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A EÓLICA, RENOVÁBEL PERO INSOSTÍBEL
Galiza afronta unha vaga eólica sen precedentes. O modelo de 
implantación desta enerxía, malia ser fundamental no proceso de 
transición ecolóxica, está a seguir patróns obsoletos, abertamente 
antisociais e depredadores do medio; sustentados pola cobiza das 
grandes empresas e permisividade dos gobernos estatal e autonómico. 
Este número de CERNA aborda a cuestión eólica, analizando as 
potencialidades e riscos do seu desenvolvemento mariño e facendo unha 
breve presentación da iniciativa “Aldeas con Horizonte”, que reclama a 
urxente dos moratoria aos novos proxectos e a  elaboración dun novo 
marco normativo en materia eólica.

En canto á cuestión forestal, coñecemos a iniciativa do concello de Teo 
para a inclusión das especies da familia eucalyptus no Catálogo Español 
de Exóticas Invasoras, o proxecto HabitaTeo para a defensa da biodiver-
sidade e o exemplo de erradicación de eucalipto sen glifosato posto en 
marcha por unha comunidade de montes de Vilaboa.

A conservación e a biodiversidade, neste caso de especies do medio 
acuático, lévanos a coñecer o Proxecto 1MardeAlosas, orientado a evi-
tar as capturas incidentais de zamborcas ocasionadas pola pesca. Por 
outra banda, activistas do ecoloxismo de Lugo presentan a batería de 
actuacións de impacto negativo para o medio que se están a desenvolver 
arredor do río Miño ao seu paso pola cidade.

A Covid-19 ten tamén espazo neste número de CERNA, reservándolle 
un artigo de opinión sobre os métodos para a súa contención e outros 
tres que dan a coñecer a súa incidencia na xeración de residuos, tan-
to en Sogama, como no Plan Revitaliza de Pontevedra e no Complexo 
Medioambiental do Barbanza. Tamén damos conta da delicada situación 
da Estación Hidrobiolóxica “Encoro do Con” tras a destitución de Fernan-
do Cobo, da Campaña #EuFicoNaCasaConADEGA, do estudo sobre o 
parasito Cryptosporidium na auga, do Proxecto Ríos co gallo do seu 15 
aniversario, e do proxecto Eu quero Razo-Baldaio.
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Plantación de eucalipto na zona de Lucí, en Teo.
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GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS
para o sector pesqueiro diante do rexistro 
dunha captura accidental de cetáceos a 
bordo.

Jose A. Martínez Cedeira e Alfredo López 
Fernández
CEMMA
Galego (66 páx.), 2020
Dep. legal: VB 227- 2020

Esta publicación é un dos produtos do 
Proxecto VIRADA: Bases para a redución da 
mortalidade por captura accidental en artes 

de pesca da toniña (Phocoena phocoena) e do arroaz (Tursiops truncatus) 
en áreas Rede Natura 2000 de Galicia. O proxecto está sendo realizado pola 
CEMMA, contando coa participación como socio da OPPF-4, e coa colabora-
ción da Fundación Biodiversidad, do Ministerio para la Transición Ecológica, a 
través do Programa Pleamar, cofinanciado polo FEMP.

Pódese descargar da web de CEMMA.

MARÍA DAS HERBAS E AS
HERBAXEIRAS DO CAUREL
Crónica da cultural popular dunha terra 
extraordinaria.

María Moure de Oteyza
Teófilo Edicións 
Galego (316 páx.), 2020
ISBN: 978-84 122463-5-3

María Moure, farmacéutica, investigadora 
e divulgadora vén de presentarnos o seu libro María das Herbas e as Herbaxeiras 
do Caurel. Crónica da Cultura Popular dunha Terra Extraordinaria.

A intención da autora é que a obra supoña un referente diferenciador respecto ó 
resto de estudos de Etnobotánica de España pois o foco está posto nas persoas, 
non nas plantas medicinais. Ademais de todo o relacionado coa Etnomedicina, ó 
longo deste ensaio novelado, o protagonismo das persoas ponse de manifesto a 
través das revisións biográficas de cada informante chave ou dos comentarios, 
testemuños persoais, ritos ancestrais, adiviñas, cancións ou refráns, por poñer 
algún exemplo.

EUROPEAN BREEDING BIRD ATLAS 2 

VV.AA
Lynx edicións
Inglés (967 páx.), 2020
ISBN: 978-84-16728-38-1

Máis de 20 anos despois da publicación do pri-
meiro Atlas de aves reprodutoras de Europa, 
este novo atlas presenta a información máis ac-
tualizada sobre distribución, abundancia e cam-
bio nas poboacións de aves europeas. Levouse 
a cabo grazas ao enorme esforzo do Consello 

Europeo do Censo das Aves e das súas organizacións asociadas en 48 países. 
Case 120.000 persoas colaboraron no traballo de campo, principalmente de 2013 
a 2017, o que o converte nun dos maiores proxectos de ciencia cidadá sobre 
biodiversidade levados a cabo ata a data.

O traballo presenta información dun total de 556 especies, con texto, mapas e 
unha ilustración. As follas de especies completas inclúen mapas (xeralmente amo-
san datos de abundancia), modelos de distribución (de 224 aves reprodutoras) e 
mapas de cambio (comparando a distribución actual coa obtida hai máis de 30 
anos no primeiro atlas). Empregando un enfoque científico rigoroso, estes datos 
documentan o estado das aves reprodutoras europeas e contribúen ao obxectivo 
de promover a súa conservación e os seus hábitats.

A MOBELLA Nº 23

G.N. Hábitat
Galego (82 páx.), 2021
ISSN: 1888-3315-X

Boletín número 23 do G.N. Há-
bitat correspondente aos anos 
2018-19. Recolle de maneira 
especial o 40 aniversario do gru-
po e tamén o 20 aniversario do 
boletín. Parabéns ás compañei-
ras e companeiros de Hábitat!

Este número ademais fai un re-
paso polos proxectos que teñen 
en activo, como varios progra-
mas de anelamento, á vez que 
presenta un balance do volun-
tariado coa píllara das dunas en 
Baldaio e do Proxecto Noucho, 

a iniciativa de Hábitat para mellorar o coñecemento das aves de rapina noc-
turnas en Galicia.

Pódese consultar na web do G.N. Hábitat

ANUÁRIO ORNITOLÓGICO 
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

Michael McCarthy (aut.); Neila García Salgado 
(tradut.)
Kalandraka 
Galego (298 páx.), 2020
ISBN: 978-84-I6721-70-2

O Anuário Ornitológico da Sociedade Portuguesa 
para o Estudo das Aves (SPEA) xa se encontra 
disponíbel para consulta. Este é o décimo quinto 
relatorio do Comité Português de Raridades da So-

ciedade Portuguesa para o Estudo das Aves.

Pódese descarregar da web da SPEA.

INFORMES DE AVES RARAS
CA/SGO

O Comité Avifaunístico da Sociedade 
Galega de Ornitoloxía publica o infor-
me correspondente ás observacións 
de aves raras en Galicia no bienio 
2018-2019.

O traballo detalla os criterios segui-
dos para a súa selección e un modelo 
minucioso de ficha de observación de 
aves.

Pódese descarregar da web da SGO.
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David José Nachón1, Rufino Vieira-Lanero1, Sandra Barca Bravo1, Alejandro Pico1, María del Carmen Cobo1 e Fernando Cobo1,2

AS “CAPTURAS INCIDENTAIS” DE ZAMBORCAS 
POLA FLOTA COSTEIRA DE GALICIA: O PROXECTO 

1MARDEALOSAS 

O sábalo e a saboga son especies anádromas moi parecidas, con reprodución fluvial e fase de crecemento mariño. Aínda que non son 
obxecto de pesca comercial, o seu comportamento gregario, formando cardumes, fai que sexan capturadas frecuentemente no medio 
mariño de maneira “incidental” entre as “capturas intencionadas”; feito que leva comprobándose dende hai varias décadas nas lonxas 
galegas. O proxecto 1MARDEALOSAS xorde coma unha oportunidade para avaliar o impacto desta actividade sobre as especies indica-
das e ampliar o coñecemento da súa ecoloxía e distribución. Desenvolvido no medio mariño galego, os resultados permitirán establecer 
políticas e plans de xestión eficaces para a súa protección e conservación.

AS ALOSAS: IDENTIFICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ESTADO DE
CONSERVACIÓN E ANTECEDENTES DE ESTUDO EN GALICIA

Baixo o termo xenérico de alosas teñen sido descritas 16 especies 
pertencentes á familia dos Clupeidos, a mesma na que se inclúen a 
sardiña1 ou o arenque2, entre outras. En Europa están presentes dúas 
especies de alosas ou zamborcas: o sábalo ou sável3 e a saboga ou 
savella4. Ámbalas dúas son especies migradoras anádromas (gr. ana: 
cara arriba; gr. dromos: recorrido, carreira), ao igual que o salmón5 ou a 

lamprea6, é dicir, a súa reprodución está ligada ao medio fluvial mentres 
que o seu crecemento realízase fundamentalmente no mar. A. alosa e A. 
fallax son especies xemelgas, isto é, especies que presentan elevadas 
similitudes en canto a morfoloxía, fisioloxía e comportamento, pero que 
se atopan reprodutivamente illadas.

No entanto, entre as dúas pódense producir híbridos de maneira natural 
ou, de xeito cada vez máis frecuente, forzados por mor das actividades 
humanas, que fan que se rompan os mecanismos de segregación es

Embarcación de baixura na ría de Arousa.

Esquema sintético do efecto das barreiras sobre as poboacións de alosas ou zamborcas.

EN AUSENCIA DE BARREIRAS TRANSVERSAIS CON PRESENZA DE BARREIRAS TRANSVERSAIS

Zona de reprodución
de A. alosa

Parte alta do río

Parte baixa do río

Medio mariño

Zona de reprodución
de A. fallax

Freo á
migración

Reprodución

Zonas de reprodución
desfeitas

Presa

en lugares
forzados

baixa supervivencia
do ovos

híbridos (fértiles)

contaminación
xenética

entre ambas
especies

Mo
difi

ca
do

 de
 N

ac
hó

n (
20

17
)

©L
ab

or
ato

rio
 de

 H
idr

ob
iol

ox
ía



 nº 84 · 2020 · 15

pacial e temporal natural que adoita impedir que este fenómeno ocorra. 
Son exemplos as présas, caneiros e outros obstáculos que fan que se 
solapen as súas áreas de reprodución.

A similitude morfolóxica entre elas ten a súa expresión popular na confu-
sión de nomes comúns cos que son coñecidas as dúas especies ibéricas 
do xénero: sábalo, saboga, sabela, samberca, samborca, zamborca, es-
padín, colaque, polaca, xavares ou trancho, sen que, dependendo das 
zonas, poda establecerse unha exacta correspondencia con A. alosa 
alosa ou A. alosa fallax. A súa distinción non deixa de ser problemática e 
varía segundo a fase do ciclo vital na que se atopen. O principal carácter 
diagnóstico que separa efectivamente ambas especies é o número de 
branquiespiñas do primeiro arco branquial; espiñas filamentosas desti-
nadas a filtrar o alimento presentes nas galadas.

No caso dos xuvenís, a similitude morfolóxica é tan elevada, que a única 
maneira que permite identificar ambas especies é mediante unha análise 
de correlación entre o número de branquiespiñas e a lonxitude total dos 
exemplares. Cando acadan a madurez sexual, outras características 
permiten a diferenciación, pois A. fallax é moito máis pequena, ten unha 
cabeza relativamente menor con relación ao corpo e ademais presenta 
unha disposición máis regular das escamas. No entanto, o principal carácter 
diagnóstico para diferencialas segue a ser o número de branquiespiñas 

(menos de 60 en A. fallax e máis de 90, moito máis longos, finos e con 
máis protuberancias, en A. alosa). Os híbridos presentan características 
morfolóxicas intermedias e un número intermedio de branquiespiñas.

No seu ciclo biolóxico, como peixes migradores, as zamborcas están 
expostas a un amplo abano de agresións que resultan de eventos naturais 
(estrés osmótico, natación prolongada contra fortes correntes, franqueo 
de obstáculos, depredación, etc.) e tamén do impacto das actividades 
humanas (restrición das vías de migración mediante a construción de 
todo tipo de barreiras, reducións de caudal, contaminación nos esteiros 
e nos ríos, sobreexplotación pesqueira, capturas accesorias, extracción 
de sedimentos, hibridación, etc.). As actividades antrópicas tiveron, ao 
longo do tempo, un peso importante na drástica restrición da área de 
distribución destas especies anádromas. Comezaron a ser evidentes a 
finais do século XIX e intensificáronse durante o século XX, dando lugar 
á diminución nos niveis de abundancia en toda a área de distribución. As 
poboacións ibéricas constitúen o límite meridional para ambas especies. 
Hoxe en día, atópanse moi poucas poboacións espalladas ao longo das 
costas cantábrica, atlántica e mediterránea. 

En Galicia téñense citado nos ríos Eo, Anllóns, Tambre, Ulla, Umia, 
Lérez, Verdugo, Louro e Miño; sen poder coñecerse na meirande parte 
dos casos se só estaba presente unha ou as dúas especies debido á 
inconsistente identificación taxonómica dos exemplares. Actualmente, 
se ben parece que poden ser atopadas de maneira anecdótica nalgún 
deses ríos, só forman poboacións estables no río Miño (as dúas 
especies) e no río Ulla (A. fallax), e mesmo soportan pesqueiras 
profesionais e deportivas no río Miño e deportiva no río Ulla. 

Debido a esta regresión, tanto no número de exemplares como na súa 
área de distribución, ambas especies atópanse baixo diversos niveis de 
protección legal. Así, figuran no anexo III do Convenio de Berna como 
fauna protexida e cuxa explotación deberá ser regulada de maneira 
que as poboacións queden fóra de perigo. Ademais, están citadas nos 
anexos B-II (especies de interese xeral cuxa conservación require de 
designación de áreas especiais para a conservación) e B-V (especies de 
interese xeral cuxa presenza na natureza debe estar suxeita a medidas 
de xestión) da Directiva Hábitats. En España están catalogadas como 
“Vulnerable V 2 cd” segundo o libro “Atlas y Libro Rojo de los Peces 
Continentales de España” (Doadrio, 2001), conforme ás categorías da 
IUCN do ano 1994, pero non figuran no Catálogo Nacional de Especies 
Ameazadas (Real Decreto 139/2011). Por outro lado, están declaradas 
“Especies de Pesca” no anexo I do RD 1095/89 polo que se declaran as 
especies obxecto de pesca e caza. En Galicia, A. alosa está catalogada 
“Vulnerable (V)” no Decreto 88/2007, se ben ambas especies están 
propostas como “En perigo (E)” no libro “A natureza ameazada” do 
Consello da Cultura Galega (Viéitez & Rey, 2004). 

A pesar dos beneficios económicos, científicos e patrimoniais que 
proporcionan, en risco polo acusado declive das súas poboacións nas 
últimas décadas, sorprende a escasa atención que teñen recibido en 

www.adega.gal/revistacerna  CONSERVACIÓN E BIODIVERSIDADE

(A) Detalle da morfoloxía e posición das branquiespiñas no primeiro arco branquial 
(cara externa). (B) Filtro branquial conformado polas mesmas nun individuo de A. fallax.
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Adultos reprodutores de A. alosa (fotografía superior esquerda) e de A. fallax (fotografía inferior esquerda), e detalle da disposición das escamas de cada especie.
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Galicia en materia de xestión e investigación. Tan só moi recentemente 
leváronse a cabo dúas teses doutorais, unha no río Ulla e outra no río 
Miño, nos inicios da década de 2010, que intentaron paliar e reverter 
parcialmente esta situación, aportando datos moi interesantes 
non só a nivel científico, senón que tamén nos eidos da xestión e 
protección das especies. No entanto, estes traballos centráronse case 
en exclusiva no estudo da fase continental de ambas especies, polo 
que persiste unha gran lagoa de coñecemento sobre a fase mariña, 
de importancia vital para a comprensión da bioloxía destas especies. 
Descoñécese en gran medida a súa distribución no mar, os hábitats 
que frecuentan, a súa ecoloxía trófica e aspectos tan relevantes como 
se existe ou non conexión ou mestura de individuos procedentes de 
poboacións que se reproducen en zonas continentais adxacentes. Ao 
mesmo tempo, o coñecemento dos aspectos biolóxicos e ecolóxicos 
durante a fase mariña é indispensable para establecer políticas e 
plans de xestión eficaces para conservalas e, por extensión, para 
conservar a biodiversidade. Entre esas medidas atópase por exemplo 
a designación de áreas especiais para a súa conservación, segundo 
marca o anexo B-II da Directiva Hábitats no que se atopan listadas 
ámbalas dúas especies.

A POLÍTICA PESQUEIRA COMÚN, AS CAPTURAS INCIDENTAIS E 
AS ALOSAS: O PROXECTO 1MARDEALOSAS

A nova Política Pesqueira Común (PPC) incide na necesidade de aplicar 
un enfoque ecosistémico á xestión pesqueira e introduce a obriga de 
desembarcar tódalas capturas, inclusive as ata o momento considera-
das como descartes. Nas lonxas galegas, a captura desembarcada ou 
captura retida inclúe unha elevada proporción de “captura incidental”, 
fronte á “captura intencionada” (pesqueiras de especies economica-
mente importantes); procedente de artes coma as de enmalle. Entre 

estas “capturas incidentais” é frecuente atopar exemplares de A. alosa 
e A. fallax, debido ao seu comportamento gregario, formando cardu-
mes en áreas próximas á costa, onde a actividade pesqueira é máis 
intensa. Así pois, este fenómeno pode estar a exercer un gran impacto 
nas poboacións de alosas. Aínda que hai varias décadas que as dúas 
especies chegan ás lonxas galegas, o seu escaso valor económico fai 
que parte das capturas sexan descartadas e devoltas ao mar. Así, os 
datos da súa captura e distribución son fragmentarios, aínda que trala 
implantación da nova PPC. parecen ter mellorado tanto a declaración 
como o desembarque de ambas especies. Dado que están incluídas 
nos anexos B-II y B-V da Directiva Hábitats da Unión Europea 92/43/

Zonas administrativas e ecoxeográficas da frota artesanal galega e lonxas de descarga das zamborcas. Círculos de brancos: (1) A Guarda, (2) Baiona, (3) Vigo, (4) Cangas, (5) 
Cambados, (6) Carril, (7) Ribeira, (8) Muros, (9) Fisterra, (10) Malpica, (11) A Coruña, (12) Ferrol, (13) San Cibrao e (14) Burela.
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Primeiro arco branquial con detalle da diferente morfoloxía e número de branquiespiñas 
entre A. fallax e A. alosa. Os arcos branquiais non están reproducidos a escala; o de
A. fallax sobredimensionouse deliberadamente.
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CEE, é preciso coñecer o impacto desta actividade, así como a súa 
ecoloxía e distribución no medio mariño, para establecer políticas e 
plans de xestión eficaces para a súa protección e conservación.

Neste contexto, o proxecto 1MARDEALOSAS - “Avaliación das capturas 
incidentais de Alosa alosa e Alosa fallax pola flota costeira de Galicia: 
análise do problema, sensibilización e proposición de medidas de xes-
tión e protección” deseñouse para ofrecer unha perspectiva que contra-
rreste estas deficiencias.

1MARDEALOSAS conta coa colaboración da Fundación Biodiversi-
dad, do Ministerio para a Transición Ecológica e o Reto Demográfico, 
a través do Programa Pleamar, cofinanciado polo FEMP, e un ano de 
duración para acadar os seus obxectivos. O proxecto foi concedido 
na “Convocatoria de concesión de subvencións dentro del Programa 
pleamar de la Fundación Biodiversidad del año 2020”, no “eje 4. Áreas 
protegidas (Artículo 40)”.

As actuacións deste proxecto afectarán a todo o espazo mariño no que 
operan as embarcacións pesqueiras da frota artesanal galega (Zonas 
I a IX), que adoitan faenar próximas á costa e dentro dos límites da 
plataforma continental. Por outra parte, a mobilidade desta frota é relati-

vamente pequena, polo que os barcos habitualmente descargan no seu 
porto de orixe, se ben ás veces poden descargalas noutro porto dentro 
da mesma área xeográfica. Así pois, o ámbito de actuación potencial do 
proxecto terá lugar en múltiples espazos mariños da Rede Natura 2000 
da costa galega, dende o espazo mariño das Rías Baixas de Galicia (Si-
teCode: ES0000499) ata o espazo mariño de Punta de Candelaria-Ría 
de Ortigueira-Estaca de Bares (SiteCode: ES0000495).

1MARDEALOSAS pretende mellorar o coñecemento existente sobre 
a distribución, bioloxía e ecoloxía destas especies no medio mariño a 
partir do estudo das capturas incidentais das alosas na costa galega e 
da colaboración dos sectores implicados (autoridades competentes en 
materia de pesca, armadores e pescadores e autoridades competen-
tes en materia de espazos protexidos). En consecuencia, poderanse 
adecuar as medidas de protección, xestión e conservación e adaptar 
a xestión dos espazos mariños e costeiros protexidos da Rede Na-
tura 2000 da rexión á súa presenza, modificando a súa extensión ou 
declarando novas figuras de protección nos lugares críticos para as 
especies.

Para acadar este obxectivo, a iniciativa liderada polo equipo de investi-
gación do Dr. Fernando Cobo, da Universidade de Santiago de Compos-
tela, conta coa participación de 12 entidades colaboradoras, entre as que 
se atopan a  Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), 
a Asociación Galega de Investigadores da Auga (AGAIA), os Armadores 
de Burela, a Consellería do Mar da Xunta de Galicia, as Confrarías de 
Pescadores de A Guarda, Cambados, Fisterra, Malpica de Bergantiños e 
Vigo, a Lonxa de A Coruña, o Servicio de Conservación da Natureza da 
Xunta de Galicia e a Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC).

CONCLUSIÓN

Na contorna dos espazos mariños do medio costeiro galego, o proxec-
to 1MARDEALOSAS favorecerá a implantación do sistema de xestión 
previsto no proxecto da Fundación Biodiversidad -LIFE IP INTEMARES 
“Gestión integrada, innovadora y participativa de la Red Natura 2000 
en el medio marino español”- que contempla unha xestión eficaz, coa 
participación activa dos sectores implicados e coa investigación como 
ferramentas básicas para a toma de decisións.

1Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física, Facultade de Bioloxía, 
Universidade de Santiago de Compostela.

2CRETUS Institute, Cross-Research in Environmental Technologies, University of 
Santiago de Compostela.

NOTAS
1 Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) 
2 Clupea harengus Linneus, 1758 
3 Alosa alosa (Linnaeus, 1758) 
4 Alosa fallax (Lacépède, 1803) 
5 Salmo salar Linnaeus, 1758 
6 Petromyzon marinus Linnaeus, 1758
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Exemplares de alosas (A. alosa o exemplar de arriba, e A. fallax o exemplar de  abaixo) 
vendidas en primeira venda na Lonxa de A Coruña.
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Embarcacións típicas da frota de baixura no porto de Fisterra.
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Se queres participar no Proxecto Ríos contacta con nós:

Proxecto Ríos. Avenida de Castelao, 20 baixo, 15704 Santiago de Compostela
www.proxectorios.org / info@proxectorios.org / Telf.: 981 570 099

custodiando os ríos galegos

O Proxecto Ríos é unha iniciativa de Educación e Voluntariado Ambiental promovida por 
ADEGA desde o ano 2005 que pretende involucrar a cidadanía na conservación dos eco-
sistemas fluviais. Ten como obxectivo crear unha rede de cidadáns comprometidos cos 
ríos que desenvolvan actividades de coñecemento, vixilancia e protección dun treito de 
río que escollan eles mesmos. Actualmente, Proxecto Ríos conta co financiamento de 
Augas de Galicia e da Consellaría de Medio Ambiente, e coa colaboración da Confedera-
ción Hidrográfica Miño-Sil.


