTO: Luís Barreiro
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salgueiriño (Lythrum salicaria L.).
Dentro das plantas acuáticas
destacan o ambroiño (Nymphaea
alba L.), Utricularia australis  R.Br. ,
Lentella de auga (Lemna minor L.) e
espiga de auga (Potomageton
polygonifolius  Pourret).

Existe un Plan Especial de

Protección de As Brañas aprobado
(Boletín Oficial da Provincia nº 169
de 26 de Xullo de 1994) que de
forma contradictoria prevé uns
certos graos de protección a unhas
aproximadamente 23 hectáreas,
pero a realidade é que desde a súa
entrada en vigor, este espacio ten
sufrido graves impactos
ambientais, coa indiferencia, cando
non conivencia, das autoridades. A
súa localización no núcleo de Sada,
fai que estean moi sometidas á
presión urbanística.

Desde a SGHN das
Mariñas pensamos que As Brañas
por seren un humidal, posúen un
gran valor na conservación de
especies e variedades animais e
vexetais,  pero tamén realizan unha
labor de depuración de augas que
verten á praia de Sada así como

unha función reguladora das
inundacións que periodicamente se
producen na desembocadura dos
ríos da Fraga e Maior e que afectan
ó núcleo urbano de Sada. Por todo
isto representan un activo funda-
mental para o equilibrio ecolóxico
e a biodiversidade.

A conservación e
recuperación das Brañas de Sada,
evitando o seu deterioro
medioambiental, contribuirá a un
notáble aumento de recursos
económicos e de benestar social a

través da oferta dun lugar para o
lecer, a educación medioambiental
e, en definitiva, para garantir a
permanencia dun espacio natural
protexido para as xeracións
futuras. Para elo requírense medidas
activas que garanten a súa
conservación e protección, así

como para a súa valorización como
factor de sustentable no
desenvolvemento económico e
social de Sada.Apoiamos o
procedemento, iniciado pero hoxe
en día enterrado, para a
declaración das Brañas como
humidal protexido (Acordo do
Pleno da Corporación do Concello
de Sada de novembro de 2003).

Vista xeral das  Brañas. FOTO: Cortesía do Club Nautico de Sada.
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OS INCENDIOS FORESTAIS

Os incendios forestais son obxecto de novas que se manteñen
nos medios de información cando se producen episodios
virulentos, pero que adormentan o resto do ano. A realidade
demostra que os incendios, se as condicións atmosféricas son
favorables, danse en calisquer época do ano.

Existen diversas teorías sobre a orixe dos incendios,
nembargantes, contra o que se fala moitas veces, existen estudios
oficiais e datos fiables sobre a causalidade dos incendios, e non
diverxen moito entre eles. ¿Por que entón as teimas de teorías
conspirativas?

Nestas páxinas, presentamos o intercambio a través dos xornais
das respostas dadas ó exConselleiro Romay Beccaría por unha serie
de desafortunadas declaracións.

Nun artigo publicado neste
xornal o pasado 26 de xuño de
2004, o señor Romay Beccaría
volve insistir na súa tese de que
existe unha organización
incendiaria que sería responsable de
incendios como os acontecidos en
xuño en todo o eixo de Fisterra a
Ferrol. E ademais considera que
detrás desta actividade incendiaria
organizada estarían grupúsculos
que usarían o lume para loitar
contra unha política forestal que
favorece os piñeiros e os
eucaliptos.

Consideramos que opinións
tan simplistas como as do señor
Romay non contribúen a esclarecer
á opinión pública sobre o que
segue a ser un dos principais
problemas da sociedade galega.
Mais ben parece que pretenden
ocultar os fracasos da política
autonómica de loita contra os
lumes e xerar sospeitas sobre
persoas ou organizacións críticas
coa política forestal da Xunta.

Os estudosos do problema
incendiario distinguen entre causas
estruturais, isto é, causas que
favorecen a aparición e extensión
do lume nos montes, e causas
inmediatas, é dicir, as múltiples e
diversas motivacións directas das
persoas que prenden lume ós
montes. Actuar sobre unhas e
outras é preciso para que deixemos
de sufrir cada ano uns 11.000
lumes, aproximadamente a metade
de tódolos que acontecen en
España.

Reducir o problema dos
incendios fundamentalmente a un
mero asunto de delincuencia, e
ignorar totalmente a relación entre
a política forestal e os lumes, pode
ser útil politicamente para o
goberno, mais non nos vai axudar
a resolver un problema certamente
complexo e difícil que demanda
análises rigorosas, unha visión a
longo prazo e o recurso a un amplo
abano de accións. Desde as
organizacións ecoloxistas
entendemos que hai causas
estruturais dos lumes que a Xunta

Texto literal enviado a La Voz de Galicia en xuño 2004
O PROBLEMA DOS INCENDIOS E AS SÚAS CAUSAS

non trata de corrixir
adecuadamente: reforestacións
monótonas con especies altamente
combustibles, escaseza de labores
de prevención, ausencia de
ordeamento de montes que
compatibilice e planifique usos, etc.
Da mesma forma que para reducir
accidentes se modifican tramos de
estradas, tamén se debe actuar nos
montes para diminuír a
probabilidade de incendios.

Un dos aspectos da política
forestal autonómica criticado polas
organizacións ecoloxistas é a
promoción excesiva ou a non
limitación da plantación de especies
pirófitas como os eucaliptos, en
detrimento das árbores autóctonas,
máis resistentes ó lume. Ademais
de ser en xeral ambientalmente
preocupante (a propia Estratexia
de Conservación e Uso Sostible da
Biodiversidade da Consellería de
Medio Ambiente sinala “os cultivos
monoespecíficos” como un
proceso negativo), desde logo non
axuda á prevención dos lumes. E
isto non só o sostemos os
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ecoloxistas. Por exemplo, o
Colexio Oficial de Biólogos de
Galicia vén de defender que “se
deben evitar al máximo las especies
susceptibles de incendio”.

A hipótese da conspiración
incendiaria, moi querida por
Romay Beccaría dende a súa etapa
de conselleiro de Agricultura, é
simplemente insostible. A
coincidencia, no espazo e no tempo,
de múltiples focos de lume en
períodos con meteoroloxía
favorable para a súa propagación

repítese en Galicia dende que
comezou a etapa virulenta dos
incendios forestais en 1969, polo
que de haber unha “organización
incendiaria” habería que admitir a
súa presenza dende hai máis de
trinta anos.

Esta grande persistencia
no tempo, o enorme número de
lumes provocados cada ano e a súa
distribución por tódolos concellos
e parroquias de Galicia implicarían
a existencia dunha “organización”

importante, con: 1) dirección,
financiamento e “axentes” ben
adestrados, capaces de pasaren
desapercibidos no territorio
español con maior dispersión da
poboación no medio rural; 2)
infraestrutura: medios técnicos e
dependencias para reunirse,
coordinarse, elaborar e distribuír os
artefactos incendiarios; e 3) móbiles
definidos e distintos segundo o
terreo teña ou non interese
urbanístico, árbores madeirables,
mato ou cultivos, os móbiles,

ademais, deberan ser
secretos, pois nunca
se fixeron públicos e
os incendios nunca
foron reivindicados
por ningunha
organización.

S e m e l l a
incrible que unha
“organización” desta
categoría non
deixase máis rastro
en máis de trinta
anos que uns poucos
a r t e f a c t o s
i n c e n d i a r i o s ,
ex t remadamente
rudimentarios, e que
ningún dos seus
“axentes” fose
detido e/ou

identificado. Ademais, a realidade
desminte a “teoría da
conspiración”, pois tódolos
detidos e/ou denunciados son
veciños do lugar ou das súas
proximidades e tódolos motivos
manexados nos estudos sobre
causalidade dos lumes son locais.

En lugar de se aventurar no
terreo das elucubracións, parécenos
máis útil esixir un esforzo moito
maior na investigación das causas
inmediatas dos incendios (moitas

Sociedade Galega de
Historia Natural (SGHN)

Federación Ecoloxista
Galega (FEG)

WWF/Adena

Greenpeace España

Asociación para a
Defensa Ecolóxica de
Galiza (ADEGA)

delas xa ben identificadas) e na
persecución dos incendiarios. Isto,
e unha política forestal sostible,
máis educación ambiental,
participación social,... é o que
necesitamos para que os lumes
deixen de ser un desastre, unha
“marea negra” que ano tras ano
tinxe de loito os montes galegos,
sobre todo no interior.

De seren certa a
conspiración incendiaria,
serían necesario:

a) O enorme número
de lumes e a súa distribución
implicarían a existencia
dunha “organización”
importante.

b) Organización
c u n h a  d i r e c c i ó n ,
financiamento e “axentes”
ben adestrados.

c) Medios técnicos e
dependencias para reunirse,
coordinarse, elaborar e
distribuír os artefactos
incendiarios.

d) Móbiles definidos
e secretos, pois nunca se
fixeron públicos e os
incendios nunca foron
reivindicados por ningunha
organización.
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Na edición de La Voz de
Galicia do pasado domingo 11-
07-2004, o Sr. Romay Beccaría
resposta ó noso artigo do xoves
anterior no que criticábamos a súa
opinión sobre a  causalidade dos
incendios en Galicia. Na súa
resposta o Sr. Beccaría non aporte
ningunha  proba obxectiva que
avale a hipótese da conspiración
incendiaria, xa que non
poden considerarse como
tais as opinións coincidentes
dos seus sucesores na loita
contra os  incendios pois,
como él mesmo, desexan
unha explicación exculpatoria
do seu fracaso na
erradicación dos incendios
forestais en Galicia.

Nótese que estamos a
falar de fracaso na
erradicación dos incendios
non dun fracaso na extinción.
Polo incremento de medios
contra-incendios, os lumes
en Galicia  diminuiron en
extensión individual pero
incrementáronse en número
nos últimos 15 anos,  polo
que a superficie total
queimada reduciuse en moita
menor proporción.

¿Por qué? Dende logo
non pola existencia dunha
“organización incendiaria” dende
hai trinta e cinco anos. Esta grande
persistencia no tempo, o enorme
número de lumes  provocados
cada ano e a súa distribución por
tódolos concellos e parroquias de
Galicia  implicarían a existencia
dunha “organización” importante,
con: 1)dirección, financiación e
“axentes” ben entrenados, capaces

de pasar desapercibidos no
territorio español con maior
dispersión da poboación no medio
rural; 2) infraestructura: medios
técnicos e dependencias  para
reunirse, coordinarse, elaborar e
distribuir os artefactos incendiarios;
e 3) móbiles definidos e distintos
según o terreo teña ou non interese
urbanístico, árbores madeirables,

mato ou cultivos, os móbiles,
ademáis, deberan ser secretos pois
nunca se fixeron públicos e os
incendios nunca foron
reivindicados por ningunha
organización. Semella increíble que
unha “organización” desta
categoría non deixase máis rastro
en trinta anos que uns poucos
artefactos incendiarios,
extremadamente rudimentarios, e

OS INCENDIOS FORESTAIS

Resposta á contestación do Sr. Romay Beccaría ó texto anterior

que ningún dos seus “axentes” fose
detido e/ou identificado.

Os supostos móbiles
“infrapolíticos” da organización
son tamén insostibles: en Galicia
ardeu moito cos gobernos de AP,
co «tripartito» e cos do PP. En
Galicia, os lumes non  entenden de
cor política dos gobernos
municipais: de UCD, Centristas de

Galicia, Coalición  Galega,
AP, PP, PSOE, BNG e
independentes de calquera
signo, en todos arde e moito
máis que en calquera outra
parte de España.
¿Por que? porque entre 3000
e 5000 galegos,  segundo
cifras manexadas pola
propia Consellería de Medio
Ambiente, queiman o noso
monte; coincide con esta
afirmación o feito de que
tódolos detidos e/ou
denunciados son veciños do
lugar ou das súas
proximidades e tódolos
motivos manexados nos
estudios sobre causalidade
dos lumes son  locais Así, os
informes oficiais do Grupo
de Investigación Operativa
da Consellería de Agricultura
e do Ministerio de

Agricultura sinalan que a meirande
parte dos incendios orixinanse polo
emprego do lume como
ferramenta agrícola (queima de
restrebes) e gandeira (obtención de
pastos), como o Sr. Beccaría ou
calquera lector pode facilmente
comprobar na hemeroteca de La
Voz de Galicia (xornais do 25-05-
95 e 10-09-95).
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Sra. Ministra
Ministerio de Medio Ambiente
Plaza de San Juan de la Cruz, s/n
Madrid

Sra. Ministra:
En nombre de la Sociedade Galega de Historia Natural (S.G.H.N.) deseo transmitirle

nuestra más sincera felicitación por el acierto socio-ecológico y la valentía política de sus
recientes declaraciones públicas acerca de que «en Galicia hay tolerancia y complicidad con
el fuego».

Aunque la S.G.H.N. viene defendiendo públicamente planteamientos muy similares
desde hace más de quince años, nunca antes político alguno había hablado tan alto y claro
sobre la verdadera raíz social de los incendios, por eso sorprende gratamente que lo haya
hecho Vd., poniendo el dedo en la llaga, huyendo de populismos cínicos y arriesgándose no a
que la maten por ser la mensajera, pero sí desde luego a que intenten «quemarla» públicamente.

Hace bien Vd. en no retractarse de sus declaraciones y en no cejar en su empeño de
abordar de raíz el problema de los incendios, pues esta será la única forma de evitar que
nuestros recursos naturales y nuestro futuro ambiental continúen siendo quemados
impunemente cada año. Ánimo y adelante, por este camino el fin de los incendios de origen
humano estará cada vez más cerca, y para ello contará siempre con nuestro apoyo.

Atentamente,

A ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reitera que existe «complicidad social» e «tolerancia» cos
incendios «no solo en Galicia sino en toda España», e lembra que este ano, dos máis de 18.000 incendios «sólo» se
identificaron a 277 causantes.

«No voy a pedir perdón a nadie por haber dicho que hay complicidad social ante el fuego. Quien tiene que
pedirlo son los que producen, toleran y consienten los incendios».

Recollido da prensa
O PP presentou o 24/08/05 unha pregunta no Parlamento galego na que insta á  Xunta a xulgar as

declaracións da ministra Cristina Narbona, nas que afirmaba que en Galicia existe complicidade social cos incendios,
Os deputados Roberto Castro e Manuel Ruiz Rivas, sinantes da iniciativa parlamentaria, consideran que das
palabras de Narbona despréndese que «las gallegas y los gallegos somos cómplices de los incendiarios y que
damos por bien hecho lo que son actividades delictivas».

SECUENCIA DE NOVAS DA ÚLTIMA SEMÁN DE AGOSTO 2005

A Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona: «En Galicia hay tolerancia y complicidad con el fuego».

CARTA REMITIDA Ó MINISTERIO O PASADO AGOSTO



A ampliación dun parque empresarial ameza con
deteriorar o espacio natural RÍO TÁMEGA (LIC ES1130005)
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A preocupación de varios
cidadáns do concello de Verín, fixo
que tomaran contacto coa SGHN
a fin de informar sobre un espazo
ribeiriño ben conservado e que
corría risco de forte deterioro ou
mesmo desaparición. Xiráronse
visitas guiadas polos veciños para
completar os datos previos que se
tiñan. Posteriormente redactouse o
informe, do cal se presenta a
continuación un extracto, que se
entregou ós veciños para que estes
presentaran xunto con outros
documentos ante a Consellería de
Medio Ambiente, instando á
conservación e mellora do espazo
en cuestión.

1. Situación Legal
De acordo co establecido

polo Real Decreto 82/1984, de 20
de xuño, e polo Decreto 82/1989

de 11 de maio se regulou a figura
de espazo natural en Réxime de
Protección Xeral e se creou o
“Rexistro Xeral de Espazos
Naturais de Galicia”, no cal se
inscriben aqueles espazos de
interese natural para os que é
necesario garantizar a súa
conservación. Na relación de
espazos incluídos na proposta
galega da Rede Natura 2000, figura
un co nome de “Río Tamega” no
seu recorrido polos municipios de
Laza, Castrelo do Val, Verín e
Monterrei, cunha superficie de
1119,06715 Ha.

A Orde de 7 de xuño de
2000 (DOGA nº. 118 de 19/06/
2001) adapta e revisa a proposta
galega de lugares de importancia
comunitaria. “Río Tamega” figura
de novo no Anexo, cos mesmos
municipios pero con 719 Ha.

A Orde de 13 de xuño de
2002 (DOGA nº. 116 de 18/06/
2002) prorroga a declaración
provisional das zonas propostas
para a súa inclusión na Red
Europea Natura 2000, segundo o
anexo da Orde de 7 de xuño de
2000.

A Orde de 9 de xuño de
2.003 (DOGA nº 115 de 16/06/
2003) e a súa corrección de erros
(DOGA nº 128 de 03/07/2003)
declara provisoriamente as zonas
propostas para a súa inclusión na
Rede Europea Natura 2000 como
espazos en réxime de protección
xeral, no cal se inclúe “Río Támega”
cunha superficie de 630 Ha.

O Decreto 72/2004
(DOGA nº. 69 de 12/04/2004)
declara determinados espazos
como “Zonas de Especial
Protección dos Valores Naturais”

Escudo do Muiño sito na área  Foto:Carlos Rey
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e no Anexo I, figura de novo “Río
Támega LIC ES1130005 Río
Támega. Concellos: Castrelo do
Val, Laza, Monterrei, Oimbra e
Verín”. A Resolución de 30 de abril
de 2004 (DOGA nº. 95 de 19/
05/2004) da “Dirección Xeral de
Conservación da Natureza”
dispón a publicación no Diario
Oficial de Galicia da cartografía cos
límites dos espazos naturais
declarados, entre os que figura
“Río Támega” con 630 Ha.

Así pois de acordo coa
lexislación vixente, o LIC “Río
Támega” é un dos escasos lugares
da xeografía ourensá que polas
súas especiais características foi
proposto pola Xunta de Galicia
para a súa inclusión entre os máis
notables de Europa; esto é, na
Rede Europea Natura 2000. Sendo
confirmado pola Decisión da
Comisión Europea de 7 de
decembro de 2004 pola que se
aproba a lista de lugares de
importancia comunitaria da rexión
bioxeográfica atlántica, publicada
no DOCE nº L387 de 29/12/
2994, no cal se inclúe o “Río
Támega” cunha superficie de
718,76 Ha. Goza este espazo, por
tanto, de protección no ámbito
autonómico, estatal e europeo.
Ademáis, conta coa protección e
restriccións que impón a Lei de
Augas e o Plan Hidrolóxico, por
tratarse dunha zona fluvial, na súa
maior parte, de dominio público
hidráulico e de policía a restante.

2. Localización
O LIC ES113005 é polo

seu menor tamano o penúltimo da
provincia. En canto ó conxunto
galego é un dos sete máis pequenos
e supón o 0,17 % do total
autonómico protexido e o 0,54 %

do provincial.
Inclúe a conca do río

Támega, que ten unha lonxitude
aproximada de 40 km no tramo
español, e apenas significa un
estreito corredor duns 150 m de
ancho exclusivamente axustado ó
cauce e ás súas marxes, excepto en
dous ou tres lugares.

Este documento se refire a
un tramo do LIC ES113005
localizado ó longo do río Támega,
dende as cercanías da capitalidade
do municipio ourensano de Verín,
ata a confluencia co Búbal ou río
de Vilaza. En conxunto constitúe
unha porción aproximada de
terreo de 64 hectáreas, cunha
lonxitude duns 2.500 metros ó
longo do primeiro máis outros
1.000 do segundo, en adiante
nominado como “tramo Pazos –
Queizás”.

3. Valores ambientais
Dende o punto de vista

ecolóxico merecen especial interese
as seguintes consideracións:
-Corredor verde ou zona de
tránsito, entre a depresión de
Monterrei, o sistema montañoso
do Macizo Central (LIC

ES1130002), Serra do
Larouco, Penas Libres
e a conca do Douro, a
través do río Támega e
os seus afluentes Búbal
e Porto. Esta
distribución xeográfica,
asegura o movemento
de pobacións
faunísticas entre zonas e
o intercambio de
materiais xenéticos.
-Biodiversidade . A
c o n v e r x e n c i a
xeográfica, a influencia
humana, os hábitats

terrestres e acuáticos, conformaron
unha área complexa cunha notable
biodiversidade tanto florística
como faunística, onde se conservan
especies sensibles que poden ser
importantes na colonización
doutros espazos e hábitats
degradados.
-Paisaxe. Os cursos de auga, a
interconexión de áreas agrícolas,
pastos e arborado con
aproveitamentos agrosilvopastorais
constitúen unha das unidades de
maior valor dende o punto de vista
paisaxístico debido á
complexidade dos elementos que
converxen nun espazo. No tramo
Pazos – Queizás, o río co seu
arborado e zonas anexas constitúe
un elemento destacado dentro da
definición paisaxística da depresión
de Monterrei.
-Recursos científico-educativos.
Disponibilidade inmediata para a
realización de traballos prácticos e
estudos diversos relacionados coa
conservación do medio natural e
o mantemento dunha superficie
protexida que sirva como exemplo
dos procesos naturais e ilustre
sobre a distribución das especies e
a súa conservación.
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RÍO TÁMEGA
-Recursos sociais e recreativos.
Disponibilidade inmediata para o
estudo da problemática derivada
da súa proximidade a unha
poboación sen espazos verdes ou
reducidos con diversas obras de
urbanización. Disposición de áreas
de ocio e lecer, que convintemente
xestionadas facilitaran ós cidadáns
unha mellor comprensión e
entendemento da Natureza.
Disposición de lugares para a
práctica do sendeirismo e
actividades similares.

4. Fauna
A conformación

lonxitudinal do LIC, a modo de
pasillo estreito, facilita o tránsito e
a comunicación das distintas
pobacións faunísticas, os
importantes hábitats que contén e
a calidade ambiental da vexetación
presente, constitúen o factor máis
influinte que determinan a riqueza
en densidade e número de especies
da fauna do LIC.

O “tramo Pazos - Queizás”
participa das características xerais
do LIC e en consecuencia, non é
unha unidade aillada para a fauna,
senón que, ó contrario, mantén un
intercambio continuo coas zonas

adxacentes. Así pois na súa
enumeración, tal como figura no
anexo 1, se consideraron as
especies da depresión de Verín e
das zonas de afección máis
próximas que poidan campear,
alimentarse ou refuxiarse no tramo.

En total se contabilizan 208
especies. 5 peixes (3 endemismos
e 2 con algún grau de protección
pola Directiva de Hábitats ou
Convenio de Berna); 12 anfibios
(4 endemismos e todos con algún
grau de protección); 16 réptiles (3
endemismos e todos protexidos);
131 aves (125 presentan algún grau
de protección); e, 44 mamíferos (3
endemismos e 32 especies con
algún grau de protección).

5. Vexetación
No LIC ES113005 Río

Támega están presentes as
comunidades de ríos de pisos de
planicie a montano con vexetación
de Ranunculion fluitantis e de
Callitricho-Batrachion. As especies

vexetais máis
representativas
son: Alnus
g l u t i n o s a ,
Frangua alnus,
E u p h o r b i a
amegda l o id e s ,
Atherium filix-
femina, Salix
a t r o c i n e r e a ,
F r a x i n u s
a n g u s t i f o l i a ,
A q u i l e g i a
v u l g a r i s ,
Osmunda regalis.

A caracterización florística
do LIC destaca pola conservación
de arborado adulto de ribeira,
cunha franxa de anchura variable
nas marxes dos ríos. A dominante
está constituida por Alnus glutinosa

acompañado por Fraxinus excelsior,
Quercus robur, Quercus pyrenaica (e
híbridos de ambos), Populus nigra,
Acer pseudopatanus, e distintas
especies de Salíx, destacando Salix
salvifolia ssp australis.

Do mesmo modo os
estratos arbustivo e herbáceo
posúen unha diversidade e
elementos propios dos mundos
florísticos atlántico e mediterráneo.

6. Ameazas
A protección que a lei

otorga ó LIC no foi obstáculo para
a realización de actuacións lesivas
no tramo de Pazos - Queizás,  entre
elas o trazado da autoestrada A-52
que afectou ó cauce do río Támega
ou a urbanización das súas marxes,
con escolleiras e paseos, en Verín e
Pazos.

Na actualidade se anuncian
novas obras que afectarían ó LIC,
no que sería o segundo proxecto
de recuperación do río Támega,
calificadas esta vez de “ambiciosa
reforma”.

Preténdese tamén revitalizar
un agónico espazo industrial e
amplialo ata o límite Oeste do LIC,
construído ademáis unha ou varias
estradas que atravesarían o río
Támega. Ambas obras, contan coa
colaboración da Confederación
Hidrográfica do Douro que, “va a
realizar un estudio hidrológico que
determinará las zonas que son
susceptibles de inundaciones por
regatos del río, cuando hay crecidas
por las lluvias y que medidas
técnicas se pueden atajar (sic.) para
evitarlo”.

As denominadas “zonas
susceptibles de inundación” son en
realidade valiosos espazos naturais
que o LIC protexe pola súa
importancia ecolóxica e pola súa

Zerynthia rumina  Foto:Carlos Rey
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relevancia social, posto que
defenden ós cidadáns ribeireños e
ás súas propiedades das arroiadas
e inundacións, nutren a capa freática
e actúan como depósitos que
acumulan en superficie o exceso de
auga nas épocas chuviosas e a
conservan para as secas.

O “tramo Pazos- Queizás”,
é un dos ensanchamentos máis
notables do LIC, situado na súa

parte central. Trátase dunha zona
encharcable cunha superficie de 46
Ha e anchuras notables con 350
metros aproximados na parte
Norte e duns 500 na central. O
tramo está cuberto por unha densa
capa arbórea, variada e en bó
estado de conservación co cal
aparece a modo de illa verde en
medio dunha chaira cultivada e
desarboada de cinco mil hectáreas.

Neste momento os
impactos negativos de maior
envergadura que se detectan no
tramo Pazos – Queizás do LIC,
son:
Pista nº. 1.- De terra cunha
lonxitude de mil metros e unha
anchura media duns cinco/seis
metros, se construíu hai 20/25
anos para dar unha saída a un
pequeno espazo industrial situado
nas proximidades do pobo de

Pazos (Verín). Dividiu o tramo do
LIC en dous cunha traza
sobreelevada, a modo de presa, que
impide o normal discorrer das
augas nas épocas de chuvia, e
rompe a continuidad da vexetación
natural na superficie con maior
anchura. Se pretende a súa
transformación nunha estrada de 20
m de ancho buscando o enlace do
espazo industrial coa de Verín a

Portugal; o
seu trazado é
unha líña
r e c t a
proxectada
s e n
consideracións
eco lóx i c a s
ou sociais,
posto que
atravesa e
divide o
“ t r a m o
Pazos -

Queizás” rompendo a
continuidade do espazo protexido
e afectando a unha zona de uso
exclusivamente residencial en
Queizás.

Pista nº. 2.- Percorre uns mil metros
da marxe dereita do río Támega á
altura do núcleo rural de Pazos e
se construíu en escolleira ó longo
do seu trazado para o cal se
desmontou a marxe do río, talando
o arborado ripícola e destruíndo a
vexetación de ribeira coa
conseguinte perda de calidade
ambiental, e con efectos
secundarios sobre flora e fauna e
sobre a calidade das augas.

Espazo industrial.- Construído a
uns mil metros ó Sur-Sudoeste do
pobo de Pazos; ten unha superficie
dunhas once hectáreas e apenas se

desenvolveu nos seus máis de vinte
anos de historia, a día de hoxe
conta cunha ducia de instalacións,
parte delas institucionais. Na
actualidade preténdese a súa
revitalización mediante a
ampliación dende as actuais 11 Ha
ata as 26 (incremento do 136% do
terreo industrial), incluíndo a
construcción dunha ou varias
estradas en dirección Leste.

7. Conclusións
No Documento de sesión A5-
0387/200 do Parlamento
Europeo, se indica:
Apartado J.- “Que as
infraestructuras, como estradas,
presas e portos, dividen as paraxes
e separan ós distintos grupos de
flora e fauna entre sí; que a
fragmentación e a reducción do
tamaño dos hábitats provocan o
aillamento dos distintos grupos de
poboación entre sí, co que se
reducen os intercambios xenéticos
e se pon en perigo a súa
supervivencia e o establecemento
da Rede Natura 2000 como rede
ecolóxica coherente ...; que a
existencia de pasillos e zonas
amortiguadoras ecolóxicas é un
elemento esencial para a
conservación da natureza en
Europa; que son necesarias zonas
de protección interrelacionadas de
maior tamaño para garantizar o
éxito da Directiva ...”
Demostrase, polo tanto, que zonas
como o tramo Pazos - Queizás son
altamente sensibles e fráxiles, de
modo que cualquera actuación
presenta o risco certo de xerar
impactos máis ou menos
importantes dende o punto de
vista ambiental. Estos impactos
non derivan únicamente do tipo de
proxecto que se realice, senón que

Corylus avellana  Foto:Carlos Rey
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tamén deben considerarse aspectos
como a dimensión e morfoloxía
da zona sobre a que se
desenvolvan. Tendo en conta que
a superficie do LIC é apenas unha
franxa estreita, e a do “tramo Pazos
- Queizás” aínda é máis reducida,
a incidencia de calquera actuación
a realizar dentro da súa área é
perigosa e supón un risco grave
para a conservación dos valores
polos que, precisamente, se
declarou como LIC.
A citada ampliación do espazo
industrial e as infraestructuras
anexas van xerar múltiples
modificacións sobre a zona, entre
as que podemos enumerar a
maiores do sinalado:
1. Reducción da zona de
cultivos anexos á zona arborada do
río pola transformación de usos do
solo de agrícola a industrial.
2. Ocupación de superficie con
pistas, tendidos e instalacións
anexas, incrementando a
fragmentación do territorio e
rompendo a continuidade do LIC
e a súa importancia como corredor
verde para a fauna.
3. Contaminación xenerada tanto

polo tráfico rodado como pola
actividade industrial
4. Facilidade de acceso a
outras zonas cós riscos que supón:
residuos, presión urbanística,
incendios, caza, etc.

8. Recomendacións

En canto á súa protección
* Aplicar tódalas medidas necesarias xa establecidas por
mandato legal, para a protección íntegra do LIC e do tramo
Pazos - Queizás.
En canto ó tamaño
* Garantir a integridade superficial como mínimo das 630
Ha do LIC e a supervivencia das masas arboradas coa
súa flora e fauna asociadas, evitando a perda e o deterioro
das paisaxes xa esquilmadas.
En canto á conectividade
* Conservar a conexión entre hábitats, evitando a
destrucción de corredores ou a creación de novas barreiras
como a que supón as pistas nº 1 e nº 2, e, en consecuencia,
a eliminación destas.
En canto á calidade do hábitat
* Desenvolver técnicas de xestión adecuadas que
preconizan a máis que abundante lexislación galega,
española e comunitaria, sen esquecer en ningún momento
os requerimentos das especies a conservar.

5. Efectos directos sobre a
fauna máis delicada; por exemplo
atropelo de anfibios, aspecto moi
estudiado nos últimos anos pola
súa influencia na decadencia das
poboacións afectadas.
6. Outros efectos indirectos
sobre a fauna, como perda de
zonas de descanso e alimentación
para especies en tránsito,
migratorias, etc. e perda de áreas
de niñificación e cría.
7. Efectos directos sobre a
flora por eliminación e efectos
indirectos por reducción do espazo
natural e introducción de especies
alóctonas.
8. Perda dos valores
ambientais indicados no punto 3
deste documento: Corredor verde
ou zona de tránsito,
Biodiversidade, Paisaxe, Recursos
científico-educativos e Recursos
sociais e recreativos.

Lacerta Lepida

SGHN- Ourense
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mundial: Europa,
Norte de África,
Oriente Proximo e
Asia central.
CONSERVACIÓN

Non hai que
destacar ningún tipo
de ameazas para a
conservación desta
especie.

Libeliña de tamaño grande,
maior que as outras dúas especies
deste xénero presentes en Galicia
Aeshna mixta e Aeshna affinis.
Nos machos o abdome e moi escuro e
presenta manchas verdes  e azuis, a femia
posue un abdome pardo escuro con
manchas verdes.
HÁBITAT

Temos rexistros dende o
nivel do mar en Vilagarcía de
Arousa, ata os 1.542 m de altitude
en Ancares. Atopamos A. cyanea
en augas estancadas: pozos
agrícolas para regar, pequenos
estanques, lavadoiros, canteiras,
pozas de ríos e regatos… Os
adultos alónxanse destes medios,
polo que os observaremos en
camiños e claros, é doado
observar esta especie preto das
casas, onde incluso se atreve a
penetrar (este comportamento
parece máis frecuente no mes de
setembro).
COSTUMES

Os adultos voan de xuño a
outubro, a meirande parte dos
nosos datos son dos meses de
agosto e setembro.

As larvas atópanse nas
paredes dos estanques, no fondo
ou ben entre a vexetación.
Completan o seu ciclo nun ou dous
anos. Temos rexistrado nun
estanque de menos de 4m2  ata 48
exuvias  de A. cyanea, xunto con
exuvias de outras especies (5 de
Sympetrum sp , 6 de Anax
imperator, 3 de Libellula
quadrimaculata e 4 de Libellula
depressa).
DISTRIBUCIÓN

Presente nas catro provincias
galegas, en toda a Península Ibérica
e nas Illas Baleares. É unha especie
amplamente distribuida a nivel

No anterior PASPALLÁS, publicamos un artigo sobre Cacyreus
marshalli (Butler, [1898)], en Galicia. Nel se confirmaba por 1ª
vez a reproducción desta especie invasora en Galicia. O noso
consocio D. Vicente Rodríguez Gracia, informounos que
localizara e confirmara a reproducción varios anos antes,
publicando o seu descubrimento no Boletín Auriense.
Rodríguez Gracia, V., Jesús de González, J. & Rodríguez
Romero, A. 1999. Cacyreus marshalli en Galicia (Lep.
Lycaenidae) Boletín Auriense XXIX:183-190 Ourense.
Corresponde, polo tanto, recoñecerlle a primeira cita de
localización e reproducción desta especie en Galicia.

OS NOSOS INSECTOS: Aeshna cyanea (Müller, 1764)

MJ PJ

MH PH

MG NG PG

Orde: Odonata Cobertura (%)

Familia: Aeshnidae Datos non repetidos

Especie: Aeshna cyanea (Müller, 1764)

5,8

21

Carlos Rey Rañó
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DIFERENCIACIÓN DAS CORONELLAS GALEGAS

Cor marelenta con manchas escuras
formando un deseño axedrezado.

Vista lateral da
cabeza

Normalmente 2 escamas preoculares
e 2 postoculares. 7 escamas
supralabiais; a 3ª e 4ª en contacto
co ollo.

Normalmente 1 escama preocular e
2 postoculares. 8-9 escamas
supralabiais; a 4ª e 5ª en contacto
co ollo.

Vista dorsal da
cabeza

A escama rostral penetra entre as
internasais. Sen mancha escura

A escama rostral non penetra entre
as internasais. Unha mancha escura
unindo os ollos.

Escamas dorsais Normalmente 19 fileiras no centro
do corpo.

Normalmente 21 fileiras no centro
do corpo.

Deseño ventral

Cor uniforme gris escura ou negra.

Coronella  austriaca Laurenti, 1768 Coronella  girondica (Daudin, 1803)
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DIFERENCIACIÓN DAS RAS PARDAS GALEGAS

Gorxa

Moi pigmentada e con unha liña
central crara.

Con poucas manchas e sen formar una
liña crara central.

Pregues dorsolaterais que se xuntan á
altura dos ombreiros.

Dedos da pata
dianteira 1er e 2º dedo de lonxitude similar. 1er dedo máis longo que o 2º.

Tímpano

Bastante pequeno y pouco visible. Moi visible e grande, casi do mesmo
tamaño que o ollo.

Patas traseiras

Normalmente o tcalcaño sobrepasa o
fuciño cando abatimos a pata hacia
diante.Membranas interdixitais
extensas, chegando ata a punta dos
dedos.

Normalmente o calcaño non
sobrepasa o fuciño cando abatimos a
pata hacia diante.Membranas
interdixitais pequenas.

Pregues dorsolaterais

Pregues dorsolaterais separados en
todo o seu percorrido.

Texto e debuxos:
Moisés Asensi Cabirta

Rana iberica Boulenguer, 1879 Rana temporaria Linaeus, 1758



GRIPE AVIAR. INFORMACIÓN DA FAO

As aves silvestres contribuen
a propagar o virus da gripe aviar
Os países atravesados polas rotas
migratorias deben estar alerta. É
esencial prepararse para situacións
de emerxencia.
31 de agosto de 2005, Roma - O
virus mortal de gripe aviar que
afectou a varios países no Sudeste
Asiático pode ser transportado a
través de longas distancias gracias
ás rotas migratorias das aves
acuáticas silvestres hacia Oriente
medio, Europa, o Sur de Asia e
Africa, segundo alertou a FAO.

As aves procedentes de
Siberia, onde o virus H5N1 foi
detectado recentemente, poderían
transportar o virus hacia o Caspio
e o mar Negro nun futuro
próximo. Estas rexións e os países

dos Balcanes pódense convertir
nunha porta de entrada potencial
da epidemia hacia Europa central.
“A FAO está preocupada xa que
os países pobres do Sudeste de
Europa, onde as aves procedentes
de Asia mixtúranse coas do norte
de Europa, carecen da capacidade
para detectar e controlar a
epidemia de gripe aviar”, dixo
Joseph Domenech, xefe do
Servicio de Sanidade Animal da
FAO.

As rotas migratorias das
aves tamén atravesan Azerbaillán,
Irán, Irak, Georgia, Ucrania e
algúns países mediterráneos, onde
se poden producir brotes da
epidemia, segundo o organismo da
ONU.

India e Bangladesh, que

actualmente semellan no ter sido
afectadas, tamén están ameazadas.
Bangladesh, e en menor xeito India,
contan cunha grande cantidade de
patos domésticos e están situadas
ó longo das principais rotas
migratorias. Ambas nacións teñen
o potencial de se converter en
novas grandes áreas endémicas para
a gripe aviar, segundo alertou a
FAO.

“A gripe aviar converteuse
claramente nun problema
internacional que necesita
absolutamente dunha resposta
internacional”, adverteu
Domenech.

A gripe aviar provocou a
morte de máis de 60 personas en
Asia dende 2003, e máis de 140
millóns de polos morreron o
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As aves silvestres contribuen a propagar o virus da gripe aviar
Os países atravesados polas rotas migratorias deben estar alerta.

É esencial prepararse para situacións de emerxencia.
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foron sacrificados nun esforzo por
conter a epidemia. Os expertos en
sanidade alertaron que o virus ten
o potencial de desencadear unha
pandemia humana se se adapta, e
se fai doadamente transmisible
entre seres humanos.
O virus H5N1 continua a súa
expansión

Ata datas recentes, os casos
de gripe aviar ocurriran
principalmente en Indonesia,
Vietnam, Tailandia, Laos, Cambolla
e China.

Pero en xullo de 2005, Rusia
e Cazaghstán confirmaron a
existencia de casos de H5N1 no
gando avícola e en aves silvestres.
En Mongolia, cerca de 90 aves
migratorias morreron en dous lagos
en agosto, namentras que entre
abril e xuño deste ano, máis de
6.000 aves migratorias morreron
na reserva natural do Lago
Qinghai, na provincia de Quinghai
en China. Na rexión do Tíbet
rexistrouse a morte de 133 galiñas
de cría, nas que os análises
detectaron a presencia do virus
H5N1.

“Estes novos xermes
demostran que o virus H5N1 é
altamente patóxeno e se está a
extender progresivamente hacia o
norte e o oeste, co que xa non se
limita ó Sudeste asiático.
Sospeitamos que en Rusia e
Cazaghstán o contacto entre o
gando avícola e as aves acuáticas
silvestres en lagos e humedais é a
principal fonte de infección para
as aves de corral”, suliñou
Domenech.
Previr a extensión da epidemia

A FAO pediu ó países
ameazados, en especial ós que se
atopan ó longo das rotas
migratorias, que aumenten as

¿Que debemos temer
desta Gripe aviar?
As “gripes” nas aves non son cousa
nova. O principal perigo desta cepa
é súa virulencia coas aves e que
quedou demostrado que pode
pasar das aves á nosa especie. O
grande temor é que unha nova
mutación do virus, permita a este
o contaxio humano-humano, nese
intre unha pandemia a escala
mundial sería posible.

medidas de vixiancia sobre as aves
de corral e as aves silvestres. Estes
países deberían desenvolver plans
de emerxencia a nivel nacional.
Tamén debe limitarse e vixiar de
perto o contacto entre persoas, o
gando avícola e a fauna silvestre.
Nas granxas e os mercados, as aves
de corral deben estar estrictamente
separadas na maior medida posible
das aves silvestres. En situacións de
risco debe considerarse a
posibilidade de vacinar as aves de
corral.
Combatir o virus dende o inicio

A FAO pediu ós países
afectados e á comunidade
internacional, combatir o virus da
gripe aviar dende a súa orixe nas
granxas avícolas. “Namentras o
virus H5N1 se atope en circulación
entre as aves de corral, os seres
humanos continúan estando
ameazados. Por elo establecimos
diversas redes rexionais en Asia
para mellorar a cooperación entre
países”, sinalou Domenech.

A FAO e a Organización
Mundial de Sanidade Animal
(OIE) desenvolveron tamén unha
estratexia para o control da gripe
aviar en Asia que terá un coste de
perto de 120 millóns de euros. Para
apoiar a vixiancia, a diagnose e
diversas medidas de control,
incluíndo a vacinación. Ata agora,
os donantes responderon cuns 30
millóns de euros para esta iniciativa.

Este documento foi emitido
pola  FAO  e reproducido coa
súa autorización expresa
Contacto:
Erwin Northoff
Coordinador de prensa, FAO
erwin.northoff@fao.org

PARA SABER MÁIS

Descripción médica do
que é a gripe aviar e
relación con outras
gripes
www.tecnociencia.es/
especiales/gripe_aviar/
gripe_aviar.htm

Relación de casos
confirmados en humáns
www.who.int/csr/dis-
ease/avian_influenza/
country/en/

Información sobre tipos
e clasificación de virus
www.ncbi.nlm.nih.gov/
ICTVdb/ICTVdB/

Información actualizada
da OMS sobre
detección de novos
casos e evolución.
www.who.int/csr/don/
2 0 0 5 _ 1 0 _ 1 3 / e s /
index.html

Informes sobre a
evolución da
enfermidade
www.fao.org/ag/againfo/
p r o g r a m m e s / e n /
empres/home.asp
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O CAMIÑO DOS MORTOS
É difícil hoxe en día

percorrer os camiños que
noutro tempo viron pasar
por eles a xente, gando,
carros, etc., xa que coas
estradas, pistas e novos
rueiros ficaron moi pouco
ou nada transitados,
permitindo que silvas,
toxos, fieitos, e todo tipo
de vexetación os peche case
de xeito definitivo, sendo
moi poucos os que aínda se
poden disfrutar.

Un destes camiños
aínda transitable, une as
parroquias de San Xoán de
Esmelle coa de San Xurxo
da Mariña, ambas no
concello de Ferrol. É o
chamado Camiño do Crego ou
Camiño dos Mortos, que comeza
ou remata, segundo escollamos o
comezo, nas Campeiras ou Monte
do Pleito na Castiñeira (Esmelle)
ata os Casais en Vila da Igrexa (San
Xurxo).

O nome de Camiño do
Crego venlle de que o crego de
Esmelle tamén o era de San Xurxo,
e ata non hai moitos anos este era
o camiño máis curto para se
comunicar entre parroquias. O de
Camiño dos Mortos remóntase
moitos anos atrás. A Parroquia de
Esmelle era matriz da de San Xurxo
da Mariña, cando os fregueses
desta última morrían e para ser
soterrados en sagrado, eran
levados por este camiño ata a
igrexa de Esmelle (segundo contan
os máis vellos).

Pero imos percorrer o
camiño comezando por Esmelle.
Achegámonos ate a Castiñeira,
despois de pasar a Fonte do Conde
a uns douscentos metros atópase á
esquerda unha pista asfaltada que

collemos, a douscentos metros
arrancan dúas pistas da parcelaria
sen asfaltar, collemos a da esquerda
ate que remata no lugar das
Campeiras comezando aí mesmo
o camiño.

Tratase do típico camiño de
carros, xa a pouco do comezo por
entre dos eucaliptos unha vista
belísima da praia de Esmelle e
Cabo Prior; un pouco máis adiante
a carriceira e as dunas da praia de
San Xurxo, e pouco antes do
remate unha serea vista do remate
da praia co mar verde esmeralda
máis fermoso do noso litoral. O
paseo farásenos pracenteiro, xa que
o son do mar e o canto dos
paxaros acompañaranos por todo
el.

O arrecendo destacado é o
do eucalipto, que é a especie vexetal
dominante, algúns pinos e pouco
antes do remate un souto de
castiñeiros, tres deles bastante
vellos, á beira do camiño daranos
boa sombra en días de moito sol,
e refrixerio, xa que aí atópase unha Texto e foto:

Paulino Gasalla

arqueta de recollida de augas que
case sempre reborda. Dous regatos
atravesan o camiño, case sempre
secos no verán. Algúns restos de
muros de aterrazar os montes en
bastante bo estado, e por suposto
as pegadas das rodas dos carros,
como marca dun pasado que,
dalgún xeito, resístese a morrer.

Remata o camiño nos Casais
onde se atopan as primeiras casas
de Vila da Igrexa en San Xurxo da
Mariña, e comeza a pista asfaltada
que nos levará ate a estrada xeral
Ferrol – San Xurxo.

O percorrido total é de mil
oitocentos metros
aproximadamente, case sempre en
lixeira pendente, excepto pouco
antes de chegar aos castiñeiros onde
a baixada é máis pronunciada.
Algúns toxos e silvas poñerannos
algo de resistencia ó paso pero sen
importancia. Se vos animades a
percorrelo, de seguro que non ides
saír defraudados.
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TABOLEIRO DE NOVAS

Xeiras naturalistas da
Delegación de Pontevedra

Dado o condicionante
atmosférico para as xeiras, para
facilita-la comunicación dos lugares
de saída, pódese contactar coa
Delegación a través do correo
e l e c t r ó n i c o
(sghnpontevedra@terra.es) ou
postal, indicando que se está
interesado. Deste xeito poderemos
comunica-las saídas en función dos
condicionantes atmosféricos.

O ano máis seco
O ano hidrometereolóxico (de
septembro a a gosto) foi o máis seco
dende que en 1947 escomenzaran
os rexistros fiables de choivas. O
INM sinalou que a precipitación
media foi de 411 litros/m2, lonxe
dos 613 dun ano normal. Salvo
unhas pequenas zonas da península,
tiveron precipitacións por baixo do
normal.
EL PAÍS. 3/09/05 Páxina 27.

Medra o buraco de Ozono
Este inverno austral o buraco da
capa de ozono na Antartida,
medrou ata acadar unha superficie
de 20.000.000 Km2 (unha extensión
similar á de Europa. Esta superficie
só foi superada nos anos 1996 e
2000, pero espérase que aínda medre
máis coa primavera austral.
Esta situación espérase que empeore
non vindeiros cinco-dez anos, cando
debería escomenzar a mellorar coas
medidas de contención de
contaminantes que rompen a
molécula de ozono (O3).
FARO DE VIGO 20/09/05.
A Escola do Faro. Páxina 8

Asteroide Vigo
O descubridor no décimo planeta
(2000EB175-Huya) do noso sistema
solar, Ignacio Ferrín , vigués de orixe,
descubriu tamén
varios asteroides, a uns dos cales
propuxo o nome de Vigo, estando
pendente de que sexa aceptado o
nome pola Unión Astronómica
Internacional.
FARO DE VIGO 25/09/05
Páxinas 28-29

PATRIMONIO PREHISTÓRICO EN PERIGO
Coñécense uns cen asentamentos castrexos costeiros, dos cales ó menos
unha ducia foron arrasados.
O caos urbanístico da costa é un dos principais motivos da súa degradación,
ó igual que ocurre co resto dos, calcúlase, 5.000 castros dispersos pola
xeografía galega, a urbanización irresponsable é unha das maiores ameazas.
Lembremos que o Castro de Santa Tegra sufreu a ampliación da estrada
que o cruza durante a democracia e na Illa de Toralla (Vigo) arrasouse con
outro.
La Voz de Galicia, 11/09/05 Los domingos de la Voz pp. 8-9.

Exame de Caza
A Xunta anunciou que realizará un
exame para quen queira obter a
licencia de caza. En Galicia existen
case 70.000 licencias de caza.
La Voz de Galicia, 04/09/05
Páxina 13.

Galicia e os
electrodomésticos
Galicia non ten ningunha planta para
tratar especificamente os
electrodomésticos cando estes
perden a súa función.
Calcúlase que no 2005 botaranse ó
lixo un millón de electrodomésticos
(lavadoiras, frigoríficos, fornos...).
Poboacións como Vigo, Pontevedra,
Ferrol e Santiago carecen de puntos
de depósito (ironicamente
chamados puntos limpos) para
deixar estes elementos, aínda que
funcionan servicios de recollida.
La Voz de Galicia, 04/09/05, páxina
20.

Campamento romano de Aquis
querquennis  (Bande, Ourense)

Curso de Ornitoloxía
Lugar: Salón de actos do I.E.S. I.
Díaz Pardo (Sada).
Horario: 7 a 9 da tarde e saída de
campo pola mañan.
Data: 13 14, 20-21 e 22 de Outubro.
(2 grupos. Prazas limitadas).
Inscripción: Departamento de
Ciencias ou Conserxería do I.E.S.
Matrícula: Estudiantes, 3 EURO.
Socios da S.G.H.N., 5 EURO. Non
socios, 8 EURO.
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Texto e Foto: Yosy

Quédase curto o diccionario
cando define o termo cidade
como espacio xeográfico, a súa
poboación adícase na súa maior
parte a actividades non agrícolas.
Habería, como primeira medida,
que engadir a “espacio” o adxectivo
“artificial”, xa que non hai nada na
cidade que lembre a nosa existencia
de simios, dependentes totalmente
para sobrevivir dos elementos
naturais.

Como tales animais a auga
ocupa o primeiro lugar nas nosas
necesidades, máis alá incluso en
cantidade e calidade, do que
podería precisar calquera outra
especie.

Ordenamos entón a auga,
encorámola, transformámola e
conducímola ata cada parcela do
noso mundo e logo a refugamos,
tamén en grandes cantidades,
contaminada con todo tipo de
substancias.

Arranxámola enerxía para
consumila sen limitación. É xa
insuficiente a fogueira, para o
mono en evolución  e necesita que
a noite non lle tape a existencia,
porque no fondo ten medo dela.

Cada elemento terá que ser
maleable e dirixible, así que cambia
a pedra por cemento para que os
seus pés toquen sempre o substrato
modificado por el. O home ansía
ser creador único da vida que o
rodea. O desexo agochado é que
todo o que ve e toca sexa artificial.
Non pode permitir o humán que
os elementos vivos ó seu redor
poidan invadir a súa vida, polo que
precisa ordealo.

Quixera que os paxaros
fosen virtuais para que non lixen
as rúas e que canten tan só cando
se espere que o fagan. O cidadán
restrinxe os sons da natureza ou os

cambia por
o u t r o s
creados por
el mesmo;
d i s f r u t a
escoitando
as voces e
berros das
n o i t e s
festeiras, os
tubos de
escape dos
veh í cu lo s ,
pero o agrede o piar insistente
dunha ave no seu  niño, ou o son
das ondas sobre as rochas, ou do
vento, ou da chuvia... Moléstalle
que chova porque quixera que
brilase sempre o sol sobre a súa
cabeza, mellor aínda, sería feliz se
unha cúpula cubrise o seu mundo.

¡Como disfrutaría o mono
cidadán se tódalas árbores da súa
cidade fosen de plástico!, sempre
coa mesma forma e sen ter que
preocuparse das follas que caen
cada outono e manchan o chan.

Deseñar para cada
maceteiro flores de tódalas cores,
fabricadas para a ocasión seguindo
os deseños do artista de turno e
nunha terra recreada e libre de
elementos orgánicos para evitar os
pequenos intrusos vivos, e as malas
herbas.

Pero cando o humán de
cidade sae do seu mundo artificial,
a natureza que atopa resúltalle
agresiva e desoriéntase. Debe
ordeala para facela súa.
Desenvolve paseos preto da costa,
para que os seus pés non se perdan,
alí onde xa todo era paseo. Limita
o acceso a outros animáis,
apropiándose do que nunca
poderá dominar, porque non lle
pertence. Elimina a vexetación
propia do lugar, porque os seus

ollos so aceptarán ver as árbores
de plástico da praza cercana, e
quere igual visión alí onde abarque
a súa mirada. Pretende facer
campos de herba mansa e
monótona, onde xa hai campos de
vida. Góstalle especialmente a costa
solitaria e salvaxe, e alí onde florece
o toxo el só ve casiñas como
caixóns que se erguen devorando
a líña dos cantís.

Ve camiños de asfalto,
porque non sabe mover os pés e
precisa rodas para que o leven.
Centros que chama de ocio,
porque ten moito tempo libre que
gastar, e se aburre.

Non lle importa se a terra
que amancilla é delicada, única e
debera protexerse. Nin tan siquera
lle importe que o estea xa, se el a
quere, a toma, a dobrega, a destrúe
e a ordena.

Antóllaseme que o mono
cidadán deberá rodear o seu
mundo de murallas e vivir dentro
del sen saír das súas marxes, a risco
de que o mundo real, silencioso
pero máis forte, se canse de ser
manipulado pola tribu; porque ó
fin e ao cabo cando a natureza
quere poñer as cousas no seu sitio
só ten que trascar os dedos.
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¡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 EUROano
 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 divulgativo da
Sociedade Galega de Historia Natural

Apdo. nº 330  15780 SANTIAGO DE COMPOSTELA
www.sghn.org      e-mail: sghn@sghn.org

Non é que teñamos herdado
a terra dos nosos pais, senón
que a tomamos prestada para
os nosos fillos.

I.U.C.N.
World Conservation Strategy, limiar


