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No alto da cidade de Ferrol, ás por-
tas do barrio de Canido, abre as
portas ao público un singular museo
de ciencias naturais, resultado da
colaboración de moitas persoas du-
rante máis de corenta e seis anos.

AS ORIXES, ENCONTRO EN
COMPOSTELA

Vivir á xénese dunha institución é
un feito tan apaixonante como aza-
roso. Ningún dos compoñentes do
grupo dunha ducia de estudantes
que en 1973 nos reunimos para for-
mar o Grupo Ornitolóxico Galego
(GOG), puidemos imaxinar a posibi-
lidade de que, pasado o tempo, che-
gara a existir o Museo de Historia

Natural instalado hoxe en Ferrol,
froito de aquela iniciativa pioneira.

Naquel curso académico de 1972-
73, case tres centos de mozas e mo-
zos de toda Galicia confluímos, na
entón única universidade galega en
Santiago de Compostela, para iniciar
os estudios de Ciencias Biolóxicas,
daquela unha Sección da Facultade
de Ciencias. Para asistir ás clases
vespertinas no clásico edificio do
Campus Sur compostelá, deixábase
á esquerda a porta do Museo de
Historia Natural, entón chamado “de
D. Luís Iglesias”, quen dou novo im-
pulso no s.XX ao gabinete, fundado
por Antonio Casares Rodríguez en
1840 para as prácticas da nova Cá-

tedra de Historia Natural. As taxi-
dermias, dioramas e coleccións de
minerais e rochas —que pasaron lon-
gos anos nese soto da logo Facultade
de Químicas, ata ocupar as esplén-
didas instalacións actuais, en Vista
Alegre— evocaban os precarios ini-
cios do estudo da natureza en Galicia.
Entre as vitrinas de madeira, im-
pregnadas dun certo olor a alcanfor
e formol, mesturábanse taxidermias
de pezas do país con especies de ul-
tramar. Marcadas con etiquetas de
cartolina, escritas con coidadosa ca-
ligrafía a lapis, moitos nomes da xe-
ografía galega invitaban a saber máis
da xea, flora e fauna galegas aos
novos estudantes.
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O MUSEO DE
HISTORIA NATURAL
DE FERROL. 
UN EXEMPLO DE
CIENCIA CIDADÁ
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Foi quizais ese un estímulo silente
para que aquel colectivo inicial fi-
xera algo máis que asistir ás clases
e facer exames; sacouse tempo
para as primeiras saídas natura-
listas, como as visitas ao Courel
de 1973 e sucesivas, tamén para
poñer á vista as preocupacións
medioambientais que entón afec-
taban a Galicia e ao mundo.

O idealismo e as ansias de coñe-
cemento dos membros do GOG
agromaron unha dinámica de for-
mación e cooperación entre iguais,
nun contexto convulso, tanto polo
ambiente político do tardo fran-
quismo, como polas carencias no
eido das ciencias naturais da uni-
versidade de entón. 

As primeiras actividades natura-
listas organizadas alternáronse co
activismo, ante os moitos retos
ambientais pola presión daquela
para instalar industrias en lugares
de alto valor ecolóxico. Á refinería
da Coruña, á celulosa de Ponteve-
dra, e aos novos estaleiros de Vigo
e Ferrol, sumáronse a central de
Endesa nas Pontes, e a planta de
alúmina-aluminio en San Cibrán.
Outras se desbotaron, como a pro-
xectada central nuclear en Xove

(Lugo) ou marcharon a outras cos-
tas, como o “súper porto” que, fa-
lado para Arousa, rematou en Bil-
bao. Actividade mantida tamén na
loita contra a caza de baleas, o
vertido de bidóns de residuos nu-
cleares na foxa atlántica, o desleixo
na protección de zonas de alto
valor natural, entre moitas outras
frontes.

O coñecemento científico do medio
era mínimo, tras os esforzos nos
dous séculos anteriores de figuras
como Martín Sarmiento, o pai Me-
rino ou Víctor López Seoane, amén
de achegas esporádicas de cientí-
ficos españois como Graells, ou
estranxeiros como Schulz, en Xeo-
loxía ou Tait en Ornitoloxía. No
século XX os avances foron episó-
dicos e protagonizados por cientí-
ficos como Francisco Bernis —na
súa etapa de profesor no instituto
ensino medio de Lugo— os irmáns
galegos Javier e Santiago Castro-
viejo, o labor de Parga Pondal na
Xeoloxía, amén doutros especia-
listas que visitaron Galicia. Falta-
ban, naquel inicio da Facultade de
Bioloxía, programas de investiga-
ción sistemáticos.

A falta de medios do GOG suplíase
con esforzo e entusiasmo conta-
xiosos, sumando uns douscentos
socios en dous anos, en tempos
de comunicacións por autobuses
e tren de mil paradas, ou escasos
coches prestados para percorrer
as viradas estradas galegas. O te-
léfono so era accesible en locuto-
rios, e os correos, rigorosamente
postais, achegaban separatas en
sobres e selos multicolores proce-
dentes de xenerosos científicos de
varios continentes. Dende o prin-
cipio, como se recolleu nos esta-
tutos fundacionais, estivo presente
a necesidade de abordar o coñe-
cemento do medio ambiente, para
ser quen de divulgalo e así poder
protexelo. Os tres boletíns Bubela
publicados recolleron as primeiras
publicacións; en 1977 veu a luz
Braña, a primeira revista científica
editada en galego.

O LOCAL E O XERAL

O GOG foi un grupo avanzado ao
seu tempo. Naceu centrado no país
e orientado ao mundo, o da cien-
cia e o da sociedade. Na España
de 1973 —aínda unha ditadura no
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Primeira visita naturalista ao Courel en 1973.
Fotografía: XRS

Primeiro número de BrañaO boletín Bubela
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101político e no social— poucas ini-
ciativas manifestamente conserva-
cionistas o antecederon1.

Entre os pioneiros en España, o
grupo procurou manter relacións
con persoas e asociacións do na-
cente e convulso movemento eco-
loxista, asistindo a reunións2 ou
coordinando actividades científicas,
como os censos de aves invernantes
coa Sociedad Española de Ornito-
logía, o anelamento científico de
aves, o inicio do Atlas de Vertebra-
dos de Galicia3, as campañas de
censo de aves e mamíferos mariños
abeirados e, no caso destes últimos,
a recolección de evidencias dos
abusos na súa caza para conseguir
anos máis tarde a prohibición da
caza de baleas, na xuntanza da
Comisión Baleeira Internacional en
Bristol, 1982. 

Eses primeiros anos de intensa ac-
tividade do GOG —convertido en
1976 en SGHN, Sociedade Galega
de Historia Natural, para abranguer
ao conxunto das ciencias natu-
rais— produciron non poucos ma-
teriais, froito das primeiras activi-
dades naturalistas e do activismo
ambiental. 

UNHA NOVA ETAPA, AS
DELEGACIÓNS DA SGHN

A partir de 1977, rematados os es-
tudos, moitos dos socios da SGHN
espalláronse por Galicia adiante; al-
gúns dos que residiamos en Ferrol
convocamos en prensa unha xun-
tanza pública presentación da enti-
dade o día 13 de xaneiro de 1979,
na Sociedad Deportiva Galiano de
Canido.

Dada a resposta conseguida, reco-
llida no Ferrol Diario do 14, acor-
douse constituír de inmediato a que
foi primeira delegación da SGHN
que, con sede en Compostela, mo-
dificou os seus estatutos para dotarse
dunha nova estrutura territorial e
por seccións de actividade. O des-
interesado préstamo dun baixo par-
ticular, no número 17 da rúa Méndez
Núñez de Ferrol, permitiu aos socios
e simpatizantes contar cun frecuen-
tado punto de reunión. 

Dende ese local leváronse adiante
programas naturalistas, tamén ac-
tivismo, coma o apoio á liberación
do Rainbow Warrior, barco da re-
cente Greenpeace, capturado en
Galicia por interporse aos barcos

baleeiros de Massó. Tras cinco me-
ses de retención, logrou fugarse
en 19804.

A avidez de actividades culturais na
cidade era altas, e a posibilidade de
asistir a charlas, xornadas e cursos
formativos, foi aproveitada por un
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Reivindicación da liberación do Rainbow Warrior
ante o Goberno Civil en Ferrol. Fotografía: XRS

Ventá do baixo do primeiro local da SGHN.
Fotografía: XRS

Rainbow Warrior, barco de Greenpeace, retido en Ferrol en 1980. Fotografía: XRS
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público diverso en idade, formación
e profesión. Ferrol ofrecía entón
poucos espazos onde realizar acti-
vidades divulgativas, foi determi-
nante o papel da entón Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Fe-
rrol para ceder a sala da súa oficina
principal, na rúa Galiano, e o seu
apoio económico para sufragar
gastos dos primeiros cursos de na-
turalistas feitos na comarca. Grazas
a eles, moitas persoas tiveron a

oportunidade de iniciarse nestes
temas. A colaboración co Ateneo
Ferrolán para usar o seu auditorio,
na nova sede da rúa Magdalena,
permitiu facer charlas e debates
sobre problemas medioambientais.

Outra mostra da inquedanza inte-
lectual e a mobilización da época
foron as actividades formativas
para o ensino. Organizadas por co-
lectivos docentes, xurdiron encon-

tros e xornadas pedagóxicas, nas
que as ciencias naturais e o medio
ambiente contaron coa presenza da
SGHN. 

A propia entidade tomou parte ac-
tiva no nacente movemento de di-
fusión en España do novo para-
digma da Educación Ambiental5

organizando ben actividades públi-
cas, así as montaxes en rúas da ci-
dade polo 5 de xuño, Día Mundial
do Medio Ambiente, ben programas
dirixidos ao ensino formal. 

No curso 1983-84 realizouse o pro-
grama titulado A Natureza en Gali-
cia, unha exposición itinerante for-
mada por dez paneis didácticos e
varias caixas expositoras de xea,
flora e fauna, depositadas unha se-
mana en cada un dos 19 centros
participantes de Ferrolterra. Neles
se pasaba un audiorama —cen dia-
positivas con locución proxectadas
con dous proxectores con unidade
de fundidos e sincronización— cun
alcance duns nove milleiros de es-
tudantes de ensino básico e medio.
A experiencia foi alentadora, mais
supuxo un gran esforzo organiza-
tivo e persoal, realizado con míni-
mas achegas económicas. Isto re-
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Tiveron certa continuidade as xornadas de Mugardos e Fene

Maquinaria abrindo a canle orixinal da lagoa da Frouxeira. Fotografía: XRS Alumnado de 8º de EXB tomando mostras e ob-
servacións no areal da Frouxeira. Fotografía: XRS
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forzou a convicción da necesidade
dun museo aberto para visitas de
estudantes e público xeral.

Outro programa de educación am-
biental, dun curso de duración, foi
o realizado en 1984-85 co alum-
nado de 8º de EXB do colexio de
Atios, Valdoviño, para divulgar os
valores da lagoa da Frouxeira e
comprender a importancia da aper-
tura da súa canle primitiva, execu-
tada polo concello en novembro
de 1984, segundo proposta e pro-
xecto da SGHN-Ferrol.

No eido da ciencia, a SGHN mantivo
unha actividade moi intensa. Ini-
ciouse un ambicioso proxecto, o
Atlas de Vertebrados de Galicia, no
que participaron varios centos de
colaboradores, a maioría dos estu-
dosos da época. Planificado para o
período 1980-85, aínda se comple-
taría en anos posteriores pola difi-
cultade do proxecto e a penuria de
medios para completalo. Publicado
polo Consello da Cultura Galega,
en 1995, é aínda hoxe unha obra
de referencia. 

As actividades transcenderon ao
resto de España. En 1981 organi-
záronse as I Jornadas Ibéricas de

Mamíferos Marinos en Compostela.
En 1982, reuniuse en Gandarío a
expertos en aves mariñas de toda a
península ibérica para a primeira
reunión sobre este tema, que levou
á constitución do Grupo Ibérico de
Aves Mariñas (GIAM) e, en 1983 e
na mesma localización, co-organi-
záronse as VII Jornadas Españolas de
Ornitología, xunto coa Sociedad Es-
pañola de Ornitología.

O CERNE DO MUSEO E
BIBLIOTECA DA NATUREZA

A actividade e repercusión pública
acadada na bisbarra facilitou que
a corporación municipal de Ferrol

concedera á SGHN en 1983, por
acordo plenario, o uso en precario
dun local no antigo hospicio muni-
cipal, situado tamén en Méndez
Núñez 11, poucos portais abaixo
do local inicial. O edificio de estilo
neoclásico, con vistas á céntrica
Praza de Amboaxe, é un pavillón
construído en 1895 para ampliar o
orixinal de 1800. En moi mal estado
de conservación, foi necesario re-
parar o seu interior por voluntarios
da entidade —que chegou a vender
bonos de 500 pesetas para axudar
aos arranxos6— e a cuberta, con
cargo ao concello, facéndose o
traslado ao novo local en novembro
de 1984.

Isto demorou a posta en marcha
do proxecto inicial, o denominado
Museo da Natureza, unha mostra
dos espécimes naturais galegos,
coa intención de presentalos cunha
orientación didáctica. Xunto co mu-
seo organizouse a Biblioteca da
Natureza, unha selección de bi-
bliografía sobre Xeoloxía, Botánica,
Zooloxía e medio ambiente, para
paliar a inexistencia na cidade de
bibliotecas especializadas nestes
contidos; unha axuda da Consellería
de Cultura a dotou dun mobiliario
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Plato de Sargadelos das VII Jornadas de
Ornitología. Fotografía: XRS

Cuberta do atlas de vertebrados, Aves. 1995

Sesión das Jornadas Ibéricas de Mamíferos Marinos, 1981. Fotografía: S.G.H.N.
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básico para acoller os libros e re-
vistas mercado cos esforzos da de-
legación.

O pavillón, cedido parcialmente,
constaba dunha estancia de 16 x 8
m e 5 m de altura, dedicada en
dous terzos para o museo e un
terzo a biblioteca; había ademais
dúas dependencias duns 15 m2 de-
dicadas a laboratorio e administra-
ción, e un soto duns 30 m2 desti-
nado a almacén. O museo e a
biblioteca estarían abertas ao pú-
blico grazas ao acordo co concello
de Ferrol, primeiro dentro do hora-
rio da entidade e, anos máis tarde,
cun horario estable grazas a sina-
tura dun convenio entre concello e
SGHN, que permitiu a esta contra-
tar monitores a tal fin.

A reparacións do edificio e a cons-
trución de elementos mobles ex-
positivos correron parellas coa pre-
paracións dos primeiros exemplares
para a exposición; a maior parte
procedían de peixes, anfibios, rép-
tiles, aves e mamíferos terrestres
e mariños, conseguidos sempre
baixo a premisa de que nunca se
admitirían exemplares capturados
vivos a tal fin. Por desgraza, a ac-
tividade de cazadores, a contami-
nación dos mares, a mortaldade

natural e a dureza das tormentas
subministraron mostras de moitas
especies.

Porén, a primeira exposición reali-
zada no novo local foi “Cartografía
de Galicia” en 1991, unha mostra
sobre as técnicas de representa-
ción gráfica da Terra, presentada
ao público nun modesto mobiliario
feito por voluntarios, sendo visi-
tada por colexios e público.

A dramática marea negra provo-
cada polo barco Mar Egeo (1992)
na Coruña, afectou as costas de
Ferrol —incluído o interior da ría—
e Norte da Coruña; a SGHN orga-
nizou unha exposición na Galería
Sargadelos da cidade a petición da
súa xerente, na que participaron
artistas plásticos e tivo unha gran
repercusión cidadá.

Pronto as instalacións de Ambo-
axe quedáronse curtas para aco-
ller os crecentes fondos museísti-
cos, algo doado de entender polo
xa exposto. A ter, ademais, en
conta que os locais de Ferrol ac-
tuaron varios anos como improvi-
sado centro de recuperación de
fauna, ata a entrada en funciona-
mento do da Xunta de Galicia en
Oleiros7. 

Unha posibilidade de solución veu
suxerida pola desafectación, polo
Ministerio de Defensa, das céntri-
cas instalacións do Cuartel Sán-
chez Aguilera e o acuartelamento
de Elorza, cedidas ao concello de
Ferrol para o seu uso e custodia á
espera da sinatura dun acordo
final. Nesta gran parcela áchase a
coñecida popularmente como
“Casa do Coronel”, na esquina da
Praza de Canido. Este edificio e
xardíns, tecnicamente “Pavillón de
Dependencias”, é un amplo edifi-
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Pavillón do Hospicio, segundo local da SGHN
en Ferrol. Fotografía: XRS

A primeira exposición realizada no local do
Hospicio foi “Cartografía de Galicia” en 1991

Aspecto do local, unha vez reparado, 1983. Fotografía: XRS
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cio de dous andares e un soto na
súa fachada á Avenida do Rei,
construído entre 1947 e 19508. En
2006 o concello acordou en pleno
ceder á SGHN o uso do inmoble e
xardín anexo. Pasaron varios anos
ata que en 2010 comezan obras
de adecuación mínima das insta-
lacións, o que levou en 2011 ao
traslado da colección dende Am-
boaxe, onde as condicións de ha-
bitabilidade eran inviables. Coma
unha repetición do local anterior,
foi o esforzo e o traballo dun
grupo de socios o que permitiu re-
tomar as visitas públicas á exposi-
ción, pese á insuficiencia das ins-
talacións interiores e o lamentable
aspecto do exterior. 

A inauguración do gran esqueleto
de Balea común, de 18 m de lon-
xitude, en decembro de 2014 su-
puxo un alicerce para o público;
as obras de reparación do tellado
e o pintado exterior, acometidas
pola nova corporación, marcan
unha nova etapa dende o seu re-
mate en 2016. Ademais do as-
pecto, trocouse o nome inicial de
Museo da Natureza polo de Museo
de Historia Natural, e como MHN-
Ferrol o referiremos en adiante.

A ESTRUTURA DO MUSEO

En síntese, o de Ferrol é exemplo da
maior colección museística de cien-
cias naturais creada pola colabora-
ción entre unha entidade privada e
un concello. Un convenio anual, re-
novado por todas as corporacións
dende entón, permite manter as ins-
talacións abertas ao público nun
amplo calendario e horario. As visi-
tas son gratuítas, é posible solicitar
visitas guiadas para grupos, e o pú-
blico ten ao seu dispor o uso da Bi-
blioteca da Natureza.

A SGHN, como entidade científica de
ámbito galego proporciona, ade-
mais das súas coleccións, o soporte
técnico e un equipo directivo volun-
tario integrado por tres persoas: a
que detente a Delegación de Ferrol,
outra como Administrador e unha
terceira como Conservador. 

AS DEPENDENCIAS

O edificio en forma de “L” ten a en-
trada pola Porta de Canido. O andar
baixo dereito contén a recepción e
administración, un corredor desti-
nado a exposicións temporais de
arte, un aula laboratorio, a Biblioteca
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Traslado da colección dende Amboaxe a
Canido en 2011. Fotografía: S.G.H.N.

“Casa do Coronel” antes das reparacións.
Avenida do Rei. Fotografía: S.G.H.N.

“Casa do Coronel” antes das reparacións. Praza
de Canido. Fotografía: S.G.H.N.Dependencias do museo na Casa do Coronel. Levantamento 3D: Pablo Torrella Allegue. Ilustración XRS
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da Natureza, un salón de actos con
70 butacas e unha sala de lectura,
usada para exposicións temporais.
Baixo este andar hai un soto para
almacén e salas de traballo. Á es-
querda deste andar baixo, aínda sen
restaurar totalmente, están as de-
pendencias que acollen a colección,
unha gran sala de traballo e a saída
ao xardín, mantido por voluntarios.
Como prolongación do edificio, dous
almacéns acollen outra parte da co-
lección e arquivos, e útiles de tra-
ballo respectivamente. 

O andar superior ten unha superficie
exenta duns 500 m2, distribuída en
Medio Mariño e Medio Terrestre.

AS COLECCIÓNS

Os fondos do Museo de Historia Na-
tural (MHN) procede das actividades
da SGHN e de acordos con outras
entidades científicas e das doas reci-
bidas por particulares. Están legali-
zados ante os organismos responsa-
bles da Xunta de Galicia.

As coleccións máis salientables son
as seguintes:

Colección osteolóxica de mamífe-•
ros mariños. Sen dúbida esta é a
parte máis extensa e vistosa do
museo, resultado da especializa-
ción e experiencia durante varios

lustros. Inclúe exemplares de
ósos de diferentes grupos de pin-
nípedos (focas ou lobos mariños),
odontocetos (golfiños, arroaces,
caldeiróns, cachalotes, cifios...) e
misticetos (baleas). Conta con al-
gúns exemplares espectaculares,
como unha Balea común de 18 m
de lonxitude. Ademais das monta-
xes de esqueletos, son varias as
especies que contan con reprodu-
cións tridimensionais artísticas a
tamaño natural de gran interese
didáctico, o que a fai unha colec-
ción única.

Colección monográfica da caza•
das baleas. Recolle un total de
87 elementos diferentes —orixi-
nais, réplicas e facsímiles— den-
tro do material relacionado con
este mesmo asunto. Algunhas
destas pezas destacan precisa-
mente por se tratar de utensilios
ou elementos de carácter histó-
rico, como arpóns manuais ou o
arpón orixinal de cabeza fría do
iate Azor, utilizado polo ditador
Franco. Inclúe tamén carteis, ad-
hesivos e publicacións de cam-
pañas desenvoltas pola SGHN a
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Sala do Medio Terrestre. Fotografía: XRS

Sala de Medio Mariño. Fotografía: XRS
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comezos dos anos oitenta do sé-
culo pasado, demandando o fin
da caza das baleas, activa entón
en Galicia. Un momento álxido,
foi o apoio contra a captura do
Rainbow Warrior, o buque dunha
nacente Greenpeace, retido no
porto de Ferrol. 

Colección paleontolóxica de cra-•
nios da familia Ziphiidae. Esta co-
lección de fósiles de cetáceos
odontocetos, datados no Mioceno
Medio (duns 15 millóns de anos),
ten un extraordinario interese,
polo seu valor científico e como
mostra da importancia da colabo-
ración cidadá para a ciencia. No
museo están depositados dous
holotipos9 das catro novas espe-
cies —de dous novos xéneros— de
cifios descritos por Bianucci et al.,
en recoñecemento ao traballo de
membros do MHN-Ferrol que xes-
tionaron mostras de cranios de
cifios, cedidas xenerosamente por
pescadores de diferentes localida-
des galegas e colectadas en cos-
tas portuguesas e españolas (Ga-
licia e Asturias). 

Outras coleccións paleontolóxicas.•
Destacan principalmente a colec-
ción de paleobotánica, composta
maiormente por rexistros fósiles
de felgos e afíns da Era Terciaria
(duns 30 millóns de anos de
idade), e a colección de fósiles de
invertebrados mariños. Proveñen
de diferentes doazóns, pero son
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Pegatina común con Greenpeace contra a caza
de baleas

Holotipo dunha das especies fósiles de Cifios depositado no MHN. Fotografía: XRS Montaxe do exemplar da balea abeirada en
Ponteceso en 2001 e montada en 2015.
Fotografía: XRS
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de salientar as mostras de Adolfo
Cuétara, que inclúe material re-
collido en Aragón, Picos de Eu-
ropa e Marrocos. Esta colección
foi cedida en préstamo no ano
2003 e, posteriormente, doada ao
Museo da SGHN en 2017. 

Colección de tartarugas mariñas.•
As tormentas fan abeirar oca-
sionalmente á costa galega a
tartarugas mariñas. En exposi-
ción hai un exemplar de tartaru-
ga de coiro, con fragmentos óse-
os e unha reprodución tridimen-
sional, acompañada de varios
exemplares de tartaruga mariña
común, nunha montaxe didáctica
sobre o efecto dos aparellos pes-
queiros e os plásticos sobre estes
réptiles mariños.

Colección de grandes exemplares•
mariños en líquidos conservantes.
Reúne exemplares de diferentes
grupos e gran rareza. Destaca a

vitrina da lura xigante10 atopada
morta en Foz (Lugo) no ano 2001,
duns oito metros de lonxitude cos
tentáculos estendidos. Non menos
interesantes son as quenllas de
augas profundas, algunhas delas
verdadeiras rarezas, consideradas
fósiles viventes polos seus por
presentar caracteres morfolóxicos
moi primitivos. Tal é o caso da
quenlla anguía11 ou a quenlla fo-
ciñuda12. Ambos foron doadas por
armadores de pesqueiros, sendo
especies moi difíciles de atopar.

Colección Xavier Sóñora Gómez.•
Biólogo, socio e ex-delegado da
SGHN en Ferrol, a súa colección
foi doada pola súa familia ao seu
pasamento. Consta principalmente
dunha parte botánica constituída
por un herbario e un algario, e
unha colección de moluscos e
crustáceos mariños. Están tamén
ferramentas e documentos de tra-
ballo persoais. 

Colección Contraalmirante Claudio•
Montero y Gay. Colección conquio-
lóxica consistente nun importante
fondo de ao redor de 3.000 cun-
chas, recollidas na súa meirande
parte mentres ocupou o cargo de
Segundo Xefe do Apostadeiro das
Illas Filipinas, a cargo da Comisión
Hidrográfica (1855-1862). Destaca
o seu excepcional estado de con-
servación, pese a tratarse dunha
colección bastante antiga. Foi do-
ada no ano 2003 pola familia San
Román, herdeira desta magnífica
colección. 

SGHN Conq. Col. Trátase da única•
colección conquiolóxica do Museo
da SGHN sen pechar, por estar
aberta a incorporar o que quere
dicir que pode ir incorporando no-
vos exemplares grazas ao aporte
de colaboradores. Recolle material
mariño e terrestre de moluscos
mariños e terrestres e consta dun-
has 80 especies diferentes de gran
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A lura xigante atopada morta en Foz (Lugo) no ano 2001. Fotografía: XRS
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valor científico, ao aportar rexistros
tanto do lugar e data de recollida
do exemplar como do tipo de subs-
trato no que foi atopado e outras
informacións ecolóxicas e bioló-
xicas de interese. (SGHN, 2008).

Colección de artrópodos decápo-•
dos. Material procedente de di-
ferentes colectores, a maior con-
tribución corresponde ao natu-
ralista Xavier Sóñora, grazas ás
súas visitas a diferentes puntos
da costa galega ao longo de
anos. Conta con arredor duns
100 exemplares de crustáceos
preservados tanto en seco ou
como en líquido conservante.

Colección entomolóxica. A parte•
exposta no Museo ten un carácter
maiormente didáctico. Contén
montaxes como o ciclo de vida
dos insectos —un disco dividido
nos doce meses que forman o ano
e as catro estacións, presentando
as diferentes especies de coleóp-
teros e bolboretas observables ao
longo do ano— diferentes formas
de alimentación ou a diferencia
entre as grandes avespas. 

Colección ornitolóxica. Composta•
de restos de distintos grupos de
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Colección Xavier Sóñora Gómez. Fotografía: XRS

Colección Contraalmirante Claudio Montero y Gay. Fotografía: XRS

Cranios da Colección ornitolóxica. 
Fotografía: XRS

Montaxe didáctico sobre avespas. Fotografía: XRS
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aves preparados para o seu es-
tudio científico, ben como peles,
plumas, esqueletos completos,
cranios e restos de niños. Boa
parte delas son aves mariñas

procedentes de mortaldade por
mareas negras ou polo efecto de
tormentas. Destaca unha colec-
ción de cranios e esqueletos mon-
tados.

Colección xeolóxica de minerais e•
rochas. Minerais e rochas. Consti-
túen unha parte crecente dos fondos
do museo. Hai materiais galegos
achegados en depósito ou doados
por membros da SGHN. Destaca a
colección de minerais e rochas do
Complexo do Ortegal do xeólogo,
Francisco Canosa. Tamén a subliñar
a doada por Bernardino Bugallo
Paz, que inclúe materiais que pro-
veñen doutras zonas peninsulares
e do mundo. A última adquisición
foi a doazón en 2017 da colección
de minerais de Amador Pereira Pé-
rez, en curso de catalogación.

Colección de restos leñosos. Con-•
feccionada maiormente polo socio
Manuel Cortizas Varela. Presenta
sobre todo material procedente
de Ferrolterra, a partir de árbores
que foron cortadas por mor das
inclemencias do tempo, obras pú-
blicas, etc. Moi destacable polo
seu valor didáctico. Tamén hai
presenza de toradas doadas polo
Concello de Ferrol, algunha delas,
coa súa dendrocronoloxía13, o que
a fai moi rechamante para o pú-
blico visitante.

110

O  M U S E O  D E  H I S T O R I A  N AT U R A L  D E  F E R R O L .  U N  E X E M P L O . . .
F

A

Colección xeolóxica de minerais e rochas. Fotografía: XRS

Colección de restos leñosos. Fotografía: XRS
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O FUTURO

O MHN-Ferrol é unha institución re-
sultado da colaboración cívica de
máis de corenta anos, centenares
de persoas e miles de horas de tra-
ballo. Materializada con esforzo en
Ferrol, é hoxe un museo atractivo
para a cidade, para a ciencia e para
o turismo científico. Que os tempos
vindeiros vexan o desenvolvemento
das súas potencialidades e garantan
o seu futuro.
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NOTAS
1 En 1971 constitúense as primeiras

asociacións, a Agrupación Navarra de
Amigos de la Naturaleza (ANAN) e a
Asociación Canaria para la Defensa de la
Naturaleza (ASCAN), de ámbito local, unha
tendencia no movemento ecoloxista. En
1972 fúndase a Asociación Asturiana de
Amigos de la Naturaleza (ANA) e no 1973, o
GOG e o Grupo Ornitológico Balear (GOB).
ADEGA, Asociación para a Defensa Ecolóxica
de Galicia nace en 1974. Ver García Dory.

2 Andrés Bermejo Díaz de Rábago e o autor
asistiron á segunda reunión das celebradas
en España, en Oviedo, 1975.

3 Unha pescuda sobre o status e distribución
dos vertebrados galegos, único realizado ata
hoxe en Galicia.

4 https://elpais.com/diario/1980/11/13/es-
pana/342918021_850215.html 12-06-2019.

5 O autor participou na 1ª Reunión sobre
Formación de Educadores en EA, celebrada
en Sevilla, 1979, ver ABC.

6 Así o recolle a circular dirixida aos socios da
Delegación de Ferrol de 1985.

7 E incluso despois para lobos mariños
arribados ás costas galegas, recuperados
durante varios anos por acordo coa CEMMA
(Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos
Mariños) e a Xunta de Galicia.

8 O edificio albergaba a residencia do Coronel
e o Tenente Coronel ao mando das baterías
de costa instaladas no mandato de Primo de
Rivera no arco de costa dende Campelo
(Valdoviño) ao Monte de San Pedro (A
Coruña), ademais de oficinas, laboratorios e
talleres. Na restante superficie estaban os
acuartelamentos dos servidores das pezas e
do Rexemento de Infantería Mérida 44.

9 Mostra que serviu para nomear una nova
especie, conservada nun museo ou
institución siglado e localizable.

10 Architeuthis dux (Streenstrup, 1857).

11 Chlamydoselachus anguineus (Garman, 1884).

12 Mitsukurina owstoni (Jordan, 1898).

13 Datación dunha árbore polos aneis do seu
tronco.

111

J u a n  R o d r í g u e z  S i l v a r

pa
tr

im
on

io
 d

e 
fe

rr
ol

: m
u

se
os

F
A

FA32_A_02 museos  31/07/2020  14:06  Página 111




