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Chioglossa lusitanica Bocage, 1864. Anfibio endémico 
do noroccidente da Península Iberica asociado a 
cursos de auga limpos e ben conservados.

Chioglossa lusitanica Bocage, 1864. Anfibio endémico 
do noroccidente da Península Iberica asociado a 
cursos de auga limpos e ben conservados.
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EDITORIAL

Muda algo?

 O cambio climático e os plásticos están a ser revulsivos da 
conciencia ambiental dos nosos días, máis aló do que percibíamos 
anos atrás.

 Vistas outras mareas anteriores, non sabemos se é unha moda 
ou veu para se quedar. Unha cousa é clara, é un cambio positivo 
sobre o “Like” nos teléfonos móbiles no que moitos acomodan o seu 
compromiso sen ir máis aló. Pero agora a mocidade empurra e está a 
conseguir cousas, moitas máis das que percibimos neste recuncho de 
Europa. Os profesionais da política locais non se están a decatar do 
que pasa; ogallá esta marea os leve con ela e limpe o que representan 
algúns deles.

 Contra o “Like”, esta mocidade activa é a nova esperanza dun 
cambio. Sufrirá a maledicencia dos falabaratos que a están a atacar sen 
máis argumentos que o poder económico ou o desprezo do que non 
entende,  negando a evidencia científica, incapaces de distinguir o que 
é unha opinión do que é un dato científico, valorado e contrastado. 
O cambio climático, o lixo, a saúde persoal ou ambiental non é un 
tema de cores políticas, esa é a cegueira de moitos incapaces ou 
avariciosos que pensan que non vai con eles.

 Ogallá que veñan moita Gretas Thunberg, ogallá que os “like” 
se transmuten en actos cívicos, ogallá que ademais da contribución por 
parte dos cidadáns limpando o lixo doutros, os gobernos,empezando 
polo autonómico, poñan os medios (legais e materiais) para limpar 
en vez de dicir que apoian ós cidadáns, pero de pico e sen intervir 
activamente, como é a súa obriga moral e legal, e pola que cobran 
os seus salarios. Non esquezamos que eses medios xa van pagos cos 
nosos impostos, non son esmolas.

 Ollo. Para que isto suceda hai que estar activos, reivindicar, 
agrupar, traballar arreo. Nada vén só, pero agora semella que temos 
o vento de popa, aproveitémolo.
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 Lamentablemente algúns confunden unha 

evidencia real cunha declaración ideolóxica. Non se 

trata de ideoloxía política senón dun problema de 

supervivencia.

 A Organización Mundial da Saúde (OMS) 

prevé que entre 2030 e 2050 o cambio climático 

causará unhas 250.000 mortes a maiores cada ano 

debido á desnutrición, paludismo, diarrea e o estrés 

calórico.

 Estímase que o custe dos danos directos para 

a saúde (é dicir, excluíndo os costes nos sectores 

determinantes para saúde como a agricultura, auga e 

saneamento) sitúase entre 1.800 

e 3.600 millóns de euros de aquí 

a 2030.

(https://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/cambio-
clim%c3%a1tico-y-salud).

 Os dous millóns de desprazados, os 49.000 

millóns de dólares en perdas, os 1600 mortos en 

incendios forestais ou o aumento da fame debido 

ás secas, son algunhas das consecuencias que nos 

deixou o quecemento global en 2018. En total, case 

62 millóns de persoas estiveron 

expostas a perigos naturais pola 

súa causa. António Guterres 

pide medidas concretas en 

lugar de discursos; entre elas, 

acelerar a transición ás fontes 

de enerxía renovables.

https://news.un.org/es/story/2019/03/1453581
 O impacto socioeconómico do cambio 

climático estase a acelerar”, segundo o informe 

sobre “O estado do clima 2018” da Organización 

Meteorológica Mundial.

Acceso ó informe “O estado do 
clima 2018”. https://library.wmo.
int/doc_num.php?explnum_
id=5789

Declaración da SGHN
 Nas últimas semanas SGHN recibiu varias 
solicitudes de apoio a distintas declaracións. Despois 
de avaliar o seu contido e intencionalidade, acordouse 
apoiar os mesmos por responsabilidade, aínda que non 
compartimos nin o estilo nin parte do contido, pero a 
gravidade do tema require remar todos xuntos.
 A posición da SGHN está pendurada da web 
(QR) e asumimos un dos primeiros 
posicionamentos realizados 
sobre este tema, a declaración de 
Cedamia (Australia). Nin é a máis 
extensa, nin a máis esixente, pero é 
unha das máis integradoras. Trátase 
de unir, sen caer en máximos que 
fan perder o obxectivo: reverter o cambio climático.
 A todos os responsables de calquera nivel de goberno.
Dado que:
 Os impactos climáticos xa están causando graves perdas de 
vida e destruíndo ecosistemas vitais.
 A temperatura media mundial, os gases de efecto 
invernadoiro e a acidez dos océanos xa están en niveis perigosos e as 
mobilizacións económicas en época de guerra demostraron a rapidez 
con que as nacións poden reestruturar as súas economías ante unha 
ameaza extrema.
 É inescusable continuar coas políticas que danan o clima 
que nos poñen a todos nun gran perigo. O obxectivo de 1,5 °C do 
Acordo de París non é un obxectivo seguro.
 Facemos un chamamento a todos os responsables políticos 
de calquera estamento do goberno, central, autonómico ou local de 
calquera índole para que:
- Declaren a emerxencia climática.
- Se comprometan a ofrecer a máxima protección para todas as 
persoas, economías, especies, ecosistemas e civilizacións e a plena 
restauración dun clima seguro.
- Mobilicen os recursos necesarios e tomen medidas efectivas á escala 
e velocidade necesarias.
- Transformen a economía a unha de cero emisións e contribuan de 
xeito xusto á redución do exceso de dióxido de carbono no aire.
- Animen a todos os demais gobernos de todo o mundo a tomar estas 
mesmas medidas.
 Alcanzáronse grandes retos no pasado cando se declararon 
situacións de emerxencia, coa cidadanía e os políticos de calquera 
opción xunguidos traballando xuntos polo ben común.
 Facemos un chamamento a todos os niveis de goberno para 
que fagan o necesario agora.

Se podemos considerar un paradigma da 
problemática ambiental dos nosos días 
é a posición social sobre o cambio e a 

emerxencia climática

PASPALLÁS 55:4



E en Galicia, que?

 Diversas previsións apuntan que seremos unha 
das zonas europeas máis castigadas.
 Presentamos un breve resume dos datos 
recabados e facemos referencia ós informes orixinais, 
moito máis extensos.
Informe de cambio climático de Galicia 2012-2015

https://cambioclimatico.xunta.gal/c/document_
library/get_file?file_path=/portal-cambio-climatico/
Documentos_xeral/INFORMECC2.pdf
 Este informe de 2016 foi desenvolvido pola 
Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático 
(Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 
Territorio)
Vagas de calor

 Amosan un aumento respecto a 1971-2000. A 
meirande parte de Galicia quedaría con aumentos entre 
2° C e 3° C e as bisbarras máis ó sur e ó leste superarían 
eses 3° C.
Noites Cálidas

 A situación é de aumento na porcentaxe das 
noites cálidas. Se na actualidade temos menos dun 5% 
deste tipo de noites, no futuro (2061- 2090), teremos na 
meirande parte de Galicia entre un 20 e un 30%.
Precipitacións

 O défi cit de precipitación quedaría entre o 10% 
e o 15%, no interior, e entre o 5% e o 10% en puntos 
do litoral. Se entramos nos detalles estación por estación, 
no caso do inverno o défi cit é inferior a un 10%. Na 
primavera, a tendencia é un défi cit de precipitación entre 
o 10% e o 15% no interior e entre o 5% e o 10% en 
puntos do litoral. O verán é a estación na que o défi cit de 
choiva é máis acusado e sería superior ao 35%. No outono 
a situación é semellante á da primavera, cun défi cit medio 
xeral entre o 15% e o 20%.
 A duración media dos períodos consecutivos 
secos tende a aumentar. Os valores máis probables oscilan 
entre 0 e +4 días e serán algo máis elevados no sur que no 
norte da nosa comunidade.
 O número de días de choiva tende a diminuír con 
valores máis probables de entre 16 e 30 días menos de 
choiva ó ano.
Flora e Fauna

 Dos 25 taxa de fl ora recollidas no Catálogo 
Galego de Especies Ameazadas (CGEA) en perigo de 
extinción e vulnerables, as proxeccións de evolución das 
poboación dan 14 delas como extinguibles en Galicia.

 Da fauna, dos 30 taxa do CGEA en perigo de 
extinción e vulnerables, proxéctase a extinción de cinco 
deles. Incidir que só semella que existan vertebrados. 
Sobre os invertebrados, a parte de dicir que son moitos, 
non se recolle ningunha proxección.

Informe da UE “Cambio climático, impactos e 

vulnerabilidade en Europa. 2016. Un informe baseado 

en indicadores”. 

https://www.eea.europa.eu/publications/climate-
change-impacts-and-vulnerability-2016
 Este informe, aplicado a Galicia, deben ter en 
conta as seguintes premisas:
* Os datos que se comparan son do período 1971–2000 
coa proxeción para 2071–2100. É dicir, que si os datos 
indican un incremento de cinco días de calor extrema, 
estes son a sumar á media actual.
* O valores indicados son os mínimos e máximos dos 
escenarios previstos.
- Incremento de temperatura media anual: entre 2 e 2,5 ºC
- Incremento de temperatura nos veráns: 2,5 a 5,5 ºC
- Incremento de temperatura nos veráns: 1,5 a 3 ºC
- Incremento ó ano de 6-7 días con calores extremos
- Prevé a diminución entre 60 e 80 mm de precipitación 
anual por década. É dicir, que dende 2020 a 2050 baixaría 
a media de chuvias entre 180 e 240 mm nese ano de 2050. 
Destaquemos que a media actual é 1200 mm/m2 (=l/m2).
Esta situación prevé no horizonte de 2100 un descenso 
de precipitacións estimado no 40%, un dos máis altos da 
Europa continental.
- Os cambios proxectados para situacións de  grandes 
precipitacións indican que no verán baixaremos entre un 
15 e un 25%, pero en inverno poden incrementar entre 
un 5 e un 25%.
Consecuencias do cambio Climático na Costa 

Española

 Os datos dispoñibles a través dos mareógrafos, 
indican unha subida media de 1,81 mm ano dende 
1943 ata 2012. A previsión é incrementar ata o ano 
2100 entre 0,45 e 0,38 metros (FRAILE-JURADO & 
FERNANDEZ DIAZ. 2016. Estudios Geográfi cos). Con 
todas as matizacións necesarias pola evolución dos datos, 
esta subida implica que unha boa parte das vilas galegas 
costeiras sufrirán asolagamentos temporais ou continuos 
en maior ou menor extensión. Os areais costeiros serán os 
máis prexudicadas e penínsulas como a do Grove volverán 
ser illas.

Eemerxencia climática
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 O declive das poboacións de invertebrados en 
xeral e de insectos en particular lévase constatando dende 
hai tempo. Moitas investigacións céntranse en grupos ou 
especies concretas e no ano 2018 publicouse unha longa 
investigación de 27 anos (1989-2016) sobre a evolución 
da biomasa de insectos en varios espazos protexidos de 
Alemaña.
 ¿Por que é importante? Os insectos son a base de 
alimentación de moitas especies, participan na polinización 
activa e o seu descenso pode colapsar os ecosistemas.
 Doce investigadores de varias institucións de 
Holanda, Alemaña e Reino Unido desenvolveron unha 
investigación de 27 anos na que concluíron que houbo 
nese tempo unha redución do 75% da biomasa de insectos 
voadores nas áreas protexidas estudadas.

 Os investigadores atoparon que a maior baixada 
de biomasa produciuse nos meses centrais do ano (xullo 
e agosto), que se avaliou nunha redución do 82% neses 
meses.
 Para excluír erros de interpretación, recolleron e 
avaliaron a información climática das zonas de trampeo e 
estas foron escollidas por  representar distintos hábitats 
(distintas calidades de solos e vexetación, praderías, dunas, 
dunas vexetadas...). Porén a redución na biomasa foi xeral, 
polo que o tipo de hábitat e os mínimos cambios do 
mesmo durante o estudo  indican a escasa infl uencia do 
hábitat na redución da biomasa. 
 Unha das conclusións é que o declive de 
bolboretas, abellas silvestres e avelaíñas vai paralelo ó 
declive xeral dos insectos voadores. Isto signifi ca que non 

só están baixando as poboacións de especies sensibles, 
senón que é un fenómeno xeralizado e superior ó declive 
dos vertebrados silvestres nos últimos 42 anos (ata 2012) 
estimado no 48%.

 Os datos semellan excluír como causa o cambio 
dos hábitats ou o cambio climático. O descenso da biomasa 
de insectos é evidente durante todo o seguimento realizado,  

Declive dos insectos
Un estudo alerta sobre o declive da biomasa 

dos insectos e as consecuencias nas relacións 
ecolóxicas entre as comunidades de seres 

vivos

Calcúlase que o 80% das plantas 
necesitan dos insectos para a 
polinización e o 60% das aves 

atopan nos insectos unha fonte de 
alimentación

A desaparición das marxes 
naturalizadas dos campos e os novos 
métodos de protección dos cultivos 
asociáronse a unha caída global da 
biodiversidade en plantas, insectos, 

aves e outras especies

Cartaz sobre non uso de biocidas. Bretaña francesa
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Declive da biomasa dos insectos

independentemente de tipo de hábitat ou confi guración 
de paisaxe, o que suxire que deben participar factores a 
grande escala.

 Aínda que se produciron algúns cambios 
temporais nas variables climáticas na área de estudo, estes 
ou non tiveron infl uencia, por exemplo, a velocidade 
do vento, ou mudaron de xeito que o esperable sería un 
aumento da biomasa de insectos, como por exemplo, a 
temperatura. 
 Os autores indican que quedaron diversas 
variables sen analizar con profundidade. Puidera ocurrir 
que os períodos de seca ou baixas temperaturas afectaran 
á masa de insectos. Tamén a intensifi cación agrícola 
e o conseguinte emprego de pesticidas todo o ano, o 
incremento de fertilizantes e frecuencia das actividades 
agrarias tamén son factores que puideron infl uir na 
situación rexistrada.

 O lugares de prospección pretenden representar 
a típica paisaxe occidental e fragmentada de Europa e case 
todas as localidades (94%) están preto de campos agrícolas. 
Parte da explicación sería que as áreas protexidas (que 
serven de fontes de insectos) están afectadas e drenadas 
polo campos agrícolas nun entorno máis amplo, servindo 
como pías ou mesmo como trampas ecolóxicas.
 Unha maior intensifi cación agrícola puidera 
agravar a redución de insectos nas áreas protexidas nas 

Os datos semellan excluír como causa 
ó cambio dos hábitat ou o cambio 

climático. O descenso da biomasa de 
insectos é evidente durante todo o 

seguimento realizado

Se estas interesado en ler o orixinal (libre acceso)
PLOS ONE: http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0185809 
More than 75 percent decline over 27 years in total fl ying insect biomass in protected areas

Caspar A. Hallmann ,Martin Sorg,Eelke Jongejans,Henk Siepel,Nick Hofl and,Heinz Schwan,Werner Sten-
mans,Andreas Müller,Hubert Sumser,Thomas Hörren,Dave Goulson,Hans de Kroon
Published: October 18, 2017

últimas décadas. A desaparición das marxes naturalizadas 
dos campos e os novos métodos de protección dos 
cultivos asociáronse a unha caída global da biodiversidade 
en plantas, insectos, aves e outras especies na paisaxe 
actual. A perda importante e ata agora non recoñecida de 
biomasa de insectos en áreas protexidas engade unha nova 
dimensión a esta discusión porque pode provocar efectos 
en cascada na cadea trófi ca e moitos outros efectos no 
ecosistema. É urxente descubrir as causas deste declive, 
a súa extensión xeográfi ca e comprender as ramifi cacións 
do declive nos ecosistemas e servizos dos mesmos.

 
 
 O declive xeralizado da biomasa dos insectos 
é alarmante. Calquera que sexan os factores causais 
responsables do declive, teñen un efecto moito máis 
devastador sobre a biomasa total dos insectos do apreciado 
ata o de agora.

É urxente descubrir as causas deste 
declive, a súa extensión xeográfi ca, 
e comprender as ramifi cacións do 

declive nos ecosistemas e servizos 
dos mesmos

Cartaz sobre conservación sebes e vexetación de comareiros.
Normandía. Francia

Resumo realizado por Xose Lois Rey Muñiz
SGHN-Entomoloxía

A perda de biomasa de insectos en 
áreas protexidas, engade unha nova 

dimensión, porque pode provocar 
efectos en cascada na cadea trófi ca



PASPALLÁS 55:8

 Lamentablemente, a nova lei vai pouco 
máis alá de basearse na anterior, actualizando o 
texto co indicado na normativa estatal de obrigado 
cumprimento (a Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) e algúns 
convenios internacionais subscritos polo Estado.
 A Lei galega 9/2001 non serviu para a 
Conservación da Natureza.
 Nos 18 anos que pasaron dende que se 
promulgou a lei vixente, o patrimonio natural galego 
ten sufrido un deterioro continuado e sistemático.  
 A Lei 9/2001 non se chegou a aplicar en toda 
a súa extensión, e nunca contou coa correspondente 
norma regulamentaria que a desenvolvera.
 Un exemplo deste abandono son os plans de 
recuperación e conservación das especies ameazadas. 
En 12 anos téñense aprobado soamente 3, cando a 
lei establece a obriga de facelos para as 200 especies 
catalogadas ofi cialmente como “en perigo de 
extinción” ou en situación “vulnerable”. E incluso 
estes 3 plans aprobados non están a ser aplicados. 
Esta desidia ten levado ó agravamento da situación 
das especies ameazadas.
 Outro exemplo é a Rede Natura 2000. A 
día de hoxe aínda non está completa, pois non se 
ten cumprido coa obriga establecida pola Unión 
Europea de ampliala, correndo o risco de que os 
espazos propostos ofi cialmente hai dez anos para a 
súa incorporación se deterioren gravemente e que a 
Unión Europea impoña severas sancións económicas 
por este incumprimento. A isto se engade o estado 
xeral de abandono destes espazos protexidos diante 
das inexistencias dunha xestión efi caz e dunha 
vixilancia sufi ciente.

Principais eivas da nova Lei
Emendas rexeitadas
A práctica totalidade das emendas presentadas polos 
grupos conservacionistas foi rexeitada, sen mediar 
xustifi cacións razoables para desbotalas.
O urbanismo manda
Malia o afi rmado no seu preámbulo, a lei garante 
que os intereses urbanísticos particulares prevalezan 
sobre o interese xeral de conservar o noso patrimonio 
natural.
Ningún parque natural máis
 A diferenza do resto das comunidades 
autonómicas, a lei establece unha superfi cie mínima 
para os parques naturais. Agás o P. N. da Baixa Limia 
e Serra do Xurés, ningún parque natural galego tería 
sido declarado con esta lei, por non acadar a cifra 
de 10.000 hectáreas. Tampouco recupera a fi gura de 
director de parque natural, imprescindible para a súa 
boa xestión, eliminada irracionalmente coa creación 
da Rede de Parques Naturais de Galicia.
Invasoras sen control
 As especies exóticas invasoras son a segunda 
causa de perda de biodiversidade e supoñen un grave 
problema no medio natural galego, onde avanzan sen 
apenas control. A nova lei non crea o imprescindible 
Catálogo Galego de Especies Exóticas Invasoras, nin 
avanza no seu control, nin facilita o traballo ás ONG 
que están loitando contra elas.
Os humidais seguen esquecidos
 Pasaron 16 anos dende que se creou o 
Inventario de Humidais de Galicia. Por falta de 
protección, moitos deles teñen desaparecido ou están 
degradados. A nova lei non establece a actualización 
do inventario e medidas adicionais de protección 

 Lei 5/2019, un paso atrás
O pasado 7 de agosto de 2019, publicouse 

no  DOG 149 a nova Lei 5/2019, do patrimonio 
natural e da biodiversidade de Galicia. O 
ambientalismo galego valóraa como outra 
oportunidade perdida na conservación da 

natureza
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(coa única excepción dos 5 que están protexidos por 
convenios internacionais).
A custodia do territorio sen apoio
 A nova lei non facilita a participación cidadá 
na conservación da natureza a través das entidades 
de custodia do territorio. Comete un erro grave na 
defi nición dos acordos de custodia, non amplía o 
máximo de 4 anos para os convenios de custodia coa 
Administración, non declara as súas actuacións como 
de utilidade pública e de interese social, e non facilita 
o seu traballo cun desenvolvemento lexislativo, fi scal, 
económico e social.
Microrreservas inútiles
 No texto da nova lei fi gura un concepto 
erróneo de microrreserva. A diferenza do que fi xeron 
as comunidade autonómicas que introduciron esta 
fi gura como un concepto de xestión de pequenos 
enclaves nos que se atopan especies raras ou 
ameazadas, nesta lei considéranse un tipo de espazo 
protexido que non facilita unha xestión e unha 

conservación real.
O chumbo segue sen control
 A lei non aborda a prohibición total 
da munición con chumbo, a diferenza 
doutros países, malia terse verifi cado o 
seu impacto ecolóxico e sobre a saúde 
das persoas. Por exemplo, Dinamarca 
(93.000 cazadores) prohibiuno hai 23 
anos.
Incumprir a lei compensa
 O réxime sancionador da nova lei 
non logra disuadir de vulnerar moitas 
das prohibicións. Por exemplo, non 
se sanciona a colocación de cebos 
envelenados fóra dos espazos protexidos, 
o que pode provocar a mortaldade de 
especies ameazadas, domésticas ou de 
calquera tipo.
Entidades que subscribiron o 
comunicado
 Durante o inicio do debate 
parlamentario da nova Lei de Patrimonio 
Natural, oito entidades conservacionistas 
publicaron a súa postura ante diversos 
termos da Lei, pola fonda preocupación 
que provocaba a súa escasa ambición 
e non abordar a grave situación de 
abandono do noso patrimonio natural.

 Polos motivos citados e moitos outros,  
consideramos que a aprobación desta lei non garante 
a preservación da nosa fl ora, fauna, xea, paisaxe e 
servizos ecosistémicos. A crise económica do 2008 
serviulle de escusa ó goberno galego para abandonar 
toda política ambiental, esquecendo que o noso 
patrimonio natural é un importante motor da riqueza 
económica galega (refl ectido, como exemplo, nas 
imaxes de promoción turística).

•Asociación Drosera para o Estudo e Conservación 
do Medio Natural
•Asociación Galega de Custodia do Territorio
•Ecoloxistas en Acción
•Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio
•Grupo Naturalista Hábitat
•Rede Galega de Entidades de Custodia do Territorio
•Sociedade Galega de Historia Natural
•Sociedade Galega de Ornitoloxía

Braña_Fabas_(LIC Parga-Ladra-Támoga) 2011

Braña_Fabas_(LIC Parga-Ladra-Támoga) 2013

Lei 5/2019, un paso atrás
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 O pasado 31 de xullo foi aprobada no 
parlamento galego a nova lei de conservación da 
natureza, publicada no diario ofi cial unha semana 
despois co nome de Lei 5/2019, do 2 de agosto, do 
patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia. 
Aínda que a importancia desta lei aconsellaba un 
extenso debate que buscara un mínimo de consenso 
entre as forzas políticas e os actores sociais, a realidade 
foi a contraria. Como consecuencia soamente 
contou cos votos favorables do partido do goberno, 
sufriu duras críticas de toda a oposición e obtivo o 
rexeitamento público das entidades ambientalistas.

Un trámite repentinamente acelerado
 A mediados de ano o proxecto de lei estaba 
totalmente paralizado. O período de alegacións 
rematara no mes de marzo de 2017. Pero había 
dúas motivacións políticas para reactivalo con 
présa máis de dous anos despois. Por unha banda, 
a escasa produción lexislativa aconsellaba ó goberno 
eludir censuras da oposición sacando algunha nova 
lei antes da pausa estival. Esta razón foi a que fi xo 
que o maioritario partido do goberno, para evitar 
retrasos e críticas, non admitira que as entidades 
conservacionistas explicaran as súas alegacións 

nunha audiencia parlamentaria, evitando de paso 
darlles ningún protagonismo.
 A segunda razón era claramente electoralista. 
Os últimos comicios refl ectiran un aumento do voto 
verde, tanto en España coma no resto de Europa. 
A pouco máis dun ano para as eleccións galegas, 
o partido do goberno informou que o seu lema 
de campaña sería «unha Galicia familiar, moza, 
innovadora e verde». Sen dúbida son obxectivos 
loables, pero era moi difícil demostrar o compromiso 
coa natureza en base á traxectoria gobernamental, 
así que nada mellor que sacar unha nova lei e logo 

publicitala con datos enganosos. Por exemplo, o 
propio presidente informou de que aumentaba 
as sancións até os dous millóns de euros, cando a 
realidade é que penalizacións dese importe xa estaban 
vixentes en base á lei estatal.
Un alicerce erróneo
 A nova lei segue caendo na trampa de 
considerar que o noso patrimonio natural pode 
conservarse simplemente evitando certas actuacións 
lesivas, mediante un conxunto de prohibicións 
centradas nos espazos naturais protexidos, como 
se estivéramos falando dun bosque amazónico 

Nova lei de conservación
Vixencia das críticas á nova lei do patrimonio 
natural e refl exións sobre un proceso vacuo

Xurés queimado en 2017 e talado en 2018 - 2019, con apertura de pista forestais altamente erosivas. ZEC “Baixa Limia” ES1130001
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que, liberado de afeccións antrópicas negativas, 
evolucionaría inexorablemente de maneira favorable.
 A percepción de que o patrimonio natural 
chega ós nosos días grazas ás actividades tradicionais 
esquece o grave deterioro no que se atopa este 
legado. A superfi cie de determinados hábitats é 
testemuñal e moitos dos seus procesos ecolóxicos 
están severamente danados. Os máis vellos poden 
lembrar até que punto chegou a ter un carácter 
intensivo, e ós máis novos bástalles con constatalo 
nas ortofotografías tomadas hai xa seis décadas. 
O abandono do rural nos últimos tempos non 
signifi cou a cicatrización daquelas feridas, a fauna 
ligada a medios silvopastorais saíu prexudicada e 
agora a industrialización da produción agropecuaria 
crea novos impactos.
 Un exemplo do primeiro caso é a práctica 
inexistencia de bosques autóctonos maduros de certa 
entidade. A nova lei non garante un avance cara a 
masas boscosas pluriespecífi cas con diversidade 
estrutural, pois deixa a súa existencia en mans da 
iniciativa privada de índole lucrativa, cando realmente 
esta sempre primará masas monoespecífi cas exóticas 
e os exemplares autóctonos maduros caerán pola 
serra, salvo no caso dos castiñeiros destinados á 
produción de froita.
 Os prados son 
un claro exemplo de 
aspectos positivos das 
prácticas tradicionais 
que desaparecen nas 
explotacións modernas. 
A variedade fl orística dos 
primeiros, acompañada 
de numerosos 
invertebrados, pérdese 
ante a simplifi cación de 
especies nas parcelas que 
se destinan actualmente 
a forraxe. Os que 
quedan abandonados 
non evolucionan 
sometidos a procesos 
completamente naturais, 
pois a inexistencia de 
grandes herbívoros 
silvestres leva a que se 

pechen de mato e se transforman nun tipo de monte 
que habitualmente carece de diversidade arbórea.
 Non existe na nova lei un papel para que os 
grandes herbívoros modulen a paisaxe. Desaparecidas 
as especies silvestres hai séculos, soamente as razas 
máis primitivas de gando doméstico poden emulalas. 
A especie clave no monte é o garrano, pero non atopa 
sitio nesta lei, e consecuentemente escurece o futuro 
do seu predador, o lobo. Pensar que nos tempos 
modernos a iniciativa privada con ánimo lucrativo 
vai seguir responsabilizándose da presenza destes 
équidos no monte, soportando unha predación non 
sempre compensada e a responsabilidade económica 
dos incidentes con terceiros, é algo moi optimista.
 Outro exemplo evidente é o das especies 
exóticas invasoras. Podemos falar da case total 
inacción, salvo casos puntuais habitualmente ligados 
a danos económicos e persoais causados por fauna 
exótica. Aquí non existe a opción da inacción, pois a 
expansión das invasoras é por natureza exponencial. 
Non se acomete efi cazmente a prevención, a detección 
precoz, nin a erradicación. Xa que logo, nin veremos 
o noso parque nacional libre de árbores exóticas, nin 
se deterá o seu avance na rede de espazos naturais 
protexidos, nin na zona de protección do litoral, nin 
na zona de policía dos ríos.

Ludwigia grandifl ora especie invasora no río Limia, en Antela. ZEC “Veiga de Ponteliñares” ES1130006
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 Resumindo, a conservación da biodiversidade 
non é un simple subproduto das actividades 
agropecuarias e forestais, nin o patrimonio natural 
vai evolucionar positivamente coa mera prohibición 
de accións lesivas.
Un grave erro xurídico
 Cando se promulgou a Lei 9/2001, 
do 21 de agosto, de conservación da natureza 
considerouse  un gran avance na protección do noso 
patrimonio natural. Con posterioridade aprobouse 
a Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, unha norma básica 
de aplicación en tódalas comunidades autonómicas. 
Malia esta duplicidade lexislativa, lamentablemente o 
proxecto de lei foi elaborado tras un retraso de doce 
anos como unha simple actualización da lei galega en 
función da estatal.

 Dende certas posicións ideolóxicas pode 
desexarse dispor dun corpus xurídico que evite 
facer referencia ás leis estatais. Pola contra, dende 
un punto de vista práctico sería aconsellable non 
tentar reproducir a lexislación estatal, pois calquera 
modifi cación que sufra vai obrigar á inmediata 
modifi cación da súa réplica autonómica para non 
quedar desfasada e non producir confusións respecto 
do que está realmente en vigor.

 Aparte do motivo práctico de non lexislar 
sobre o que xa está lexislado, hai unha razón de 
fondo moi importante. A constitución española 
no seu artigo 149.1.23ª reduce a competencia 
autonómica sobre a protección do medio natural a 
«establecer normas adicionais de protección». Xa 
que logo, a misión dos parlamentos autonómicos 
é solucionar os problemas que ten a sociedade nos 
seus territorios, adaptando e complementando a 
lexislación estatal de obrigado cumprimento, pois 
por moi meditada que sexa a norma básica, non 
pode abordar integramente toda a diversidade física, 
ambiental e social españolas. A redacción da nova lei 
debería terse acometido partindo da análise daqueles 
problemas de conservación dos hábitats, das especies 
e das formacións xeolóxicas existentes no territorio 
galego que non resolve a lei estatal.

 Na reunión que tiveron no parlamento 
galego as entidades ambientalistas cos grupos da 
oposición apuntouse este grave erro. As alegacións 
que se presentaron no 2017 e o argumentario que se 
lles ofreceu viñan condicionados por un determinado 
enfoque na redacción do proxecto de lei. O que se 
necesitaba era unha emenda á totalidade, un novo texto 
que partira do coñecemento dos problemas cotiáns 
ós que se enfrontan os distintos axentes que velan 

Discoglossus galganoi na Zona especial de Conservación (ZEC) “Complexo Ons-O Grove”, ES1140004
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pola conservación 
da natureza, dende 
os funcionarios que 
percorren o campo 
até as entidades 
conservacionistas.
 A lei non pode 
reducirse a unha serie 
de prohibicións e un 
réxime sancionador, 
coa esperanza de que 
con iso xa se garanta 
a conservación do 
patrimonio natural. 
Debería conter 
ademais un conxunto 
de instrumentos legais 
e administrativos que 
permitan, tanto ás 
entidades públicas 
coma ás privadas, avanzar na recuperación do noso 
devastado patrimonio natural, así como pechar 
aquelas fendas das leis vixentes que son aproveitadas 
polos oportunistas para danar impunemente o 
patrimonio natural.
 Na conservación da natureza galega 
interveñen demasiadas leis sectoriais. Unha das eivas 
desta lei é que non se impón respecto delas. Non 
basta con que determinada especie non se extinga 
ou desapareza tal hábitat, pois a conservación da 
natureza non consiste en crear zoolóxicos e xardíns 
botánicos abertos que conserven mostras do que 
en tempos se estendía por todo o territorio. A súa 
misión é garantir poboacións funcionais e hábitats 
sufi cientemente amplos para que tódolos servizos 
ecosistémicos funcionen a pleno rendemento. Xa 
que logo, unha boa lei de conservación da natureza 
ten que estar por riba das leis de montes, de pesca 
profesional, da caza e pesca recreativas, de minería, 
urbanismo, etc. Debe reservarse para si mesma a 
regulación de tódolos aspectos conservacionistas que 
afectan a estes sectores, pois do contrario quedarán 
nas mans duns axentes que nin van priorizar a 
conservación da natureza nin estarán cualifi cados 
para valorar a incidencia ambiental do que regulan.
 Esta é a razón pola que a nova lei non aborda 
problemas tan preocupantes coma o impacto da 

crise climática nos ecosistemas, a omnipresencia de 
plásticos e refugallos nos mares e nos montes, o 
avance das especies exóticas invasoras, a progresión 
da sexta extinción, o declive de ecosistemas tan 
vencellados á idiosincrasia do noso país como son 
as rías e os ríos, o descenso das especies ligadas ós 
medios agrarios debido á transformación do mundo 
rural, a gravísima perda de bosque autóctono a causa 
da eucaliptización, a necesidade de ampliar a actual 
rede de espazos protexidos, e así un longo etcétera.
Un extremismo innecesario
 Resumindo, a actitude do lexislador foi a de 
acometer a nova lei como un arquitecto que deseña 
un edifi cio novo dende os alicerces até o teito, pero 
sen consultar cos futuros habitantes e sen ter en 
conta que no solar xa existe unha construción que hai 
que respectar. Sorprendentemente, ademais de non 
centrarse na funcionalidade, caeu en extremismos 
absurdos.
 Tódolos amantes da natureza temos 
esmagado algunha vez un mosquito que estaba a 
chucharnos o sangue. Tampouco é infrecuente ver 
a saña con que se matan as velutinas. Pois resulta 
que a nova lei non admite estes comportamentos, 
xa que prohibe matar calquera animal silvestre. 
Obviamente, ningún axente de medio ambiente con 
sentido común vai denunciarnos por eses feitos. Un 
bo exemplo de que se enche a lei con texto inútil. 

Iberodorcadium seoanei no ZEC “Pena Trevinca” ES1130007
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E isto non é inocuo, pois a sociedade logo culpa 
dalgúns destes extremismos absurdos ós ecoloxistas, 
estigmatizándonos e converténdonos no inimigo 
público número un do mundo rural.

 Pero esta actitude extremista non é coherente. 
Se un analiza detalladamente o réxime sancionador, 
observará que a colocación de cebos envelenados 
soamente se penaliza cando se colocan dentro dos 
espazos naturais protexidos. Obviamente, os animais 
non coñecen as fronteiras destes espazos, pero é que 
incluso se está esquecendo que fóra destes espazos 
tamén existe fauna estritamente protexida, entre ela 
a que está en perigo de extinción. A natureza hai 
que protexela dentro e fóra dos espazos naturais 
protexidos, aínda que se reserven medidas adicionais 
para estes espazos.
 Entre os diversos extremismos, hai un 
realmente curioso porque demostra, por unha banda, 
a carencia de coñecemento biolóxico dos redactores 
e, por outra, a pouca disposición a consultar con 
expertos. O proxecto de lei soamente contemplaba 
o impacto dos aeroxeneradores nas aves, esquecendo 
que tamén afectan negativamente ós quirópteros, 

polo que a oposición parlamentaria presentou unha 
emenda para corrixilo. Afortunadamente prosperou, 
pero os redactores engadiron a maiores medidas 
contra o impacto das liñas eléctricas nos morcegos. 

Un absurdo, pois tal como incluso saben os cativos, 
os morcegos utilizan a ecolocalización cando voan, 
detectando facilmente a presenza dos cables, do 
mesmo xeito que as máis pequenas pólas das árbores.
Pensando no futuro
 Tal como lles apuntaron as entidades 
ambientalistas ós grupos parlamentarios da oposición, 
se algún día temos unha maioría parlamentaria 
sensible coa conservación da natureza, será necesario 
redactar unha nova lei que parta da análise dos 
problemas ambientais que sofre o territorio galego 
e busque solucións normativas que non estean xa 
recollidas na lexislación básica. Nela, aparte das 
consabidas prohibicións e sancións, deberán fi gurar 
os instrumentos legais, administrativos e fi nanceiros 
que permitan ós distintos axentes públicos e 
privados ter máis capacidade e ser máis efi caces na 
conservación da natureza galega.
 Un exemplo da renuncia a dotarse de 

Torreta eléctrica na paisaxe do ZEC “Os Ancares - O Courel” ES1120001
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sufi cientes instrumentos legais que permitan unha 
conservación efi caz é o caso da exclusión do dereito 
de tanteo e retracto das propiedades situadas en 
boa parte da Rede Natura (está reservado para 
determinadas fi guras de conservación). As poboacións 
das especies e dos hábitats máis ameazados non 
necesariamente están nos espazos protexidos por 
fi guras relevantes como a de parque. Se os valores 
naturais da parcela condicionan severamente a súa 
explotación por parte do novo propietario, ¿non 
sería lóxico que a Administración aproveitara a 
ocasión para converterse en propietaria a prezos de 
mercado e así evitar o risco de que tarde ou cedo o 
novo propietario acabe por destruílos? Nos casos en 
que a explotación económica non é compatible coa 
conservación do patrimonio natural non deben ser 
os particulares os que carguen con todo o peso de 
conservar a nosa biodiversidade.
 En todo caso xa non se trata de dispor de 
instrumentos potentes como o citado, se non a 
vontade de executar a norma. A lei non aborda un 
aspecto fundamental: o de garantir o seu correcto 
fi nanciamento por riba duns mínimos. No debate 
parlamentario, a oposición deu un dato signifi cativo: 
o orzamento do ano vixente para conservación da 
natureza é de 11.000 euros, dato que non foi rebatido.
 Esta falta de instrumentos tamén afecta ás 
entidades privadas. Un 
exemplo é a negativa 
do goberno a establecer 
unha duración máxima 
para os convenios de 
custodia do territorio 
coa Administración. 
Como consecuencia, 
actualmente non poden 
asinarse por máis de 4 
anos, cifra ridícula cando 
falamos de conservar a 
natureza.
Os pequenos avances
 Malia que o 
portavoz parlamentario 
do goberno gabouse no 
debate parlamentario das 
numerosas alegacións 
aceptadas, o certo é que 

na práctica poucas foron as melloras introducidas 
no proxecto de lei. Por ese motivo seguen vixentes 
boa parte das críticas recollidas no argumentario 
redactado en contra da lei, coa excepción dalgúns 
aspectos que comentamos anteriormente.
 A constante aparición de novas ameazas 
para o noso patrimonio natural, frecuentemente coa 
conivencia da Administración ou incluso promovidas 
por ela, fan que o movemento conservacionista galego 
estea permanentemente en modo reactivo, sempre coa 
urxencia de tratar de paralizar ou denunciar a última 
desfeita. Xa que logo, non podemos criticar que non 
esteamos atopando tempo para elaborar estratexias e 
campañas propositivas. Pero o certo é que paga a pena 
desprenderse da axenda que nos marcan e meditar nas 
alternativas. Unha delas é evidentemente reformular 
totalmente a lei de patrimonio natural e tela disposta 
para ofrecerlla ó parlamento galego cando exista a 
oportunidade de que resulte aprobada. Outra debe 
ser a procura de tácticas máis efectivas para que as 
entidades ambientalistas forcen o cumprimento da lei 
actual, de maneira que os aspectos positivos dela non 
volvan ser papel mollado.

Cartel anunciador de microreserva no Courel

Fernando Bandín Monteiro
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 Malia as advertencias da Comisión Europea 
de sancións por vulnerar a Directiva Aves, a Xunta 
négase a suspender cautelarmente a caza da ameazada 
rula. Prefi re correr o risco de sancións económicas e 
penais, dobregándose aos intereses dos cazadores.
 A Dirección Xeral de Patrimonio Natural, 
nunha resolución publicada no DOG do 31 de 
maio, autoriza a caza da rula (Streptopelia turtur) en 
9 concellos de A Limia no período da media veda, 
que comezou o 17 de agosto e rematou o 8 de 
setembro, malia atoparse esta ave nun franco declive 
e producirse nunha zona de especial protección para 
as aves (ZEPA), espazo natural protexido que forma 
parte da Rede Natura. A Limia foi declarada ZEPA 
(zona de especial protección para as aves) pola Xunta 
de Galicia no ano 2009, recollendo o mandato da 
Directiva Aves da Unión Europea de crear espazos 
de protección para as aves. Se o proceso da súa 
declaración foi polémico por reducir as 10.000 
hectáreas propostas no proxecto orixinal do ano 2007 
até as 6.939,28 hectáreas actuais, o máis indignante é 
que incluso se autorice nela a caza dunha ave en serio 
perigo de desaparición.
 A media veda en A Limia tamén permite 
a caza do paspallás (Coturnix coturnix), especie 
migradora igualmente protexida pola Directiva 
Aves. A súa caza na media veda supón dar morte a 
exemplares nunha época do ano na que aínda están 
criando os polos das súas últimas postas, feito que 
tamén vulnera a Directiva Aves, como leva anos 
advertindo reiteradamente SGHN á Consellería de 
Medio Ambiente.
As consecuencias económicas
 A grave situación da rula levou a que a 
Comisión Europea iniciara o 25 de xullo un proceso 
de infracción contra o Estado español por non tomar 

medidas de conservación que freen o seu declive. 
España acubilla máis da metade da poboación 
reprodutora da Unión Europea, polo que é o país 
clave na conservación desta ave que está a sufrir 
en toda Europa un forte retroceso. Mediante unha 
longa carta de emprazamento, a Comisión Europea 
comunicou ao Ministro de Asuntos Exteriores a 
vulneración de tres artigos da Directiva 2009/147/
CE, relativa á conservación das aves silvestres, 
coñecida habitualmente como Directiva Aves. 
España ten dous meses para demostrar que reforzou 
as medidas de conservación da rula.

A caza da rula á fi scalía
SGHN presentou en agosto un escrito 

á Dirección Xeral de Patrimonio Natural 
informándolle dos riscos nos que incorre de 

non suspender inmediatamente a caza da 
rula común na Limia
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 España ten perdido un 40 % das rulas 
reprodutoras no período 1996-2016, en base aos 
datos proporcionados polo Instituto de Investigación 
en Recursos Cinegéticos do CSIC. As diminucións 
máis destacadas son as de Galicia e País Vasco. 
Precisamente, cun 18% das rulas reprodutoras 
españolas, Galicia é a segunda comunidade autónoma 
en importancia para a rula común. O principal núcleo 
reprodutor da rula común en Galicia é A Limia que 
nos últimos anos perdeu un 37 % dos seus efectivos 
reprodutores segundo os censos de membros de 
SGHN e que se pode seguir no Programa SACRE 
(Seguemento de Aves Comúns Reprodutoras en 
España) de SEO/BirdLife.
 O Comisario de Medio Ambiente da 
Unión Europea, D. Karmenu Vella, xa respondeu 
á Sociedade Galega de Ornitoloxía (que lle enviou 
un escrito asinado por 5 entidades naturalistas) 
interesándose pola situación que se está a dar en 
Galicia, cara a completar o expediente sancionador.
A caza da rula na Fiscalía
 Co agravante de ter recibido advertencias 
previas, o empeño da Dirección Xeral de Patrimonio 
Natural de continuar autorizando a caza da rula levou 
a que Ecoloxistas en Acción informara o 9 de agosto 
deste ano ó fi scal delegado de medio ambiente en 
Galicia da posible comisión dun delito de vulneración 
do artigo 404 do Código Penal, por ter autorizado 
dita Dirección Xeral a caza da rula común. Xa que 
logo, a autoridade ou funcionario público implicado 
arríscase a unha inhabilitación especial para emprego 
ou cargo público de sete a dez anos.
A necesidade da inmediata suspensión da caza
 SGHN, sumándose a outras entidades 
conservacionistas, reclamou á Dirección Xeral de 
Patrimonio Natural a suspensión inmediata da caza 
da rula, diante das evidencias científi cas da súa 
grave situación. Tamén solicitou que se apliquen 
medidas suplementarias que permitan recuperar con 
prontitude as súas poboacións galegas.
 Dende o ano 2018 existe un Plan de Acción 
Europeo para a Conservación da Rula no que se 
inclúen medidas para preservar e restaurar os hábitats 
favorables para a rula e no que se recollen accións 
de urxencia, como a de establecer unha moratoria da 
súa caza. Lamentablemente, este plan non está a ser 
aplicado en Galicia. Pola contra, a caza da rula está 

actualmente prohibida nas comunidades de Asturias, 
Cantabria, Canarias e Comunidade Valenciana.
A protección da rula
 SGHN demandou igualmente a inclusión 
da rula común no Catálogo Galego de Especies 
Ameazadas na categoría de vulnerable, pois así o 
aconsella o coñecemento científi co dispoñible.
  A rula xa foi clasifi cada como especie 
vulnerable no Libro Rojo de las aves de España (2004), 
publicado polo Ministerio de Medio Ambiente, e 
tamén está considerada vulnerable na Lista Vermella 
de Aves europea e na Lista Vermella de Aves de ámbito 
mundial. Pola súa banda, o Comité Científi co asesor 
do Comité de Flora e Fauna Silvestres da Comisión 
Estatal para o Patrimonio Natural e a Biodiversidade 
fi xo un ditame favorable á inclusión da rula común 
no Catálogo Español de Especies Ameazadas coa 
categoría de vulnerable.
 O Defensor del Pueblo, en relación á caza 
da rula común, ven de recordarlle á Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente que, conforme ó artigo 
56 da Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, a inclusión ou non dunha especie no 
Catálogo Español de Especies Ameazadas obedece a 
criterios científi cos.
Demanda ante a Consellería de Medio Ambiente
 Por toda esta situación SGO presentou 
por rexistro o un de agosto de 2019, en nome de 
seis entidades conservacionistas, a demanda ante a 
Consellería de Medio Ambiente de que se prohiba a 
caza da rula en toda Galicia con carácter indefi nido, se 
inicie o proceso para incluír esta especie no Catálogo 
Galego de Especies Ameazadas na categoría de 
vulnerable e se implanten medidas efi caces de 
conservación.
 Adicionalmente, a SGO comunicou ao 
Comisario de Medio Ambiente da Unión Europea, 
D. Karmenu Vella, a situación que se está a dar 
en Galicia para que inclúa esta información no 
expediente sancionador e dirixiuse tamén ó Defensor 
del Pueblo, D. Francisco Fernández Marugán, para 
expoñerlle a situación de vulneración da lexislación 
básica de conservación da natureza en Galicia.
 Comparten coa SGO a demanda ante 
a Consellería de Medio Ambiente ADEGA, 
Ecoloxistas en Acción, Grupo Naturalista Hábitat, 
Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) e 
Verdegaia.
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A follasca dos eucaliptais
 A fragmentación, consumo e descomposición 
das follas pola macro, meso e microfauna do solo e, 
moi especialmente, polos microorganismos do solo 
son procesos clave nos ciclos bioxeoquímicos dos 
nutrientes.
 As follas de E. globulus descompóñense 
máis despacio que as de freixo e olmo, debido 
probablemente á presenza de metabolitos 
secundarios, e inhiben a actividade microbiana dos 
solos moito máis que as de outras especies exóticas 
como Acacia, Ailanthus e Robinia (Castro-Díez et al., 
2012).
 Os aceites esenciais das follas de E. globulus 
reducen a descomposición das mesmas (Martins et 
al., 2013) debido a:
• Efectos tóxicos directos sobre os fungos e a fauna 
dos solos.
• Efectos indirectos sobre a calidade e a dispoñibilidade 
de alimento para os invertebrados do solo.

Nutrientes e fertilidade
 A suma de bases de cambio (calcio, magnesio 
e potasio) en solos baixo plantacións de E. globulus é 
menor que nas formacións naturais de Quercus tanto 
en Portugal (corticeiras Q. suber; Madeira, 1989) como 
en Galicia (carballos Q. robur; Calvo de Anta, 1992). 
Este feito redunda nunha acidifi cación e aumento de 
aluminio soluble nos solos dos eucaliptais en Portugal 
(Madeira, 1989), pero non en Galicia debido ao forte 
poder tamponador nos solos galegos (Calvo de Anta, 
1992). A información recompilada nesta última 
publicación revela asimesmo unha concentración 
de fósforo nos solos de eucaliptais menor que en 
carballeiras.
 Nun estudo en tres plantacións de especies 
de crecemento rápido (E. globulus e Pinus pinaster), 
Dambrine et al. (2000) atoparon que presentaban 
balances negativos de nutrientes minerais. Estes 
autores sinalan que:
• O subministro de nutrientes pola alteración das 

Eucaliptos e solos
Sendo o solo a base de todos os 

ecosistemas terrestres, as relacións entre 
eucaliptos e solos son da maior importancia 

ambiental
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rochas sería sufi ciente en zonas de granodioritas pero 
probablemente insufi ciente nas de granitos.
• Sería necesaria a fi xación simbiótica de grandes 
cantidades de nitróxeno para asegurar a sostibilidade 
do crecemento das plantacións, debido á moi baixa 
deposición de nitróxeno atmosférico e os frecuentes 
lumes.

 A exportación de nutrientes coa corta de 
especies de crecemento rápido (E. globulus, P. pinaster e 
P. radiata) é xeralmente maior que coa corta de carballos 
(Gómez-García et al., 2016). Nas plantacións destas 
tres especies en solos ácedos os nutrientes extraidos 
coa corta supoñen unha proporción importante 
das cativas reservas de nutrientes asimilables, o que 
suxire unha limitación a longo prazo e provoca xa 
defi ciencias de fósforo, calcio e magnesio nas árbores 
(Merino et al., 2005).

A necesidade de fertilización
 Debido á posibilidade de limitación do 
crecemento, recoméndase a aplicación de fertilizantes 
con fósforo, calcio e magnesio, especialmente no 
caso dos eucaliptos e de extraer do monte non só 
os troncos senón tamén os restos da corta (Merino 
et al., 2003, 2005). A “fertilización de mantemento” 
é tan importante que se considera a chave para unha 
produción sostida nas plantacións de eucaliptos 
(Viera et al., 2016). De todolos xeitos, compre ter en 

conta que a fertilización das plantacións forestais:
• Presenta maiores riscos de que os nutrientes dos 
fertilizantes se perdan por lixiviacion e escorrentía 
(co posible problema derivado de contaminación das 
augas) pois os solos forestais xeralmente presentan 
maiores pendentes e menores espesores que os 
agrícolas (Calvo de Anta, 1992).

• Non incrementa a taxa de descomposición das 
follas de E. globulus pero incrementa a liberación de 
nitróxeno e fósforo (Ribeiro et al., 2002).

Infi ltración, escorrentía e erosión
 Aínda que os eucaliptos están entre as especies 
con maior impacto sobre a repelencia á auga dos solos, 
en Portugal e no Magreb non se teñen observado 
incrementos na escorrentía superfi cial nin na erosión 
(Coelho et al., 2005). Sen embargo, observouse unha 
redución da infi ltración ou conductividade hidráulica 
en solos baixo eucaliptos en Galicia (Núñez-Regueira 
et al., 2006) e Portugal (Madeira, 1989). Asimesmo, 
en Chile téñense detectado claras evidencias dunha 
maior erosión en plantacións de E. globulus que en 
bosques secundarios autóctonos (Banfi eld et al., 
2018).

Plantación nova de eucaliptos

Serafín González Prieto
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 O día 1 de agosto, SGHN denunciou diante da 
Fiscalía de Medio Ambiente o estudo das alternativas 
de trazado da Vía Ártabra, posto que a alternativa 
aprobada provisionalmente o 21 de febreiro do 
2008 e de xeito defi nitivo pola Xunta de Galicia o 
27 de marzo de 2009 foi tramitada irregularmente e 
presenta un elevado impacto ambiental.
Irregularidades na tramitación
1. Incumpre o “Plan 
Sectorial da Rede Viaria da 
Coruña, Arteixo, Culleredo, 
Cambre, Oleiros Sada e 
Bergondo” ao contradicir o 
trazado escollido polo Concello 
de Cambre, encargado para esta 
tarefa por resolución do Consello 
da Xunta de Galicia.
2. Ignorando o establecido 
pola Lei 21/2013 de avaliación 
de impacto ambiental, a DX de 
Calidade e Avaliación Ambiental 
estimou como ambientalmente 
viable o proxecto sen sometelo 
a unha Avalización de Impacto 
Ambiental ordinaria como lle 
corresponde ao tratarse dun 
proxecto de autovía: “El tipo de 
vía que se proyectará en este tramo de 
la Vía Artabra es autovia, con dos 
calzadas separadas por medianera 
de ancho variable y dos carriles por 
calzada de 3,50 m de ancho cada 
uno…”.
Elevado impacto ambiental
1. Presenta moita maior 
afección ambiental, un maior 
custe económico e peor 
articulación territorial ao 
modifi car o trazado proposto 

polo Concello de Cambre, incrementando nun 22% a 
lonxitude total do treito e engadindo ao trazado parte 
da alternativa previamente rexeitada polo concello 
por afectar elementos estratéxicos do territorio.
2. Afectaría de xeito crítico á zona húmida da 
Gándara, malia estar expresamente protexido polas 
Normas Subsidiarias do Concello de Cambre que 

Vía Ártabra
A existencia de alternativas de trazado e 
a tramitación irregular do trazado elexido 
forza que a SGHN a denunciara á Fiscalía
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establecen que “non se permite ningunha clase de 
edifi cación, nin movemento de terras, nin instalacións 
de ningún tipo, nin apertura de camiños…”
3. Degradaría irreversiblemente o sistema 
fl uvial ao canalizar o Rego de Folgueiras e o Río da 
Gándara (440 e 250 m respectivamente).
4. Destruiría 5 ha do bosque higrófi lo 
desenvolto sobre as chairas aluviais, un hábitat de 
conservación prioritaria na Unión Europea, con 
afeccións a especies de anfi bios protexidos pola 
lexislación, e á área de distribución potencial da 
escribenta das canaveiras iberoccidental (Emberiza 
schoeniclus lusitanica).
5. Incrementaría o risco e a gravidade dos 
episodios de asolagamento na desembocadura 
do Río da Gándara (zona 
asolagable incluída nunha 
área de risco potencial 
signifi cativo de inundación), 
debido tanto á canalización dos 
ríos (que recollerán ademais 
as augas pluviais xeradas 
na infraestrutura), como á 
eliminación de importantes 
superfi cies de bosques higrófi los 
na chaira aluvial.
6. Afectaría á conectividade 
ecolóxica da “Zona Especial 
de Conservación (ZEC) ES 
1110004 Encoro de Abegondo-
Cecebre” e da zona tampón da 
Reserva da Biosfera de Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo, 
con posibles repercusións sobre 
a zona húmida inventariada 
1110042 “Ría do Burgo”.
Responsables denunciados
Por estes motivos e ao considerar 
que segundo os artigos 325 e 
404 do Código Penal podería 
haber responsabilidades penais 
do Director do Proxecto e 
altos cargos da Consellería de 
Infraestruturas e Mobilidade 
(Director da Axencia Galega de 
Infraestruturas, Director Xeral 
de Mobilidade, e Secretario 

Xeral Técnico) e da Consellería de Medio Ambiente 
(Directora Xeral de Calidade Ambiental e Cambio 
Climático, Directora Xeral de Patrimonio Natural), 
SGHN solicitou á Fiscalía de Medio Ambiente que 
investigue a posible existencia de responsabilidade 
penal polos feitos denunciados, así como a 
paralización das obras do proxecto.
Apoian a denuncia as organizacións
• Asociación Cultural o Rabo do Galo
• Asociación de Custodia do Territorio Brexa
• Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia 
(ADEGA)
• Grupo Naturalista Hábitat
• Plataforma pola Defensa da Ría de Sada
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Introdución

 Nas zonas coa climatoloxía máis seca e quente de 
Galicia podemos atopar un saltón que destaca polo seu 
grande tamaño. Trátase de Anacridium aegyptium (L, 1764). 
Saltón e lagosta son os nomes empregadas na fala para se 
referir ós membros da familia Acrididade (Orthoptera) e 
sóense empregar indistintamente, aínda que o emprego de 
lagosta ten certa infl uenza da lingua castelá. Esta familia 
engloba entre 10.000 e 11.000 especies distintas por todo 
o mundo.
 Non a debemos confundir coa lagosta migratoria 
(Locusta migratoria Linnaeus, 1758) ou a lagosta do deserto 
(Schistocerca gregaria Forsskål, 1775), que son as especies 
que forman as famosas pragas de lagostas, non coñecendo 
este comportamento de praga en Anacridium. En Galicia 
non temos rexistros de pragas destas especies, pero na 
Península Ibérica chegaron a crear graves problemas e 
fames en séculos previos, sendo a especie Dociostaurus 
maroccanus (Thunberg, 1815) nativa da península e norte de 
África, a causante das mesmas. Sobre este comportamento, 
foi Uvarov quen postulou por vez primeira que algunhas 
especies de saltóns e lagostas eran a mesma especie, pero 
en distinto estado de comportamento, saltón cando están 
en fase solitaria e lagosta cando forman grandes grupos.

Situación Taxonómica

 Está adscrito ó Orde Orthoptera e Familia 
Acrididae. Único representante do xénero en Europa. Sen 
subespecies recoñecidas (FAUNA EUROPAEA).

Distribución

 Está presente na meirande parte do oeste de 
Eurasia e norte e sur de Africa. Habita na totalidade da 
Península Ibérica, pero faise menos común no norte e 
mesetas interiores (Asturias, Cantabria, Castela-León) 
e moito máis común no Levante, Andalucía, Castela-A 
Mancha, Estremadura (BIODIVERSIDAD VIRTUAL).

Morfoloxía

 É un dos saltóns máis grandes de Europa. As 
femias adultas son moito maiores ca os machos, acadando 
70 mm de longo (ás incluídas), mentres que os machos 
miden uns 20 mm  menos. Os adultos amosan unha cor 
agrisada e son inconfundibles os ollos listados que posúe 
esta especie (fi g. 2), sendo determinantes para a correcta 
identifi cación de Anacridium na Península Ibérica.

Historia Natural

 Como o resto de saltóns, presentan unha 

Anacridium aegyptium (L, 1764) (Orthoptera, Acrididae)
Distribución e ecoloxía en Galicia
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metamorfose incompleta, é dicir, os xuvenís 
teñen unha aparencia similar ós adultos, 
destacando certas variacións de cor e as ás 
moi rudimentarias, a modo de cotenos.
 As femias soterran os ovos no chan, 
rodeándoos dunha pasta similar ás ootecas 
das barbantesas para a súa protección. Son 
alongados e grandes, superando os dous 
milímetros.
 É unha especie basicamente 
comedora de follas. En Galicia habita 
zonas son superfi cies despexadas e 
arborado de baixa densidade. A altitude de 
distribución rexistrada vai dende o nivel 
do mar ata os 765 metros. Predomina a 
presenza de adultos dende marzo a maio, 
pero tamén con citas en outubro, polo que 
as citas temperás deberán corresponder a 
individuos invernantes. Noutras latitudes 
recóllese que as ninfas saen en primavera, 
chegando a adultos en agosto e setembro.
 En Galicia aparece nas zonas máis 
termófi las da provincia de Ourense e da 
costa da provincia de Pontevedra. O mapa (fi g. 3) refl icte 
só as citas do autor, aínda que esta especie vive sen dúbida 
en máis localidades.

Ameazas

 Dentro do ámbito rexional, establecemos para 
Galicia a categoría UICN de LC (preocupación menor).
 A parte das ameazas que pode sufrir calquera 
insecto polo uso de biocidas, descoñécense outros 
factores que poidan afectar negativamente a esta especie e 
non se aprecian cambios na evolución das poboacións nos 
últimos dez anos.
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Figura 2. Ollos raiados de Anacridium

           Figura 3. Distribución rexistrada en Galicia de Anacridium

Xose Lois Rey Muñiz
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Ano 2017
 No mes de maio de 2017 un equipo da SGHN 
observou unha importante alteración dos hábitats litorais 
na contorna da Punta de Estaca de Bares (Concello de 
Mañón, A Coruña), abarcando unha superfi cie de máis 
de 30.000 m2 dentro da Rede Natura 2000 ao contar coas 
fi guras de protección de Zona de Especial Conservación 
ES1110010 Estaca de Bares e Espazo Natural Protexido 
(Zona de Especial Protección dos Valores Naturais Estaca 
de Bares), sendo zona contigua á ZEPA ES0000495 
Espacio mariño de Punta de Candelaria-Ría de Ortigueira-
Estaca de Bares.
 A alteración dos hábitats litorais causouna unha 
roza mecánica realizada integramente dentro da Zona-1 
do espazo natural, que de acordo co Plan Director da Rede 
Natura 2000 de Galicia (Decreto 37/2014), está destinada 
á conservación dos compoñentes da biodiversidade e do 
patrimonio natural. A roza mecánica provocou unha perda 
total da estrutura dos tipos de hábitats naturais e unha 
gravísima alteración do seu funcionamento ecolóxico, 
afectando ao estado de conservación de diferentes especies 
de fl ora e fauna silvestre. A roza coincidiu, ademais, coa 

fase de cría de numerosas especies silvestres.
 A roza dos hábitats de interese comunitario na 
Zona-1 da ZEC Estaca de Bares, constituíu un grave 
incumprimento da Directiva 92/43/CEE , así como da Lei 
42/2007 e do Decreto 37/2014. Dita actuación podería 
ser ademais considerada como constitutiva dun delito 
penal conforme ao indicado na Lei Orgánica 10/1995, do 
23 de novembro, do Código penal, ao poderse considerar 
que os feitos puideron provocar un grave desequilibrio 
ecolóxico no ecosistema sublitoral do espazo natural 
referido, alterando a súa estrutura, funcionamento e 
composición biolóxica, propiciando ademais a entrada de 
especies exóticas invasoras.
 Segundo información obtida no propio 
Concello de Mañón, esta acción destrutiva levada a cabo 
sobre os hábitats de interese comunitario da ZEC Estaca 
de Bares estaría vinculada ás fases iniciais da execución 
dun proxecto construtivo promovido pola Axencia 
de Turismo de Galicia (Xunta de Galicia), destinado 
a transformar e artifi cializar a punta de Estaca de Bares 
para promover un turismo irracional e insustentable. 
Ditas actuacións nada teñen que ver coas necesidades 

Desfeita turística en
Estaca de Bares

 Entre os tipos de hábitats litorais gravemente afectados pola roza mecánica atópanse 7 considerados de 
interese comunitario pola Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitat). Compre salientar que 3 deles (indicados con asterisco) 

considéranse “hábitats prioritarios” polo que, de acordo coa normativa vixente (Directiva 92/43/CEE, Lei 42/2007 e Decreto 

37/2014), a súa conservación supón unha especial responsabilidade para a Comunidade Autónoma de Galicia:

 1230 Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas.

 4020* Breixeiras húmidas atlánticas de zonas mornas de Erica ciliaris e Erica tetralix.

 4030 Breixeiras secas europeas.

 4040* Breixeiras secas atlánticas costeiras de Erica vagans.

 6430 Megaforbios eutrofos higrófi los das orlas de chaira.

 7220* Mananciais petrifi cantes con formación de tuf (Cratoneurion).

 8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira.
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de xestión e conservación da ZEC Estaca de Bares, de 
acordo co Plan Director da Rede Natura 2000, e deberían 
ser prohibidas ou en todo caso sometidas previamente a 
un procedemento de avaliación de impacto ambiental.
 Por estes motivos, SGHN solicitou á Dirección 
Xeral de Patrimonio Natural que incoase a correspondente 
denuncia sobre afección a un Espazo Natural Protexido 
(ZEPVN – Estaca de Bares) pertencente á Rede Natura 
2000 (ZEC Estaca de Bares), para que de acordo coa 
lexislación vixente investigase os feitos e aplicase no 
seu caso as medidas sancionadoras aos promotores e 
cooperadores.
Ano 2019
Aparcadoiro “alegal”
 No presente ano 2019, SGHN constatou a 
construcción dun aparcadoiro, coa perda de hábitats e 
poboacións de especies silvestres de fl ora e fauna nunha 
área de máis de 400 m2 na parte superior do cantil, que 
mantiña unha serie de charcas temporais que servían de 
refuxio a distintas especies de invertebrados e anfi bios.
 A maiores, o deseño desta área realizouse 
nunha zona que resulta perigosa para o uso público, 
especialmente para nenos ou persoas con mobilidade 
reducida, e que ademais propicia o pisoteo e alteración 
por parte dos posibles visitantes das áreas contiguas con 
presenza de hábitats de interese comunitario. 
 Nesta zona existía un aparcadoiro “alegal” e 
incumprindo as obrigas establecidas na normativa vixente 
(Decreto 37/2014, Directiva 92/43/CEE, Lei 42/2007) 
de conservar e restaurar os hábitats naturais nas Zonas 
de Especial Conservación, recentemente procedeuse á 
súa total destrución. Destrución que se estendeu a zonas 
ata entón en bo estado de conservación dos hábitats, cun 
impacto negativo sobre:
 * Os hábitats “1230 Cantís con vexetación das costas 
atlánticas e bálticas” e “4030 Breixeiras secas europeas”, 
que foron rozados e parcialmente cubertos por sedimentos 
de terra, estruturas de granito e formigón.
 * Un importante número de individuos de dous taxóns 
endémicos do territorio galaico-portugués Angelica 
pachycarpa e Ulex europaeus L. subsp. latebracteatus.
Vial entre o faro e o castro
 Asimesmo, SGHN constatou a construción dun 
vial de acceso ao Faro e ao Castro de Estaca de Bares, 
íntegramente dentro da Zona-1 da ZEC Estaca de Bares.
 Un primeiro treito como camiño peonil duns 160 
m de longo no bordo da pista de servizo xa existente, 
que parte do aparcadoiro e discorre ata o Faro. Deixando 
aparte a máis que dubidosa necesidade, a tipoloxía 
construtiva resulta pouco axeitada para unha contorna 

natural, xerando un impacto negativo sobre a paisaxe.
 Un segundo treito (120 m de longo e 3 m de largo) 
vai do Faro ata a antiga sirena, deténdose na proximidade 
dunha área de interese arqueolóxico. Para anchear o 
camiño existente, retirouse a vexetación superfi cial en 
distintas áreas afectando a un mosaico de 4 tipos de 
hábitats:
1230 Cantís con vexetación dás costas atlánticas e bálticas,
4030 Breixeiras secas europeas.
8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo- 
Scleranthion ou do Sedo albi- Veronicion dilleniid,
6220* Pseudoestepas de gramíneas e anuais do Thero- 
Brachypodietea (hábitat prioritario).
 As obras incluíron o derribo dunha antiga sirena 
de axuda á navegación instalada nun edifi cio de ladrillo e 
formigón de máis de 6 plantas de altura. Alomenos parte 
dos residuos da demolición do edifi cio empregáronse no 
recheo/recrecemento da pista, quedando na súa superfi cie 
multitude de plásticos, azulexos, ladrillos, cemento, 
compoñentes eléctricos, etc.
 A execución desta obra é manifestamente moi 
defi ciente e entra en confl ito co Decreto 37/2014 e 
a Lei 2/2016 do solo de Galicia, pois este camiño non 
aparece contemplado nos instrumentos de xestión do 
Espazo Natural, e carece de interese para os obxectivos 
de conservación do mesmo. A súa realización, en calquera 
caso, estaría suxeita a avaliación ambiental previa.
Desfeita no único humidal higrófi lo da ZEC
 Por último, SGHN constatou a realización de 
diversas actuacións nas instalacións militares abandonadas 
e na contorna ocupada por hábitats de interese comunitario 
incluidos íntegramente na Zona-1 de Protección da ZEC. 
Compre salientar a alteración do único humidal higrófi lo 
da ZEC, que inclúe representacións de distintos tipos de 
hábitats naturais.
 No humidal constatouse o uso do lume sobre a 
vexetación natural e numerosos danos nas macollas de 
Carex paniculata ssp. lusitanica e noutros elementos vexetais. 
Fíxose tamén unha forte roza das formacións herbáceas 
do humidal (400 m2), con eliminación da vexetación 
higrófi la agás as macollas de Carex paniculata, nas que se 
aprecian os cortes producidos polas rozadoras.
 A posibilidade de rexeneración natural deste 
ecosistema vese impedida ao terse realizado unha gabia 
de drenaxe, de máis de 180 m de longo, que envia a auga 
a uns antigos muiños abandonados desde hai máis de 
30 anos. Todas estas actuacións difi cilmente poden ser 
autorizables en conformidade co disposto na lexislación 
vixente. De calquera xeito, a súa realización estaría suxeita 
a un procedemento previo de de avaliación ambiental.
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Desfeita turística en Estaca de Bares

Plan de promoción turística
 Estas actuacións formarían parte dun plan de 
promoción turística na ZEC Estaca de Bares, promovido 
pola Axencia de Turismo de Galicia e/ou o Concello de 
Mañón, e que nada ten que ver cos obxectivos e liñas de 
actuación contempladas para este espazo natural no seu 
instrumento de xestión (Decreto 37/2014).
 A gota que rebordou o vaso da paciencia de 
SGHN foi a información que, non sin esforzos e con 
retraso, conseguiu da Consellería de Medio Ambiente 
sobre o proxecto de diversas intervencións para promover 
ou facilitar as visitas turísticas.

Un mal proxecto, mal tramitado
 O proxecto, con abondosas defi ciencias e 
promotor “confuso” (nuns sitios o Concello de Mañón, 
noutros a Axencia de Turismo de Galicia), non se someteu 
á avaliación de impacto ambiental, como é obrigatorio 
(Directiva 92/43/CEE; Directiva 2011/92/UE; Lei 
42/2007; Ley 21/2013; Decreto 37/2014) por afectar 
á zona de máxima protección (Zona 1 – Conservación) 
da ZEC Estaca de Bares con sete hábitats de interese 

comunitario, unha especie catalogada “En Perigo de 
Extinción” en Galicia polo Decreto 88/2007 (Linaria 
aguillonensis) e tres especies endémicas do territorio 
galaico-portugués: Angelica pachycarpa; Ulex europaeus ssp. 
latebracteatus; Carex paniculata ssp. lusitanica.
 Incumprindo o Plan Director da Rede Natura 
2000 de Galicia, a Consellería de Medio Ambiente 
autorizou algunhas actuacións que ocasionaron graves 
danos aos valores ambientais antes mencionados, ademais 
do emprego de materiais alleos ao espazo natural (“granito 
Barbanza”, aceiro corten, formigón) e na execución das 
obras o(s) promotor(es) incumpriron as condicións da 

autorización que lle outorgara a Consellería de 
Medio Ambiente ao:
 - Deixar sobre o terreo (malamente agochados 
baixo unha fi na “alfombra” de terra) todos os 
refugallos procedentes da demolición da antiga 
instalación de sinais acústicas de Estaca de 
Bares.
- Construír un vial de terra que non fi guraba no 
proxecto entre o Faro de Estaca de Bares e a 
antiga instalación semafórica.
- Construír un segundo aparcadoiro-mirador 
que non fi guraba no proxecto.

- Realizar traballos alleos ao proxecto na antigua Base Militar – 
LORAN e sobre o humidal adxacente, que resultou 
gravemente deteriorado.
 Finalmente, a carencia dun plan de control de 
especies exóticas invasoras, non contemplado no proxecto 
nin esixido pola Consellería de Medio Ambiente, está a 
facilitar a expansión de especies invasoras como Arctotheca 
calendula, Cynodon dactylon, Sporobolus indicus, Stenotaphrum 
secundatum.

Estas actuacións encádranse nun modelo insustentable de explotación 

turística nunha área de gran fraxilidade ambiental promovido pola Axencia 

de Turismo de Galicia, e que podería xerar a curto e longo prazo que a 

alteración ambiental e o desequilibrio ecolóxico repercutise igualmente 

sobre a ZEPA Espazo mariño de Punta de Candelaria-Ría de Ortigueira-

Estaca de Bares, ao incrementar sen ningún tipo de control a presión do 

uso público. 

 Á vista do cúmulo de despropósitos que se están a suceder 
na ZEC Estaca de Bares, SGHN presentou unha denuncia diante da 
Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia.
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Onde estamos e como nos organizamos
SGHN organízase por delegacións e seccións.
Podes ver o detalle e contacto das mesmas en
https://sghn.org/sghn/directorio/

Museo
 Ten unha estrutura expositiva 
distribuída en dous andares. No 
andar baixo está a recepción, o salón
de actos, biblioteca, laboratorio e 
sala de lectura.
 O andar primeiro hai dúas 
salas, que suman uns 500 m2, con 
módulos didácticos atendendo á súa 
temática.
 O MHN está aberto gratis 
ao público grazas a un convenio co 
Concello de Ferrol. As instalacións 
abre todos os días, agás o día 1 de 
xaneiro e o 25 de nadal. O horario é 
de 9:30-13:30 h e de 16:30-20:30; os 
meses de xullo e agosto é festivos é 
de 10-14 h.
 O MHN of rece v is i tas 
guiadas a grupos maiores de cinco 
ou máis persoas baixo demanda e 
visitas libres.

Calamar xigante (Architeuthix dux)

¡COLABORA CONNOSCO! 
 O labor da SGHN precisa da colaboración dos seus socios e simpatizantes, tanto nos labores 

administrativos, coma nas actividades. Suxire, propón, aporta as túas inquedanzas na túa Delegación, na 
túa vila ou en calquera das Seccións existentes. Calquera aportación é benvida e necesaria.

A SGHN é unha asociación legalmente 
inscrita no Rexistro Nacional de 

Asociacións co nº 584.918, inscrita no 
rexistro de Entidades de carácter ambiental 
da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 

2009/0110 e co número AO/C-000/382 no 
Rexistro de Asociacións Culturais Galegas.

 A Sociedade Galega de Historia 
Natural (S.G.H.N.). Fundada en 1973, 
é «unha asociación independente e 
científica, dedicada ó estudo, divulgación, 
conservación e defensa da natureza e 
do medio ambiente, que non tén na súa 
actuación fins lucrativos» (Art. 5º dos 
Estatutos).

Publicacións
 D i v u l g a m o s os 
coñecementos e a concienciación a 
través de diversas publicacións como
Paspallás ,  revista divulgativa 
BRAÑA, revista científica
Atlas, somos os autores do primer 
atlas de vertebrados de Galicia, 
revisión dos hérpetos e tamén de 
invertebrados, en curso o Atlas de 
especies exóticas invasoras e outros 
de insectos.

Custodia do Territorio
 Dirixida a rehabilitar hábitats 
para especies como a conícora 
(Vanellus vanellus), cardo das 
ribeiras (Eryngium viviparum), sapiño 
de esporóns (Pelobates cultripes) 
e resto de fauna e flora asociada a 
hábitats lacustres.

 Actualmente temos en 
propiedade 1,32 ha en veigas 
asolagables da chaira limiá (zona 
húmida Antonio Villarino)
Alugados ó Bantegal 37,94 ha
Acordos de custodia 20,72 ha
Un total de 97 predios e 59,98 ha

 Somos parte fundadora de 
Terras do Mandeo, constituida por 
Rabo de Galo, GN Hábitat e SGHN, 
con 26,83 Ha en custodia.



Ti debes ser o cambio que desexas ver no mundo.
Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948)

¡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 sinas 
electronicamente enviaa a sghn@sghn.org
Se domicilias o pago dos recibos, entrega unha copia no teu Banco / Caixa de Aforros.

Apelidos: _____________________________________ Nome: _____________________________________________
DNI:_________________________________________  Data de nacemento*: _________________________________
Correo electrónico: _____________________________  Teléfono: ___________________________________________
Enderezo: _______________________________________________________________________________________
Localidade: ___________________________________  Código Postal: _____________ Provincia: ________________
Sinatura (física ou dixital con DNI electrónico)   Data:_______________________________________

No caso de socios familiares indicar o nome da segunda persoa
Apelidos: _____________________________________ Nome: _____________________________________________
DNI:_________________________________________  Data de nacemento*: _________________________________
Correo electrónico: _____________________________  Teléfono: ___________________________________________
Sinatura (física ou dixital con DNI electrónico)   

Área/s de interese:  Astronomía e Contaminación Lumínica Botánica
Entomoloxía Herpetoloxía      Ornitoloxía 
Vertebrados Mariños  Outras: __________________________
Categoría de Socio (riscar no )
 Xuvenil (ata 18 anos) 20,00 EURO/ano   Estudiante (ata 25 anos)        30,00 EURO/ano
 Numerario  40,00 EURO/ano   Familiar** (dúas persoas no mesmo domicilio)      60,00 EURO/ano
 Protector (aboar dunha soa vez o equivalente a un mínimo de 50 cotas de numerario) 2.000,00 EURO/ano

PAGO DAS COTAS:
- A mellor opción é que indiques ó teu Banco/Caixa que realice un ingreso automático na nosa conta, na data que queiras do 1º 
trimestre anual (solicítanos o nº de conta), xa que así aforramos os custes de emisión de recibo, que pode chegar a ser o 5% 
da cota. (lémbrate de informarnos desta opción e a data elixida).
- A segunda opción é a domiciliación bancaria, para elo cumprimenta os datos que se piden a continuación.

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 (IBAN) __ __ __ __  __ __ __ __   __ __ __ __    __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __***
Sinatura (física ou dixital con DNI)     Data:

A S.G.H.N. usará estes datos exclusivamente para os propios fins organizativos e cumprindo a Lei Orgánica 15/1999 de 
13 de nadal, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do 
Consello do 27 de abril de 2016. Estes datos non son cedidos a terceiros salvo nos casos de obriga legal ou emisión de 
recibos. Coa sinatura de solicitude para asociarse, consíntese en que SGHN comunique ó socio as actividades, novas e 
comunicacións relacionadas coa actividade da asociación.
Dacordo coa Lei, poderá exercer dos dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, mediante escrito á 
SGHN, apartado de correos nº 330, 15780 Santiago de compostela (A Coruña).
* Imprescindible indicar a data de nacemento ó estar limitadas algunhas categorías de socios pola idade. 
** Indicar o nome, idade e DNI das dúas persoas
*** Por favor, indicar o IBAN completo da conta (20 díxitos) 

Apelidos: _____________________________________ Nome: _____________________________________________
DNI:_________________________________________  Data de nacemento*: _________________________________
Correo electrónico: _____________________________  Teléfono: ___________________________________________


