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A presión industrial eurbanística condena os humidais ádesaparición, como evidencia adestrución eólica dasturbeiras do Xistral Biólogos
eecoloxistas responsabilizan aXunta pola ausencia dunha política de xestión. Borreg6n prevé·incluír 200destes espazos na Rede Natura
\.

Galicia perde Oseu patrimonio húmido
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Recheos, piscifactorías, camposde
golf,parqueseólicos, polígonos industríais,encoros,infraesttuturas
de comunicación... As continuas
agresións que sofre o noso medio
natural convértensenunha auténtica ameaza para os máisde 1.000
humidais incluídos no inventario
galego,levándoosó bordo da desaparición. Unhasituaciónquesó se
explicapolaausenciatetal de políricas-de xestióne conservación por
partedaXunta. Asíocrenbiólogos e
ecoloxistas, queunen assúas voces
paraalertarno DíaMundialdosHumidaisquesecelebrahoxeda feblezadunsecosistemas tan descoñecidoscomovitaisparaa conservación
da biodiverdade, a regulaciónhídrica e a loitacontta o cambiocIímático,ó funcionarcomoreservoríos
naturaisde carbono.
Galiciaé o territorio do Estado
con maior diversidade de lagoas,
brañas, xunqueiras, bosques hú-

Sonreservorios de
carbono e inflúen na
regulación hídrica
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Humldais inventariados
por provincia,en %

Os costeiros, OS máis
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un 60% a nivelestatal
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Anoingreso: 4 de outubrode 1994
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Pantanos e esteiros
Lagoascosteiras de aUla doce
Ríos/arrojos permanentes

Pantanos/esteiros/charcas permanentes de aup,
doc.

Ano ingreso: 26 de marzode 1993
TIposde humicYls:
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Ano de ingreso: 5 de decembrode 1989
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midos e turbeiras, ocupando unFonte:InventariO dos numldaisde Galicia
has 7.678 hectáreas da nosa xeo- XF• GALICIA HOXI
grafla.Apesar destadiversidade só '
cincogozan de protecciónlegal:o
AXENDA • Medio Rural desprázase ata Corrubedo en compañía de escolares
Complexo Húmidode Corrubedo,
o Complexointermareal Umia-O
eata Rábade para resolver oconcurso de fotos edebuxo sobre estes hábitats
Grove,a lagoade Valdoviño, a RIa
de Ortigueirae a de Ribadeo, o que
sitúa á nosacomunidadeá colaen
canto a polfticasde conservación
destesespazos.Unhablindaxeque,
para Asociación paraa Defensa Ecolóxicade Galicia (Adega),se volve
moifeblenodíaa día, comodemostta o baleiradosufridona lagoada
Frouxeira (Valdoviño) ou os danos
causados pola consttución dunha
Haihoxecorenta anos, na cida- ro, no concello coruñésde Porto teiro para detectar manchasillapraiaartificiale un porto na ría de
Ortigueira. Ademais, instrumentos
de iranianade Ramsarasinouse do Son,para procedera eliminar das deespecies foráneas. sobre as.
o Convenio de Humidais de Im- as especiesinvasoras detectadas que actuarán ó langade hoxe.
vitais para a súa proteccióncomo
portancia Internacional, no que na contornadeste espazo.ConsMais os ecoloxistas non seo Plan do Litoral(POL) non consse marcaronos obxectivos para cientesde que a presenzade es- rán os únicosque celebren o ora
titúen para Adeganingunha segua conservación e a xestión destes pecies exóticas invasoras é.trasa Mundial dos Humidais. Medio Ruridade, ó deíxar"víalibre"á instalaciónde industrias,co seu censeecosistemas. Para conmemorar destrución do hábitat,a principal raldesenvolverá dousactos paraguinteimpactonosecosistemas.
esta data.a Función Biodiversida- causa de perda de biodiversidade lelos dous espazossenlleiros:
"AXunta a principalresponsade e o centro Espal\oI de Humidais do mundo, técnicos de Allega des- as Iagoasde carregal e Vixán do
(Gehum) -dependentesdo Minis- prazáronse ata este humidal cos- parquenaturalde Corrubedo e as
bledadegradación destesespazos",
de Rábade, en Lugo. Nohumidal
esgrime Fins Eirexas, secretario
teriodeMedio Ambiente- celebrarán cincoactuaci6ns simultáneas
11111111111111111111111111111111111111111 costeiro,a directora do parque,
executivo deAdega.Undiagnóstico
para revertera degradación desÁfricaNúñez, explicaráa imporquecomparteEmilio Rodríguez, seSeminario do
tes ecosistemas nomareodunha
tancia destes ecosistemasós escretariodo Colexio Oficial de Bióloacción denominada 'Móllate polos
participarán navisita
gosde Galícia: "Contarnos cunrico
Ceida en Oleiros colaresque
humidais'. Galicia é unhadas zoorganizada polaXunta. Mentres,
patrimoniohúmidopero existeun
nas escollidas grazasa unproxeco Ceidatamén conmemo- o directorxeralde Conservación
importantedéficitde xestión, printo que desenvolverá a asociación
raa data coa celebración en
da Natureza, Ricardo Garera Becipalcausantedasúadegradación".
Oieiros unhasxornadas para
rregón, desprazarase ata Rábade.
Para Rodríguez,o papel da AdmiecoloxistaAdega. no marco do
ande concederá ospremios de foto
dara coñecer osvalores ecoseu popular Proxecto Ríos. Untonisttacióngaleganaconservación
Ióxicos
doshumidais,
asícoe
debuxo convocada pala Administal decorentavoluntarios. organidestesecosistemas está a ser nula,
zadosen catro grupos, desprazamoseu potencial e materia
traciónautonómica conmotivo do
favorecendo non só asúa deteriorade educación ambiental.
ranseata as lagoasdeXuño e MuDra Mundial dos Humidais.
ción,senón que sobrevivan illados
e sen conexiónentte si, levándoos

Corenta voluntarios de Adega
'móllanse' nas lagoas de Xuño
en

é

á perda irremediableda biodiversidade que albergan. Para Adega,
a xestióninadecuadadestesecosistemas provocouen moitoscasoso
sangrado, entullado, desecamento.edesttución dun bo númerode
humidaisgalegos,comoevidencia
as desaparecidaslagoasde Pantín
(Valdoviño) e Corme,a degradacióndas turbeirasdo Xistral como
consecuencia da accióndoseólicos
ou a situacióncríticaque vivenas

Gándarasde Budiño. Oscosteiros
son,de todosos humidaisexistentes, os que corren máis perigo debido,entte outtas cousas,á maior
presión que sofreno Á ocupación
poboacional-co 70 por cento da
poboación vivindo na franxaatiántica- haiquesumarlleo crecenteinterese privadopolosterreosIitorais,
cunha multiplicaciónnos últimos
anosde industrias,infraesttuturas
e inmobles."Acontaminacióne o
urbanismo, cunha apetencia desmedida por edificar na costa, son
os principaiscausantes da súa degradación",apuntan dende o Colexiode Biólogos. Unhasituación
quecolocaa Galícia na sendadoEstado, onde xa desaparecerono 60
porcentodoshumidaiscosteiros.
Fronte a esta situación, as receitasde ecoloxistas e biólogos son
coincidentes:aumento da lista de
humidaisprotexidos, cumprimento estrltoda lexislación ambiental,
ordenacióndo territorioe restauracióndosecosistemas danados,tal e
comoestablecíao Plande RecuperacióndosHumidais anunciadoen
2004 e do quenadase sabe.
Consciente da relevancia doshumidais,a direcciónxeral deConservaciónda Naturezada consellería

o 80% da superficie
inventariadagozará
de maior protección
de MedioRuralprevépaliara falta
de proteccióncoa inclusión de ata
200 humidaisnaRedeNatura."Coa
proposta de ampliaciónna que se
traballa,engadiranse11.300 hectáreasás 45.270xaincluidas en Natura 2000, coquese alcanzaráo 80%
da superficiede humidaisinventaríados", informanfontesde Medio
Rural,que ven no futuro Plan Director da Rede Natura de Galicia
un importanteinstrumentode planificación e xestióndunha boaparte dos humidaisdo país.Ademais,
o departamentodirixidopor Ricardo García Borregónestá revisando e aetualízandoo Inventarlodos
Humidais, queseveráampliado, así
comoo estatal.•

