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Iberodorcadium seoanei (Graells, 1858). Escarabello endémico do 
noroccidente da Península Iberica asociado ós macizos montanos.
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EDITORIAL

Hacia onde imos... de onde vimos

 A quen lea esta editorial se lle presume unha sensibilidade 
pola conservación do medio ambiente. Esa conservación pode 
facerse dende moitos puntos de compromiso e todos teñen a súa 
importancia. Quen pretenda afondar na conservación ambiental 
e a compare con dez, vinte, cincuenta anos atrás poderá ver o 
vaso medio cheo ou medio baleiro.
 Os tempos e os paradigmas mudan. Hoxe hai menos lixo nos 
comareiros, maior sensibilización cos biocidas, máis norma va; 
tamén novos problemas: polución atmosférica difusa, micro 
e macroplás cos, produción e consumo enerxé co, especies 
exó cas invasoras. Outros, pola contra, semellan nun permanente 
día da marmota: dunas costeiras arrasadas por maquinaria, 
especies en perigo de ex nción, unha parte da administración 
con comportamentos moi discu bles...
 As en dades ambientalistas tratamos de nos adaptar, 
con maior ou menor éxito ó mundo cambiante, a novos medios 
de protección efec va, como a custodia de terras, usar as novas 
tecnoloxías para difundir ideas e chamar a atención sobre os 
problemas ambientais. Moitas veces non sabemos se algúns dos 
esforzos servirán para algo, outros dan froito. Nos xa 48 anos 
de historia de SGHN, só unha inicia va triunfou por argumentos 
puramente ambientais: a campaña contra a caza as baleas. En 
todas as demais o pulo decisivo conseguiuse cando a cidadanía 
se decatou das repercusións para a súa saúde, economía e/ou 
benestar: dende a vertedura de residuos radioac vos na fosa 
atlán ca ou a central nuclear de Xove, ata as minas de Corcoesto 
ou Touro. Todos deberamos tomar nota desta realidade.
 Parafraseando o tulo dun libro dun politólogo galego, a 
terra quere pobo, o ambiente quere cidadáns con maiúscula. Sen 
un compromiso da sociedade civil para requirir á administración 
que administre en xus za e equidade, que pense nas xeracións 
futuras e non en polí cas de curto prazo, non hai futuro. Moitos 
non cri can o nepo smo, o chanchullo porque envexan facelo 
eles. Sen unha administración seria e sen unha sociedade civil 
artellada, formada e crí ca non temos futuro, nin social, nin 
ambiental. Un exemplo o temos co acontecido na Ribeira Sacra, 
resumido nun ar go do interior.
 Gracias por axudar a empurrar do carro.
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Plano eólico estratéxico de 
Galicia (PEEG)

Enerxía eólica si, pero así non
 En 1996 someteuse a consulta do Consello 
Galego de Medio Ambiente (entón COGAMA, 
hoxe COGAMADES) o “Proxecto de Ordenamento 
Eólico da Comunidade Autónoma de Galicia”, 
tamén denominado “Plan Eólico Estratéxico de 
Galicia”. O representante de SGHN no COGAMA 
formou parte da Comisión de Traballo non 
permanente que se creou ao efecto para avaliar 
o PEEG e propoñer un dictame ao Pleno do 
COGAMA.
 Incomprensiblemente (ou non), aos 
membros da Comisión de Traballo só se lles deu 
acceso a un dos once volumes do PEEG: o de 
conclusións. O representante de SGHN solicitou 
que todos os membros da Comisión de Traballo 
tiveran acceso aos once volumes. A resposta foi 
que non era posible facilitar copia dado o gran 
número de volumes e páxinas do PEEG.
Volume de conclusións do PEEG
 Á vista do único volume do PEEG que se 
puido consultar, acolléndose ao dereito de acceso 
á información ambiental, o 11-07-1996 SGHN 
solicitou á Consellería de Industria e Comercio 
información sobre:
 Os criterios para asignar a elaboración 
do PEEG a empresa privada APASA-GAMESA, 
no canto de facelo por medios propios e/ou con 
asistencia externa das Universidades e centros de 
investigación de Galicia.
 As medidas adoptadas para salvagardar 
o interese público galego e evitar que APASA-
GAMESA fose xuíz e parte no PEEG pois tiña 
concedida nada menos que 600 Mw, o 22% de 
toda a potencia aprobada ata entón.
 Os criterios obxectivos de calidade para 
aceptar o documento presentado por APASA-
GAMESA, pois o seu descomunal volume (11 
tomos) non se correspondía en absoluto có parco, 
mediocre e defraudante contido do volume de 
conclusións (único ao que se tivo acceso): 9% das 

páxinas en branco, 14% son páxinas de títulos, 65% 
cun promedio de 87 verbas/páxina (equivalentes a 
7-8 liñas de texto) e 13% con táboas, das cales 
case a metade contiña información repetida e 
redundante.
    O custe económico do contrato con APASA-
GAMESA para a elaboración do PEEG.
Amparo do Valedor do Pobo
 Ao non obter resposta da Consellería, 
SGHN solicitou e obtivo o amparo do Valedor 
do Pobo que, despois de sucesivos intentos, 
conseguiu que en maio de 1998 (case 2 anos 
despois!) a Consellería respostase a SGHN… 
rexeitando a petición de información ao entender 
que non tiña relación co medio ambiente.
 SGHN dirixiuse entón a todos os grupos 
políticos con representación no Parlamento 
de Galicia para que reclamasen a información 
solicitada sobre o PEEG. Ningún respostou.
Un vendaval de eólicos
 Co cambio de século o acceso á información 
ambiental mellorou, e dende hai 14 anos SGHN está 
entre as entidades ás que a Consellería de Medio 
Ambiente (ás veces tamén outras Consellerías) 
solicita informe dos previsibles efectos ambientais 
dos proxectos durante o trámite de consultas 
previas á información pública. No que respecta 
a enerxía eólica hai que decir que a proliferación 
dos parques eólicos non é un problema de 2021, 
senón un fenómeno que se ven manifestando 
nos últimos 20 anos. Así, por exemplo, en 2011 
xa houbo un auténtico “vendaval” de proxectos 
eólicos (107 parques, 2 novos por semana), cunha 
morea na Reserva da Biosfera Terras do Miño, que 
levou a SGHN a dirixirse ao Comité Español das 
Reservas da Biosfera (máis…). As cifras tamén 
foron altas en 2020 (45 parques) e para o que vai 
de 2021 (25 parques, con ata 3 parques novos por 
semana!).
 En conxunto, dende 2011 SGHN 
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Plano eólico estratéxico de Galicia

leva presentados 274 informes/alegacións a 
196 parques eólicos novos ou ampliacións/
repotenciacións dos existentes. Para calquer 
entidade ambiental como SGHN, que desenvolve 
o seu labor en base ao voluntariado, participar 
nestes trámites é un auténtico reto máxime cando 
os proxectos se amorean e coinciden no tempo 
como sucedeu e está a suceder neste intre cós 
eólicos. Máis alá deste traballo na sombra e a 
dedicación de moitas horas para analizar cada 
un dos proxectos, dende SGHN plantexamos un 
documento de mínimos a esixir para a instalación 
de parques eólicos.

 
 
 

 Ollando a imaxe de arriba, un 
superpetroleiro diante dun parque eólico, 
seguramente moi poucos terían dúbidas acerca de 
cal fonte enerxética preferirían. Petróleo = enerxía 
fósil non renovable, gases de efecto invernadoiro, 
mareas negras, contaminación. Eólicos = enerxía 
renovable e moito máis limpa; pero, de verdade, 
é sempre ecolóxicamente aceptable? A resposta 
depende de onde se instalen os aeroxeneradores. 
O parque eólico da foto está probablemente nun 
dos piores sitios do mundo: Tarifa, no estreito de 
Gibraltar, por onde se ven obrigados a pasar dúas 
veces ao ano millóns de aves durante as súas 
migracións entre Europa e África, incluindo centos 
de miles de aves planeadoras (cegoñas, aguias, 
miñatos,…) que teñen máis difi cultades para 
esquivar as aspas dos aeroxeneradores.
 En Galicia, algúns parques eólicos xa 
impactaron gravemente en espazos naturais 
sobranceiros, como as turbeiras da ZEC Serra do 
Xistral, e provocan unha mortandade de aves e 
morcegos da que non hai (ou non queren dar á 
SGHN) estatísticas ofi ciais.

Resposta ao dilema de “Celtas sen fi ltro”
 En 1983, Méndez Ferrín e Artello Teatro 
estrearon “Celtas sen fi ltro”, na que as autoridades 
civís, militares e relixiosas debatían sobre a 
explotación ou non dun xacemento de petróleo 
recén descuberto baixo o compostelá Pórtico da 
Gloria. Case 40 anos despois, non se descubriu 
“ouro negro” en Santiago nin no resto de Galicia, 
pero moitos andan á procura do “ouro aéreo”. Que 
pensarían as autoridades de “Celtas sen fi ltro” se 
houbese un plan para instalar en cadansúa torre 
da catedral un macro-aeroxenerador?
 Para SGHN a resposta é moi sinxela: 
ningún proxecto enerxético que destrúa ou poña 
en risco a catedral de Santiago ou o resto do noso 
patrimonio cultural sería aceptable. Pero igual de 
inaceptable resulta todo proxecto que ameace 
calquera das “catedrais” do noso patrimonio 
natural. Por iso, SGHN manifesta o seu apoio a 
todas as persoas e organizacións que a día de 
hoxe están amosando unha postura crítica fronte 
este vendaval que se aveciña.
 SGHN lembra a necesidade de racionalizar 
o consumo e priorizar o aforro e a efi ciencia 
enerxética en todos os ámbitos e aposta polas 
enerxías limpas, pero ASÍ NON!

Tamaño dos novos modelos de aeroxeneradores
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Atlas de Papilionoidea de 
Galicia

Encétase a redacción deste esperado Atlas, 
que permitirá sentar as bases do coñecemento 

da distribución deste grupo animal
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 En 2011 
SGHN publicou 
o Atlas e libro 
vermello de 
Carabini, Cychrini 
e Lucanidae 
( I n s e c t a , 
Coleoptera) de 
Galicia, como 
parte do proxecto 
ESENGA encetado  
en 1985. Agora 
iniciamos a 
redacción do Atlas 
de Papilionoidea 
de Galicia, é dicir, 
das volvoretas 
diurnas.
 P a r a 
fi nalizar esta 
etapa do proxecto a redacción e publicación 
será conxunta cun proxecto similar desenvolto 
por outras persoas a nivel particular. Hai un 
ano invitamos a outras entidades e particulares 
que tiñan manifestado estar na elaboración de 
proxectos similares as unirse á unha publicación 
conxunta, respondendo positivamente algúns 
deles, uníndose ó proxecto da publicaión. A unión 
de toda a información dispoñible resultará nun atlas 
moi completo e que nos permitirá dar unha imaxe 
bastante aproximada da distribución das distintas 
especies que habitan no noroeste peninsular.
 No intre de escribir estas liñas estase a 
revisar toda a bibliografía dispoñible e mellorar a 
mostraxe nas cuadrículas con menos datos, polo 
que tódolos datos que se aporten serán moi ben 

recibidos*. Carece de importancia se son datos 
repetidos dunha mesma zona, toda información 
contribúe a establecer con maior precisión a 
distribución, fenoloxía e bioloxía deste grupo de 
insectos.
 A estrutura do Atlas seguirá o mesmo 
modelo ca o anterior, a excepción das táboas, que 
neste caso serían inmensas, pois contarase con 
perto dos 50.000 datos xeorreferenciados.  Unha 
vez publicado o Atlas, SGHN cederá os datos 
ó proxecto GBif, do que formamos parte e así 
garantir a conservación e difusión dos mesmos.
O cartografado dos datos
 A importancia destes proxectos é 
especialmente notoria, pois en Galicia o 
coñecemento entomolóxico (e doutras áreas 
biolóxicas) é superfi cial cando non inexistente. 

Thymelicus sylvestris. PN Serra do Xurés



Atlas de Papilionoidea de Galicia

Numero de especies coñecidas por cuadrícula UTM 10x10 Km. Só se reflicten os datos directos obtidos por SGHN.
Sen incorporar os datos biblográficos. Cores dispostas para visualizar doadamente as zonas mellor e peor prospectadas.
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* Os datos recóllense nun formato normalizado 
que podes solicitar á sección de entomoloxía 
(entomoloxia@sghn.org) e deben estar 
perfectamente xeorreferenciados baixo UTM 
cunha resolución mínima de 100 metros (preferible 
resolución ó metro) e baixo o datum ESTR89.

Obxectivos a medio prazo son compilar a 
bibliografía existente, facer estudos locais ou de 
especies, mantendo unha calidade total tanto 
na xeorreferenciación como na identifi cación 
fi able son labores fundamentais para coñecer a 
presencia, estatus e evolución das especies que 
habitan nas áreas de estudo.
Reorganizar a sección
 A xestión da sección de entomoloxía 
da sociedade pasa por unha reorganización da 
mesma, estruturando e organizando áreas de 
traballo para dar cabida a unha necesidade que 
temos: incorporar novas liñas de traballo, tanto 

de campos de investigación (lepidoptea, odonata, 
coleoptera, heteroptera e outros menos atendidos 
como hymenoptera, neuroptera, etc), como de 
protección, divulgación, organizar traballos locais, 
etc.



 A Xunta persiste no 
biocidio da rula

 As entidades 
ecoloxistas están 
alarmadas pola 
actitude obstinada da 
Administración galega 
en contra do patrimonio 
natural. Xa anunciou no 
Comité Galego de Caza 
que manterá a media veda 
na Limia e non tomará 
medidas efi caces para 
evitar o declive da rula, 
unha especie ameazada. 
Malia o risco de sancións 
económicas, continúa 
desatendend o o ultimato 
da Comisión Europea por 
vulnerar repetidamente a 
Directiva Aves
 A Dirección Xeral de Patrimonio Natural 
anunciou o 15 de abril na reunión telemática 
do Comité Galego de Caza ―paso previo á 
publicación da orde de vedas desta tempada― 
que volverá a autorizar a caza de aves en declive 
na «media veda» na ZEPA de A Limia. Desatende 
así as esixencias da Comisión Europea e as 

numerosas demandas dos cidadáns e das 
entidades conservacionistas para que elimine 
defi nitivamente un período de caza que afecta 
gravemente á rula (tórtola común en castelán) e a 
outras aves migratorias. Desta maneira o Goberno 
galego ratifi ca a súa posición en contra do noso 
patrimonio natural, xa anticipada na súa negativa 
a que se declarara a rula como especie protexida 
na reunión do Consello Estatal para o Patrimonio 
Natural e a Biodiversidade do 4 de febreiro, onde 
tamén votou en contra da protección do lobo.

Argumentos ridículos para eludir a sanción 
da Unión Europea
 O proceso por infracción da Directiva Aves 
iniciado pola Comisión Europea o 25-07-2019 
contra o Estado español por non tomar medidas 
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A Xunta persiste no biocidio da rula

que freen o declive da rula segue en marcha. No 
seu ditame motivado emitido o pasado mes de 
decembro ―acción preliminar ás actuacións nos 
tribunais europeos― a Comisión desmontou os 
ridículos argumentos cos que tratou de defenderse 
a Xunta, facendo uso este organismo europeo das 
informacións que a SGHN tenlle transmitido.
 O primeiro dos argumentos da Xunta 
era totalmente infantil, pois pretendeu xustifi car 
a súa postura afi rmando que efectivamente en 
Galicia cázase a rula, pero menos que noutras 
comunidades autónomas. A resposta da Comisión 
foi a esperable: a ratifi cación de que autoriza a 
caza da rula xa era a confesión de que a Xunta 
está a vulnerar o artigo 7 da Directiva Aves.
 Para o segundo argumento, a Xunta quixo 
aproveitar que o papel aguanta todo, incluso a 
fi cción. Botou man das medidas que incluíron no 
seu día ―sen intención de chegar a aplicalas― 
no Marco de Acción Prioritaria coas que podería 
benefi ciarse a rula. Pero a Comisión non caeu 
nesta trampa e retrucou que Galicia “no ha 
detallado las medidas a que se hace referencia 
para la protección y gestión del hábitat de la tórtola 
común, la fi nanciación asignada 
para su aplicación, el nivel de esa 
aplicación sobre el terreno ni su 
efi cacia para invertir la situación”. 
Continúa logo o ditame motivado 
a recriminación advertindo que 
“el mero hecho de que en el PDR 
[Plan de Desenvolvemento Rural] 
exista la posibilidad de fi nanciar 
esas medidas [de conservación] 
no signifi ca que éstas se hayan 
establecido y se apliquen 
realmente con objeto de conservar 
esta especie”.

A Comisión Europea tamén 
condena a media veda
 A Comisión Europea, 
ademais de reprobar a caza da rula 
e a ausencia de medidas para a 
súa conservación, constata tamén 
a violación da Directiva Aves en 
que “se ha autorizado —y se sigue autorizando— 

un comienzo muy temprano de la temporada de 
caza (a partir del 17 de agosto en la temporada de 
2019/2020 y del 22 de agosto en la de 2020/2021).” 
Pero a Administración galega non soamente non 
lle fai ningún caso ó ditame motivado da Comisión, 
se non que xa anunciou que este ano o período de 
caza chamado «media veda» vai iniciarse incluso 
antes: o 14 de agosto. Así poderá cazarse en 9 
concellos de A Limia dende esa data até o 5 de 
setembro.
 A media veda da Limia é un grave problema 
ambiental. Coa autorización da Xunta, cázanse 
nela especies migratorias nun espazo natural 
protexido creado precisamente para conservalas 
(no período 2014-2019 matáronse 3.870 rulas e 
50.172 paspallás, segundo datos ofi ciais). Pero 
con ela tamén está a darse cobertura á caza ilegal 
de numerosas especies protexidas, incluídas 
aves rapaces, pois a Xunta non ten capacidade 
operativa para impedilo: Os axentes de medio 
ambiente non poden distinguir na distancia cando 
está a dispararse ilegalmente a un ave migratoria 
protexida de cando está a cazarse legalmente un 
pombo.

 A Limia está integrada na Rede Natura, 
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Evolución da poboación reprodutora de rula común nos 20 puntos de censo do 

Programa SACRE na cuadrícula PG1060 en A Limia entre 2002 e 2019 (censos 

realizados por un Doutor en Bioloxía de SGHN).



pois foi declarada ZEPA pola Xunta de Galicia en 
2009 en aplicación dunha sentenza do Tribunal 
de Xustiza da UE por incumprimento da Directiva 
Aves de crear espazos de protección para as aves.
A SGHN seguirá denunciando a hipocrisía 
da Xunta
 Malia que os galegos teremos que pagar as 
sancións económicas que impoñan os tribunais da 
Unión Europea, a grave situación desta ave obriga 
á SGHN a seguir informando ó Comisario Europeo 
de Medio Ambiente de calquera conculcación da 
Directiva Aves por non establecer a Xunta unha 
prohibición defi nitiva da súa caza, non executar 
medidas que freen o seu declive e non eliminar 
a media veda. Así llo comunicou o pasado día 13 
á Conselleira de Medio Ambiente para que o teña 
en conta e asuma as súas responsabilidades se 
continúa vulnerando as normas europeas.
 Na reunión do comité de caza a D.X. de 
Patrimonio Natural non foi quen de responder 
cantas rulas se cazaron legalmente en 2019, 
cal foi o incremento de efectivos para evitar a 
caza ilegal nos días non hábiles da media veda 
ou a aplicación das medidas en favor da rula 
recomendadas pola Fiscalía Xeral do Estado. 
Pola contra, tivo a temeridade de desacreditar os 
censos do programa europeo de seguimento de 
aves e do Instituto de Investigación en Recursos 
Cinexéticos (CSIC-UCM), amosando a súa 
completa ignorancia nesta materia. Ditos censos 
(incluído o SACRE en España dende 1996) son 
recoñecidos como información fi dedigna pola 
Comisión Europea.
 A directora xeral non foi quen de explicar 
os motivos polos que a Xunta busca enfrontarse 
nos tribunais á Comisión Europea por manter 
exclusivamente en A Limia os privilexios dun 
reducidísimo número de cazadores. Iso fai pensar 
en que existen intereses inconfesables para manter 
a súa caza. Hai que salientar neste aspecto o 
comportamento hipócrita da Xunta, aceptando os 
fondos millonarios que veñen de Europa grazas ó 
Tratado da Unión, e logo desprezando as obrigas 
deste tratado, incumprindo sistematicamente as 
directivas de Aves e de Hábitats.
Un regulamento anacrónico
 A vixente lei de caza é de 2013, pero a Xunta 
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non promulgou o seu regulamento nos máis de 
sete anos que teñen pasado. Consecuentemente 
está a utilizar o elaborado para unha lei de caza 
do pasado século, evitando así os avances 
introducidos nesta materia.
 A lei actual contempla no artigo 78 que na 
composición dos comités de caza “se incluirá unha 
representación ampla das entidades relacionadas 
co mundo da caza, da conservación da natureza e 
das administracións públicas”. Pero a Consellería 
limitou a unha única persoa a participación das 
entidades conservacionistas no Comité Galego de 
Caza, limitándolle a esta representante a pouco 
máis de cinco minutos o tempo para defender ela 
sola o patrimonio natural galego, fronte a máis 
de dúas ducias de persoas con perfi l pro-caza 
(procedente de organizacións cinexéticas, da 
Administración e doutros sectores). Xa que logo, é 
totalmente obxectable a lexitimidade desta reunión 
do Comité Galego de Caza, tanto por vulnerar os 
dereitos das entidades conservacionistas.
 A crítica á Administración por non ter 
promulgado o novo regulamento foi o único punto 
no que coincidiron as entidades ecoloxistas coas 
organizacións cinexéticas.
 ¡As especies cinexéticas son parte do 
patrimonio natural de tódolos galegos!

Entidades asinantes
Este comunicado de Sociedade Galega de 
Historia Natural (SGHN) está subscrito tamén por: 
Adega – Amigos da Terra – Asociacion Ambiental 
Petón do Lobo – Asociación Ambiental Senda 
Nova – Asociación Amigos e Amigas dos Bosques 
O Ouriol do Anllóns – Asociación Cova Crea – 
Asociación Ecoloxista Arco Iris – Asociación O 
Rabo do Galo – Asociación Rebinxe  – Asociación 
Salvemos Catasós – Asociación Veciñal Agra – 
Comité de Defensa das Rías Altas – Ecoloxistas 
en Acción Galiza – Greenpeace – Grupo Lobo – 
Grupo Naturalista Hábitat – Movemento Ecoloxista 
da Limia – Plataforma pola Defensa da Ría de 
Sada Betanzos – Plataforma pola Recuperación 
do Sar – Quercus Sonora – Sociedade Galega 
de Ornitoloxía – Terra Chá Sostible – Véspera de 
Nada

A Xunta persiste no biocidio da rula
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Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 
Especie frecuente e abundante en 
Galicia. Atopámola tanto nas árbores 
como nas rochas, sendo máis habitual 
nos troncos dos piñeiros (fotos 1, 2).  
Talo foliáceo de cor gris clara averdada. 
Os lóbulos, de 1 a 3 mm de ancho, teñen 
o interior baleiro (foto 4) e son 
alongados e ascendentes (fotos 3, 4).  
Sorais labriformes (con forma de beizo) 
formados pola ruptura das puntas dos 
lóbulos (foto 4). Cara inferior negra, 
marrón nos márxenes e sen ricinas (foto 
5 ), este último carácter a separa das 
espécies de Parmelia sensu lato. 
Con frecuencia sen apotecios. 

Fotobionte: alga verde. 

Reaccións: talo K+ e P+ amarelo. Medula 
e soralios KC+ vermello, P+ laranxa. 

Liques de Galicia
Sigue na web da sociedade as actualizacións das fi chas dos 
liques de Galica en sghn.org/arquivo_xeral/liques-de-galicia/



 SGHN, diante das declaracións do CEO de 
ENCE, é dicir, o xefe executivo da empresa, sobre o 
perigo ambiental da fábrica situada en Pontevedra 
e os posteriores acontecementos (peches de 
tráfi co, declaracións sobre a permanencia, etc.) 
lembra que:
 Os terreos nós que se asenta a empresa 
teñen sido cedidos gratuitamente sobre 
unha concesión en terreos públicos marítimo 
terrestres dende 1958, o que representa un 
agravio comparativo en relación con outros 
emprendedores, industrias ou empresas que non 
contan con este benefi cio.
 A concesión que tiña a empresa remataba 
en 2018 e este prazo prolongouse artifi cialmente 
coa modifi cación da Lei de Costas de 2013.
 Aplicando a actual Lei de Costas, ENCE 
ten ata 2033 para reorganizar esta unidade 
de negocio, buscar alternativas e planifi car a 
construción doutra fábrica.
 Con estas vantaxes, non é de recibo 
chantaxear á sociedade galega presionando 
có argumento da perda de postos de traballo 
dos seus traballadores, especialmente sen ter 
buscado alternativas á localización presente e 
externalizando os seus costes sociais ó resto 

da cidadanía sen asumir a súa responsabilidade 
empresarial.
 A maiores, ENCE é co-responsable 
da caótica situación do monte galego, cun 
predominio do monocultivo do eucalipto e as súas 
consecuencias: perda de biodiversidade, perda da 
paisaxe, erosión, etc.
Por todo elo, instamos a que:
 Os responsables desta empresa e 
subsidiariamente á administración competente 
cumpra coa normativa e requisitos legais de 
aplicación.
 As leis sexan xustas e igualitarias, evitando 
casos como a modifi cación da lei de costas para 
prolongar artifi cialmente a concesión que tiña esta 
empresa e remataba en 2018.
 Se asegure o cumprimento da normativa 
de seguridade ambiental, das persoas e dos 
dereitos de toda a cidadanía, empregados de 
ENCE, mariscadores e o resto de cidadáns.
 Se elabore un plan alternativo á actual 
localización, así como o desmantelamento, 
liberación e restitución dos terreos á súa condición 
previa marítima, a cargo de quen os alterou, 
ENCE.
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ENCE, posición da SGHN
Posición da SGHN sobre a dinámica de 

declaracións para manter ou expulsar a fábrica 
de ENCE da ría de Pontevedra



 O pasado 26 de febreiro rematou o prazo 
da consulta do Ministerio para a Transición 
Ecolóxica e o Reto Demográfi co sobre a inclusión 
de todas as poboacións de lobo (Canis lupus) 
no Listado de Especies Silvestres en Réxime de 
Protección Especial (LESPRE). SGHN participou 
na consulta amosando a súa opinión favorable a 
incluir todas as poboacións españolas de Canis 
lupus no LESPRE polos seguintes motivos:
 O lobo é unha especie clave nos 
ecosistemas, que favorece a biodiversidade 
producindo un efecto positivo de cascada trófi ca.
 A inclusión do lobo no LESPRE 
daría cumprimento á normativa legal e aos 
convenios internacionais sobre conservación da 
biodiversidade (Lei 42/2007, Directiva Hábitats, 
Convenio de Berna, CITES).
 Segundo os criterios da UICN, a poboación 
ibérica de lobos atópase na categoría de “Case 
ameazado”, próximo á categoría de “Vulnerable”, 
pola fragmentación en réximes de manexo, a 

falta dun plan de manexo poboacional, a caza 
autorizada ou furtiva, os atropelos e o veleno, 
que están a provocar unha mortalidade anual que 
podería estar próxima á taxa de reclutamento, 
impedindo a súa dispersión natural.
 É necesaria unha protección estrita de 
todas as poboacións de lobos da Península 
Ibérica, como xa están as existentes ao sur do 
Duero e en Portugal.
 Alinéase cos obxectivos de 
desenvolvemento sostible da axenda 2030 
das Nacións Unidas, relativos á protección dos 
ecosistemas e a frear a perda de biodiversidade, 
así como ao fomento do crecemento económico 
sostible, xerando oportunidades de emprego nas 
zonas rurales con presenza do lobo.
 Os controis letais sobre o lobo por parte 
das administracións restan valor á especie diante 
da sociedade, dan unha sensación de maior 
impunidade a quen vulneran a prohibición de matalo 
e aumentan as mortes por furtivismo. Ademais os 
controis letais sobre o lobo non reducen os danos 
á gandería (mesmo os incrementan) debido á 
desestruturación das manadas en relación ao seu 
comportamento social.
Dirección Xeral contra o Patrimonio Natural
 Por outra banda, SGHN amosa a súa 
repulsa pola actitude da Consellería de Medio 
Ambiente, e concretamente da Dirección Xeral de 
Patrimonio Natural por:
 Non ter sometido o texto das súas 
alegacións contrarias á inclusión do lobo no 
LESPRE á consulta do Observatorio Galego da 
Biodiversidade (*).
 Alentar a todos os concellos de Galicia 
para que suscribiran as súas alegacións, incluso 
enviándolles o modelo a presentar. 

(*) O Observatorio Galego da Biodiversidade 
é un organo consultivo constituido por cargos 
da administración autonómica, expertos das 
universidades galegas e representantes das 
asociacións de defensa ambiental.
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LOBO, posición da SGHN
Incluír ó lobo no LESPRE



 Este fase do proxecto de recuperación 
la lagoa de Antela realizouse ao abeiro da Orde 
de 26/12/2019 de axudas a inversións non 
produtivas vinculadas á realización de obxectivos 
agroambientais e climáticos en concellos incluídos 
na Rede Natura 2020 para os anos 2021 y 2021. 
Estas axudas están cofi nanciadas polo Feader no 
cadro do programa PDR de Galicia e deben contar 
con medios propios das entidades solicitantes para 
afrontar os gastos do IVE e, neste caso, para dar 
un bó pulo ao proxecto, SGHN cubriu os custes da 
elaboración do proxecto e da dirección de obra e 
o sobrecuste de xestión de moito máis lixo do que 
inicialmente valoramos.
A traballar
 Non sen desacougo, comezou a xestión 
coa empresa para tentar iniciar os traballos o antes 
posible. Ademais, había a difi cultade de ter que 
afrontar en 2020 a totalidade da obra pois, aínda 
que é bianualizada, tiña que estar todo rematado 
antes do 31 de marzo e nestas zonas asolagables 
resulta case imposible traballar con maquinaria 
entre mediados de decembro e mediados de maio.

 Con esta inquedanza a obra comezou a 
fi nais de novembro con tan mala sorte que rompeu 
unha peza na retroexcavadora e perdemos unha 
semana de traballo, mentres os frentes chuviosos 
seguían pasando e enchoupando o chán da 
veiga. Reparada a avería, chegado mediados de 
decembro, o traballo foi avanzando con difi cultades 
para a maquinaria. O camión precisaba de cando 
en vez que a pala o empurrase para sacalo do 
bulleiro que se formaba no terreo ao transitar 
unha e outra vez polos mesmos sitios. Mesmo a 
máquina pasou algúns apuros ao moverse polas 
zonas máis enchoupadas.
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Veiga de GOMAREITE
Recuperación doutro anaco da lagoa de Antela
A mediados do pasado decembro rematamos a 
3ª fase do proxecto: “Recuperación de Eryngium 
viviparum, Vanellus vanellus e especies 
asociadas a humedais na ZEPA A Limia mediante 
a restauración e mellora de hábitats potenciais”



Veiga de Gomareite

 Dez días despois xa se notan os efectos 
do novo dique
 Máis pouco a pouco, buscando os puntos 
de ataque e as zonas máis secas a obra foi 
avanzando ata rematar coa retirada e traslado duns 
1.300 m3 de pedras e a retirada e xestión de 66 m3 
de residuos mesturados diante da imposibilidade 
de separalos pola situación do terreo.

 Foron unhas duras xornadas para os 
compañeiros que alí estiveron organizando, 
axudando e solventando os problemas a pé de 
máquina e buscando o mellor rendemento dos 
medios mecánicos, mentras recollían os residuos 
dispersos, ás veces baixo a choiva ou a neve, e 
nalgures atugados ate o tobillo. Sen dúbida, un 
enorme esforzo persoal que vimos recompensado 
a medida que a veiga de Gomareite se asolagou, 
chegaron as aves e cando o cardiño da lagoa se 
extenda polas superfi cies libres dos vertidos.

 Aínda que a obra rematouse completa 
o 18/12/2020, houbo que presentar as dúas 
anualidades por separado, que se xustifi caron 
o 22/12/2020 e o 04/02/2021. Como as 
facturas tiñan que estar pagadas antes de cada 
xustifi cación, uns cantos socios e simpatizantes 
de SGHN, que prefi ren o anonimato, prestaron 
desinteresadamente a SGHN un total de 7.000 
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Unha cronoloxía de pánico

14/02/2020: publicación da Orde de convocatoria 
con prazo dun mes para presentación das 
solicitudes e data límite para xustifi cación da 
primeira anualidade o 01/09/2020.
14/03/2020: a falta dun día para rematar o prazo 
de presentación das solicitudes, suspéndese o 
procedemento pola declaración do estado de 
alarma derivado da Covid19.
04/05/2020: retómase o trámite para completar o 
prazo de presentación de solicitudes.
21/08/2020: modifícase a orde de convocatoria no 
referido os prazos de aprobación e de execución 
das obras ao estar sen aprobar os proxectos. A 
data límite da xustifi cación da primeira anualidade 
da obra amplíase ata 30/10/2020.
21/10/2020: vólvese ampliar o plazo de xustifi cación 
da anualidade ata o 16/11/2020, aínda sen 
aprobarse os proxectos.
 Á vista de todos estes cambios, comezaron 
a afl orar os nervios vendo como pasaba o tempo 
sen a resolución da Xunta e cavilando sobre 
a mellor organización das tarefas diante das 
difi cultades que se prevían para traballar con 
maquinaria pesada sobre un terreo asolagable se 
chegaban as choivas. E, paseniño, foron entrando 
os frentes con choivas intensas e continuas e nós, 
mentres, desesperando á espera de resolución 
administrativa…
09/11/20 chega a ansiada aprobación o 
bianualizando a obra pero … con prazo de 
execución de 1 semana para a anualidade de 
2020: “A notifi cación do remate das accións (total 
ou parcial) e a solicitude de pagamento deberá 
xustifi carse con data límite do 16 de novembro de 
2020 para a anualidade do ano 2020 e do 31 de 
marzo de 2021 para a anualidade do ano 2021.” 
Menos mal que o parágrafo continuaba decindo: 
”Non obstante, infórmase de que está prevista a 
publicación inminente no Diario Ofi cial de Galicia 
da modifi cación da Orde do 26 de decembro de 
2019 pola que se acorda a ampliación do prazo 
de xustifi cación da anualidade 2020 ata o 31 de 
decembro deste mesmo ano.” Dita Orde publicouse 
no DOG tres días despois, o 12/11/2020.

Cargando lixo e máis lixo para levar ao xestor autorizado

Conformando o dique de retención de augas



Veiga de Gomareite

€. A Xunta certifi cou as dúas anualidades o 
30/12/2020 (con ingreso de 6.000 € catro meses 
despois) e o 14/04/2021 (ingreso doutros 6.000 
€ dous meses despois). Recibidas as axudas 
puidemos devolverlle os cartos aos nosos 
“prestadores desinteresados”, sen os cales SGHN 
non podería aproveitar estas subvencións. Ao 
respecto, compre salientar que SGHN tivo que 
asumir nada menos que 2.520 € de IVE, pois a 
Xunta non o subvenciona malia que, segundo a 
Lei de Subvencións de Galícia, pode facelo ao 
tratarse dunha asociación sen ánimo de lucro.

 Con todo, satisfeitos polo traballo 
desenvolvido, que deu un magnífi co resultado 
esta tempada, ao incrementarse en 2 ha a masa 
de augas libres pouco profundas na Veiga de 
Gomareite.

 

Pasados dous meses dende a fi nalización dos 
traballos de mellora na veiga de Gomareite e 
asentado o terreo afl oran anacos de residuos 
diversos moitos dos cales poden ser perigosos 
(fragmentos de vidro) ou moi fácilmente 
dispersables (porexpán, poliuretano e plásticos 
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pequenos).
 Nestes casos, o máis axeitado e 
recomendable é a súa retirada asiña para evitar 
outros problemas, sobre todo antes de que medre 
a herba, queden cubertos e poidan supor un risco 
para o gando ou que se extendan sobre unha 
maior superfi cie durante as enchentes. Sendo 
así, e contando có apadriñamento do programa 
Libera Natureza sen residuos de Seo/Ecoembes 
para o ano 2021, convocouse a un grupo limitado 
de persoas para desenvolver unha nova xornada 
de limpeza axustándose á situación sanitaria e ás 
limitacións de mobilidade vixentes.

 Ao longo da xornada, forónse recollendo 
os restos transitando sobre as zonas removidas 
pola maquinaria mentres se observa a fl ora e e 
se comparten coñecementos, experiencias e 
anédotas con eses compañeiros cós que non 
tiñamos coincidido nos últimos meses. Finalmente, 
entre unhas cousas e outras fomos quen de 
recoller un volume aproximado de 1,5 m3.

Sería imposible sen os nosos socios e simpatizantes Refuxio para a fauna cos restos de pedras

Lixo diverso e perigosa para a fauna recollido a man

Aínda que semelle incríble, 1 m3 de cordas de silo
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IES Muriel, Concello de Sanxenxo e SGHN 
participan nun proxecto de avaliación das 

ameazas a varias especies e accións propostas 
polo alumnado para as reverter

Que é un Erasmus +
 Erasmus+ é o programa da UE para apoiar 
a educación, a formación, a mocidade e o deporte 
en Europa. Brinda a máis de 4 millóns de europeos 
a oportunidade de estudar, formarse e adquirir 
experiencia.
 Este proxecto forma parte da Obra Social 
da Fundación Antón Losada Diéguez que coordina 
conxuntamente co resto dos socios como parte do 
seu traballo non-profi t para a promoción da Cultura 
Galega.
Cal é o obxetivo
 O proxecto ten como obxetivo a 
concienciación e formación sobre como ameaza 
o cambio climático ás diversas especies animais e 
vexetais que viven no territorio da Unión Europea.
Quen están implicados neste proxecto?
O proxecto forma parte do programa ofi cial da 
Capitalidade Cultural compartida da U.E. Galway 
& Rijeka 2020 e posteriores 2021 Timișoara 
(Romanía), Elefsina (Grecia) e Novi Sad (Serbia); 
2022 – Kaunas (Lituania) e Esch (Luxemburgo) e 
2023 – Veszprém (Hungría).
 A investigación nos tres países estará 
coordinada na República de Irlanda polo Galway 
Community College pertencente ao Consello de 
Educación e Formación de Galway e Roscommon 
e a ONG ambiental Irish Wildlife Trust (IWT) e 
conta como socios co IES Felix Muriel, Concello 
de Rianxo e a Sociedade Galega de Historia 
Natural (SGHN) en Galicia, España, e o instituto 
Prva Sušačka Hrvatska Gimnazija e a ONG 

medioambiental Eko Kvarner en Rijeka, Croacia.
 Os 135 estudantes participantes (15 por 
país e curso nos 3 anos do proxecto) e o panel 
de 25 profesores seleccionados estudarán 243 
especies en perigo de extinción nos tres países 
seleccionadas polos tres grupos naturalistas 
asociados e proporán unha innovadora acción 
correctora en cada unha delas para a súa 
conservación e recuperación.
 Os resultados da investigación recolleranse 
individualmente nun fi cheiro de cada unha das 
especies estudadas e publicaranse ofi cialmente 
ao fi nal de cada curso nas revistas Paspallás 
(SGHN) en Galicia, Wildlife (IWT) en Irlanda e 
Prioroda (EK) en Croacia.

¿Que aporta a SGHN?
 Suministraremos información ó centro 
educativo para que preparen 150 fi chas sobre 
especies animais e vexetais. Previamente 
elabourouse unha lista de especies coas súas 
poboacións baixo algún tipo de ameaza, presentes 
en Galicia e con certa falicilidade para atopar 
recursos informativos sobre elas por parte dos 
estudantes do IES Felix Muriel.
 As fi chas serán revisadas por SGHN e 
publicaránse na revista Paspallás
 Paralelalmente organizaremos varias 
saídas educativas co alumnado e impartiranse 
diversas conferencias sobre os temas obxeto do 
programa.



Sanxenxo: dous erros non 
fan un acerto
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 Alá por fi nais dos anos 1990, uns técnicos 
e autoridades, supostamente cualifi cados e 
competentes, cuns supostamente rigurosos e 
sesudos documentos (Estudo de Avaliación de 
Impacto Ambiental e Declaración de Impacto 
Ambiental), autorizaron as obras do porto 
deportivo de Sanxenxo. A súa “competencia” 
seica foi incapaz de prever os “danos colaterais”: 
as obras desencadearon un intenso proceso 
de erosión e retroceso da liña de costa, coa 
desaparición acelerada das praias de Carabuxeira 
e Lavapanos. Na actualidade, cando o retroceso 
da costa ameaza xa a muros (legais?) de vivendas, 
o concesionario é a empresa municipal NAUTA 
SANXENXO, que ten depositado un aval bancario 
a favor da Dirección General de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar para executar medidas 
correctoras.

Proxecto de “rexeneración” das praias
 En relación coas devanditas medida 
correctoras, SGHN ven de ser convidada 
ao trámite de consultas previas á avaliación 
ambiental do proxecto de “Rexeneración da praia 
de Carabuxeira e Lavapanos e obras de acceso”, 
que contempla catro opcións:
    Alternativa 0: non actuar.
    Alternativa 1: non facer ningunha obra marítima 
e realimentar as praias cunha recarga inicial de 
10.000 m3 de area e recargas de 5.000 m3 cada 
dous anos.
    Alternativa 2: un dique perpendicular á liña 
de costa para “soster” o perfi l da praia, xunto 
cunha aportación de 24.000 m3 de area na pria de 
Carabuxeira e 3.000 m3 na de Lavapanos.
    Alternativa 3: dique exento en escollera (8 m 
de largura na coronación) e realimentación das 

Vista aérea actual do porto deportivo de Sanxenxo e as praias de Carabuxeira e Lavapanos no SIGPAC.



Sanxenxo: dous erros non fan un acerto
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praias con area igual que na alternativa 2.
 Valorando os criterios de custe, 
converxencia cara ao estado orixinal da praia, 
impacto sobre o medio natural e impacto sobre 
a funcionalidade de conxunto porto-praia, os 
promotores optan pola alternativa 2.

 A alternativa elixida precisaría uns 1.350 
camións de area como o da imaxe superior
A posición de SGHN
 No documento sometido a consultas resulta 
rechamante que non se contemple a alternativa 
que con máis garantías aseguraría a recuperación 
das praias e a liña de costa: a demolición das obras 
do porto deportivo de Sanxenxo que causaron o 
problema e a restitución da zona ao seu estado 
anterior.
 Á vista do fracaso estrepitoso na avaliación 
de impacto ambiental do proxecto de porto deportivo 
de Sanxenxo, as dúbidas de SGHN sobre o 
proxecto para amañar a desfeita son, simplemente, 
inmensas. Nestas circunstancias SGHN solicitou á 
Consellería de Medio Ambiente que se desestime 
totalmente o proxecto e se proceda á demolición do 
porto deportivo de Sanxenxo, orixe do problema, 
e a reposición da zona ao seu estado previo.

Un tema que ven de vello
 En 2002 a Dirección General de Costas  
(Ministerio de Medio Ambiente) declarou de  
emerxencia as obras para a aportación de area 
para estabilizar a praia de Silgar, baseándose 
no défi cit de arena da praia e o risco para 
a estabilidade do muro, paseo marítimo e 
estrada. As obras encetaron e remataron nese 
ano cun volume de area aportada de 90.000 
m3 e un orzamento de  1.800.000 euros.
 No ano 2003 realizouse un novo aporte 
de area á praia de Silgar. O volume de area 
aportada foi de 60.000 m3 cun orzamento de 
1.016.644,00 euros.
En Vilagarcía de Arousa, as praias da Concha 
e Compostela, foron perdendo a súa area e 
procedeuse a un recheo con áridos, deixando 
de ser unha praia viva a un areal que nada ten 
que ver co concepto dunha praia viva.
 O nivel do mar segue a subir, por 
diversas causas, e as consecuencias non serán 
cosméticas: inundacións severas, problemas 
sanitarios, enormes cantidades de recursos 
económicos adicados a paliar estas situacións.
 Botar area e facer escolleiras, sen 
actuar sobre a causa, é perder o tempo e os 
cartos.

Vista aérea de Silgar (Sanxenxo) no SIGPAC.
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 Ninguén dúbida dos valores culturais 
da Ribeira Sacra nin da magnifi cencia das súas 
transformadas paisaxes, pero certo afán de obter 
rendemento económico a todo o que se move a 
costa do que se move, as veces ten a resposta 
axeitada.
 Dende hai tempo estanse a promocionar 
diversos enclaves e actividades da zona con 
fi ns turísticos e económicos, algunhas pouco 
menos que absolutamente inaxeitadas, como a 
“segunda tirolesa máis longa de Europa” proxecto 
de 1999 retomado en 2018 que non fraguou. 
Afortunadamente alguén debeuno pensar mellor.
 Na zona hai varios encoros cun impacto 
ambiental e visual inmenso, canteiras a ceo 
aberto, parques eólicos, forestacións produtivas 
e, en xeral, feísmo paisaxístico, todo elo pouco 
coherente coa solicitude de declaración como 
Patrimonio da Humanidade.
 A UNESCO, co seu organismo avaliador 

(ICOMOS) redactou un informe no que recomenda 
textualmente, segundo recollen os medios de 
comunicación que “la Ribeira Sacra no se inscriba 
en el Patrimonio Mundial”. 
 A Xunta declarou que o proxecto quedaba 
posposto para 2024, pero dubidamos que para 
esa data (ou outra) teñan solucionado estas eivas.
Encoros
 Hai catro grandes: Belesar (1963) e Os 
Peares (1955) no Miño, e San Pedro (1959) e 
Santo Estevo no Sil (1957) que conforman a 
paisaxe fl uvial actual: saltos para reter a auga,  
infraestruturas eléctricas, estradas, etc.
 A pesares delo, a propia páxina de 
Turgalicia ensalza os encoros como un medio 
turístico polo cal desprazarse en catamaráns para 
ver as costas, viñedos e masas forestais. Xa no 
seu día SGHN manifestara que a proliferación 
de catamarán traería aparellada a contaminación 
do ríos (lixo, ruído, construción, etc). Trinta 

A Ribeira Sacra como 
Patrimonio da humanidade

fracaso do territorio versus
fracaso da candidatura



A Ribeira  Sacra
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anos despois semella que non era unha idea 
desencamiñada.
 Non se dubida da necesidade de contar 
con reservas de auga ou subministro eléctrico, 
pero hai que asumir as consecuencias: paisaxe 
ou enerxía.
Parques eólicos
 Ós principais como Parque Meda e Parque 
Sil de Eólicas del Sil (Iberdrola), engádense dous 
en Paradela (Lugo) e xa en 2019 empresarios 
de turismo rural da zona os consideraban unha 
ameaza tanto para a actividade turística como 
para a candidatura a Patrimonio da Humanidade.
Agora, en proxecto polo grupo Avintia está un 
parque eólico en Quiroga, que nun plan máis 
amplo sumarán 150 MW… e máis. Entre os xa 
construídos e os proxectos novos quedarán 
poucos cumios sen alterar: Enerxía eólica si, pero 
non así. 
Os bosques
 Pois a parte de magnífi cas masas 
autóctonas, a proliferación masiva de especies 
exóticas invasoras como as acacias ou os cultivos 
de piñeiros e eucaliptus non axudan a refl ectir 
a imaxe idílica do que é un territorio patrimonio 
da humanidade. ¿Onde está a ordenación do 
territorio?
 Un tema paralelo é a xestión dos incendios 
forestais, prevención dos mesmos, investigación 
das mans executoras e “recuperación” do 
queimado.
Patrimonio cultural
 Sen dúbida a conservación dos numerosos 
enclaves monacais, mámoas, construcións civís 
de interese dispersas polos pobos, os bens 
materiais e inmateriais como costumes e faceres, 
as rodeiras marcadas nos lousas de pedra polo 
pasar dos carros durante centenares de anos, … 
todo isto require un investimento económico e, 
cos pes sobre a terra, unha necesidade de obter 
benefi cios para a vida dos habitantes da zona.
E se parece pouco… autoestrada A-76
 O proxecto da autoestrada A-76 prevé unir 
as cidades de Ponferrada e Ourense, pasando 
por Rubiá, O Barco de Valdeorras, A Rúa, 
Quiroga, Monforte de Lemos atravesando o río Sil 
e engadindo unha nova infraestrutura viaria moi 

visible.
Entón que?
 Dende a Xunta indican que o proxecto de 
candidatura para a declaración de Patrimonio da 
Humanidade posponse para 2024, quere iso dicir 
... que se vai desenvolver un verdadeiro plan de 
recuperación e conservación ambiental e cultural? 
ou... que se van ir colocando parches baixo a 
ocorrencia ou a moda do momento? Moitas veces 
é o segundo. Sinalizar unhas mámoas ou como 
chegar a un mosteiro son unha parte moi cativa e 
primitiva de como xestionar o territorio.
 Asemade, calquera plan que se preveña 
require compatibilizar as actuacións coa vida dos 
habitantes da zona cun desenvolvemento racional, 
sostible e san… para eles, non para corporacións 
alleas co único obxectivo de xerar cartos a costa 
do que sexa ou de lanzar ideas que non deixan 
de ser meras declaracións de intencións sen unha 
base sólida.
 Ó fi nal estamos no mesmo que noutras 
zonas de Galicia: escasa xestión, ausencia dun 
obxectivo claro de desenvolvemento sostible, 
opción por un turismo de calidade e non de 
“tirolesa”, etc.

 Simplifi cando, esta é a nosa realidade: 
queremos que se recoñeza a nivel mundial a 
singularidade deste espazo sen poñer os medios 
para restaurar e conservar estas singularidades.
 As decisións teñen consecuencias, se 
escollemos unha vía, outras se poden pechar; 
mal costume de facer o que nos peta ser querer 
asumir as responsabilidades que conlenvan.
 Mentres tanto: “A Ribeira Sacra non 
pasa o corte para ser declarada Patrimonio da 
humanidade



Introdución
 Empregouse intensamente como presunto 
afrodisíaco (que non era tal) e ou seu nome 
quedou asociado a persoeiros como Fernando o 
católico ou Luís XIV. Na corte francesa do século 
XVII repartíanse as chamadas pílulas Richelieu, 
unha sátira ó cardeal.
 O perigo era coñecido de vello: crese 
que o fi lósofo Lucrecio morreu por sobredose 
de cantaridina, o rei francés Henri IV tivo serios 
problemas pola toxicidade deste composto e o 
marqués de Sade foi acusado de envelenamento 
e sodomía por repartir unhas pílulas anisadas con 
cantáridas. Un ameno repaso histórico do seu 
emprego pódese ler en ALONSO (2016).
 Aparece no Papiro Ebers, un texto exipcio 
do 1550 a.c., considerado a primeira farmacopea da 
historia. Aparece tamén no Corpus Hippocraticum, 
o compendio da menciña grega.
 O seu efecto real é doloroso, forma bochas 
no pel e, inxeridas, insomnio, dor abdominal, 
sangrado gastrointestinal, infl amación das vías 
urinarias e retención urinaria. Ó ser expulsada do 
corpo, o po de cantárida xera unha infl amación do 
epitelio intestinal e do epitelio da uretra. O suposto 
efecto afrodisíaco é en realidade unha irritación 

dos xenitais que fai que aumente a rega sanguínea 
na zona, un efecto con certa similitude co que 
sucede na excitación sexual. Nos homes provoca 
unha erección prolongada, o que se coñece como 
priapismo e outros efectos graves a medio prazo, 
ou a morte.
 A súa función nos insectos é de protección 
diante dos depredadores. Os escaravellos 
segregan a cantaridina como un fl uído nas 
articulacións das patas e almacénano ata o 
momento do apareamento. Os machos, para 
mellorar as súas posibilidades de atraer á 
femia, ofrecen xunto cos seus espermatozoides 
cantaridina para que as femias poidan recubrir os 
seus ovos con ela e aumentar as posibilidades de 
supervivencia dos ovos.

Situación Taxonómica
 Está adscrito ó Orde Coleoptera e Familia 
Melöidae. Único representante do xénero en 
Europa. Dúas subespecies recoñecidas (FAUNA 
EUROPAEA): Lytta vesicatoria ssp. moreana Pic, 
1941 presente en Grecia e a nominal, presente na 
zona oeste de Eurasia, incluída a Península Ibérica 
Lytta vesicatoria ssp. vesicatoria (Linnaeus, 1758)
 Chamada «mosca española» non é unha 

Lytta vesicatoria (L, 1758) (Coleoptera, Meloidae)
Distribución e ecoloxía en Galicia
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Lytta vesucatirua. Distribución e ecoloxía en Galicia

mosca nin tampouco é exclusiva de España. O seu 
nome científi co, Lytta vesicatoria, provén de lytta 
«rabia» e vesicatoria «capaz de xerar bochas».

Distribución
 Está presente na rexión eurosiberiana 
(Paleártico), sobre todo na zona oeste, diminuíndo 
a presenza coñecida segundo se avanza hacia 
Siberia e Mongolia (GBIF, 2021)
 Habita a zona setentrional da Península 
Ibérica, facéndose máis escasa a partir do centro 
penínsular.
 En Galicia a podemos atopar salferida por 
toda a xeografía.
Morfoloxía
 Verde brillante, duns 20 mm de longo. Na 
zona sur da Península Ibérica pode ser confundida 
con outra especie moi similar, Lagorina sericea 
(Waltl, 1835).

Historia Natural
 O rango de presenza de adulto é amplo e 
primaveral, pero localmente o adulto só aparece 
durante un par de semanas. Case en excepción 
está pousado sobre piornos e xestas do xénero 
, feito que tamén se recolle na bibliografía da 
especie.
 O pupación prodúcese no solo, onde 
se desenvolve o ciclo larvario como parasito de 
himenópteros da superfamilia Apoidea.  

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 dispoñen 
de datos da evolución das poboacións nos últimos 
dez anos.
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Mega-constelacións de 
satélites
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 Unha  mega-constelación de satélites 
pódese defi nir como grandes grupos de centos ou 
miles de satélites artifi ciais que traballan xuntos 
formando sistemas que teñen por obxectivo dar 
unha cobertura global de telecomunicacións 
en orbitas de baixa altitude. Se as mega-
constelacións de satélites fanse realidade, o ceo 
nocturno converterase nunha especie de “nó de 
comunicacións” de luces en movemento que de 
forma ostensible difi cultarannos ver as estrelas. E 
son moitas as compañías que pretenden 
colocar ou xa o están facendo, os seus 
satélites en órbita.
 A corporación Starlink pretende 
para mediados desta década, ter no 
espazo unha  mega-constelación de 
12.000 satélites, cunha posible expansión 
a 42.000. Pero hai máis, xa que a empresa 
londiniense  OneWeb, ten autorización 
para a posta en órbita baixa de 1.280 
satélites, con posibilidade de aumentar 
a  mega-constelación a 48.000. Pola súa 
banda  Amazon no seu Proxecto  Kuiper 
pretende poñer en órbita en principio 3.236 
satélites, con posibilidade de ampliación, 
Guo  Wang (China) lanzará proximamente 
13.000, Sansung case uns 5.000, Boing 
uns 3.000, etc, etc, etc.
 A contaminación  lumínica foi 
desde hai tempo a principal ameaza para 
a observación do ceo nocturno, pero polo 
menos podiamos minimizala e mesmo 
eliminala se podiamos escaparnos dos 
centros urbanos cara a zonas rurais libres 
de excesiva iluminación. Pero como por 
desgraza parece, se as mega-constelacións 
de satélites séguense facendo realidade, 
o ceo nocturno converterase nunha 
procesión de luces de miles de satélites en 
movemento que nos ocultarán a observación 
do ceo nocturno, o que fará que a astronomía 
profesional, a astronomía de afeccionados e a 

astrofotografía véxanse gravemente afectadas.
 Os seres humanos, temos conexións 
profundas coas estrelas que se remontan aos 
albores da humanidade, de feito somos restos de  
supernovas, é dicir po de estrelas. Na próxima 
noite despexada convidámosvos a mirar cara 
arriba, goza das estrelas, xa que poida que a visión 
delas estea a piques de cambiar drasticamente. 
Defi nitivamente esquecéronse de que o ceo 
nocturno é “Patrimonio da Humanidade”.

 Na foto dos nosos compañeiros de 
Fotografía Ferrolterra e da  SGHN obtida en Ares 
o pasado 6 de maio, podedes ver unha fi la de 
satélites Starlink.

Paulino Gasalla Aller SGHN-Astronomía
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Os ingresos
 Os ingresos máis 
importantes son os producidos 
polas cotas sociais, convenios e 
subvencións e doazóns.

 As cotas sociais 
representan o 20% dos ingresos, 
unha cifra moi baixa e que 
deberíamos incrementar para 
garantir unha continuidade das 
actividades e depender menos 
de factores externos. Por iso 
asociarse é tan importante, a parte 
do respaldo social, leva consigo 
o compromiso económico e 
axúdanos na independencia 
da SGHN. A cifra máis alta en 
importe de subvencións ven 

motivada polo convenio SGHN-
Concello de Ferrol que permite 
ter aberto o Museo nesta cidade 
e pagar os salarios dos dous 
empregados que ten SGHN e 

adicados exclusivamente a esta 
actividade. Este ano 2020 foi 
especialmente alto debido a que 
se ingresou no mesmo ano o 
pendente de 2019 (16.702,57 €) 
e o importe de 2020. O convenio 
está asinado por 32.000 €.

 Un punto forte de 
ingresos son as doazóns, que 
veñen por dous camiños: unha 
das madriñas e padriños das 
terras en custodia na antiga 

lagoa de Antela e as doazóns de 
socios e non socios, que sempre 
son moi agradecidas.
Gastos
 O 48% son os salarios 
dos empregados para dar 
servizo ó museo. Case 1.000 € 
adicáronse a pagar os interese 
do crédito con Abanca, de 
15.000 €. En Servizos (24%) 
incluímos os gastos de xestoría, 
aluguer de servizos de internet 
(aloxamento web, correos 
electrónico, dominios), etc.
 As Delegacións de 
Ourense, Pontevedra, a Xeral 
e varias Seccións funcionan 
exclusivamente cos cartos das 
cotas, donativos ou a venda 
dalgún material.
 Este ano 2020 foi moi 
precario, pois se descontamos 
o ingreso pendente de 2019 
polo convenio do Museo, 
houbéramos gastado máis do 
ingresado. Optouse por non 
publicar o Paspallás e decidimos 
pasalo a formato electrónico 
para os seguintes números, 
agás unha pequena tirada por 
motivos de rexistro legal e que 
os interesados en dispor del en 
papel o paguen a parte da cota, 
non hai outra vía para o manter.
Os gastos bancarios
 Unha parte moi 
importante dos gastos bancarios 
veñen dos intereses do crédito 
subscrito con Abanca para facer 
fronte ós pagos de salarios, 

As contas en 2020
A parte económica dunha ONG é unha base 

ineludible para xestionar as actividades

20%

8%

69%

3%

Orixe ingresos 2020

cotas

Doazóns

Subvencións, convenios

Venda material, actividades

Ingresos 2020
cotas 15.955,00
Doazóns 6.139,44

Subvencións, convenios 56.630,15
Venda material, actividades 2.842,75

81.567,34
Saldo sen o importe Convenio 2019 64.864,77



Nos estatutos da SGHN, nas competencias da Asemblea e dos 
dereitos dos socios, está o Artigo 11. 6. Nomear anualmente dous 
censores de contas, e Artigo 28. Dereitos dos socios. j. Revisar, 
en presencia dalgún membro da Xunta Directiva e do Tesoureiro 
correspondente e sempre que conte co apoio por escrito do 5% 
dos socios, Balances, Presupostos, Estados de contas, etc., da 
S.G.H.N. ou dalgunha das súas Delegacións ou Seccións.
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xestoría, etc. orixinados vía 
convenio SGHN-Concello de 
Ferrol. Mentras non se fan 
fi rmes os pagos do convenio 
debemos atender as obrigas 
de pagos mensuais que temos 
e só podemos afrontalas vía un 
crédito.
O reparto das cotas entre 
delegacións e seccións
 As delegacións reciben o 
33,3% das cotas dos socios que 
pertencen á Delegación.
 Cada Sección e Museo 
recibe 120 € anuais, pero 
algunhas optaron por potenciar 
a xestión e buscar os cartos fóra 
das cotas sociais e renunciaron 
a esta cantidade. Pode semellar 

Gastos 2020
Administración 2.798,86
Biblioteca 931,30
gastos bancarios 1.199,51
Arrendamentos e cánones 5.225,34
Servicios (xestoría, web, contratas...) 15.389,19
Xestión actividades e seguros 2.228,36
Suministros varios 1.932,89
Impostos 3.442,69
Soldos e salarios 31.056,40
Outros 1.045,43
Saldo 65.249,97

pouco, pero a Tesourería Xeral 
asume os custes e xestión dos 
recibos sociais, publicacións 
e envíos ós socios, seguro de 
responsabilidade civil. Tamén 
actúa como peto de seguridade 
por se algunha delegación ou 
sección ten problemas puntuais 
de liquidez.

4%

1% 2%

8%

24%

3%
3%

5%

48%

2%

Tipo gasto 2020 Administración

Biblioteca

gastos bancarios

Arrendamentos e cánones

Servicios (xestoría, web,
contratas...)
Xestión actividades e seguros

Suministros varios

Impostos

Soldos e salarios

Outros

¿Como se presentan as 
contas ós socios?
Hai dous xeitos, o habitual é 
presentar na asemblea as contas 
agrupadas en conceptos de 
doada comprensión (fotocopias, 
correos, publicacións, servizos 
(xestoría, internet…) e outra o 
informe de perdas e ganancias. 
Este último é o que ten valor 
legal e faise a través dunha 
xestoría para garantir que se fai 
conforme marca a lexislación 
de aplicación, presentando 
a declaración de perdas e 
ganancias, inventariable e 
patrimonio, declacións de IRPF, 
IVE, etc. Son o mesmo pero en 
distinto formato.
¿Chegan os cartos?
 A máis cartos, máis se 
pode facer. O ideal, máis socios 
para ter máis apoio e máis 
recursos para facer máis cousas. 
Descontado o ingreso de 2019 
do Convenio co Concello de 
ferrol, os ingresos foron 65.000 €
 Un museo con dúas 
persoas contratadas, custodia de 
terras na antiga lagoa de Antela, 
custodia con Terras do Mandeo, 
BRAÑA, Paspallás cursiños, 
alegacións, conservación en 
Gándaras de Budiño, Censos 
de Aves... ¿con 65.000 € ó 
ano? ¿hai quen dea máis por 
menos?

 



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 
máis 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.
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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: ___________________________________________


