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Humidal do Alligal de Codesido (Vilalba, Lugo)
En la extensa vega que media entre Villalba y Cabreiros abunaa la Betula
verrucosa, Ehrh. (Abedul), en los campos inmediatos á la carretera. Como á una
legua de Villalba, ó quizás antes, comienza una serie de praderías naturales, cuyo
defecto principal consiste en quedar medio inundadas gran parte del año,
convirtiéndose en un inmenso pantano intransitable. En el corto rato que me
interné en una de ellas, y nótese que era el mes de julio, sólo podía caminarse por
algunas sendas que serpeaban sobre un terreno algo más elevado y firme por
entre pozos, charcos, manantiales y riachuelos; el suelo es un verdadero tremedal.
Allí vi al Myriophyllum alternifolium, DC.; la rara Sanguisorba offinalis, L., y una
Urticularia sin flor, probablemente la U. vulgaris, L., la Nymphaea alba, L.,
empezaba a abrir sus primeros botones asociada al Menyanthes trifoliata L.
(trébolo acuático), el Senecio Jacobea, L. y la Veronica scutellata, L., aparecen en
crecido número. No me cabe la menor duda de que en aquellas tierras
encharcadas han de vivir interesantes plantas acuáticas, las cuales están todavía,
y de ello se lamenta Willkomm, muy poco estudiadas en España.
Viajes de Herborización por Galicia, año 1900
R.P. Baltasar Merino Román, S.J.

Limiar

finais do Século XVIII, Francisco Cónsul Jove i Tineo, erudito e profesor de física, publicaba grazas aos
auspicios da Sociedade de Amigos do País da Cidade de Santiago, a súa célebre Memoria sobre el
conocimiento de las tierras verdadero, i económico método de cultivarlas adaptado al clima, i
circunstancias de Galicia, i Asturias (1786), na que describe a abundancia de humidais nos territorios galegos e
asturianos: “se hallan muchas lagunas, i terrenos cenagosos, sin que jámas se huviesen emprendido en ellos
mejoro alguno, o por desidia, o por ignorancia del remedio, son conocidos en Galicia con el nombre de Brañales,
i en Asturias con el de humedales, buelgas, i charcas”. O parágrafo inclúe talvez a cita máis antiga na Península
do termo “humidais” para referirse aos distintos ecosistemas acuáticos. Pero o parágrafo tamén nos mostra
unha política territorial irracional na que os humidais, como tamén acontecía con outros tipos de hábitats
naturais, pasasen a engordar a xenocida lista de terreos abandonos ou terreos mellorables, abríndose todas as
portas para a súa degradación e eliminación.

A

Esta política destrutiva será intensificada en épocas posteriores a través dun aglomerado normativo que
propiciase o desecamento e transformación dos humidais, e o referente máis daniño da cal foron as leis
promovidas polo Ministro de Fomento, Francisco Cambó; Lei sobre paseos mariños (1918) e Lei sobre
desecamento de marismas (1918). A segunda ofrecía concesións vantaxosas e auxilios para acabar cos humidais
de máis de cen hectáreas. A relación concesional remataba coa execución das obras saneadoras. A República e
o Franquismo mantiveron en vigor ambas as dúas normas , así como a promoción e actuacións que supoñían a
destrución de todo tipo de humidais. Durante esta longa etapa, producirase a alteración, cando non a perda de
grandes superficies de humedales en Galicia. As accións máis dramáticas evócannos o desecamento da Lagoa
de Antela e a de Cospeito, pero a elas habería que unir a doma e canalización das canles do Miño e Sil, así como
todo un elenco de pequenos humidais, que a pesar da súa menor extensión eran pezas clave para a
conservación da paisaxe e da biodiversidade de Galicia.
O 18 de xaneiro de 1971 asinábase na cidade de Ramsar (Irán) a Convención Relativa aos Humidais de
Importancia internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, coñecida en forma abreviada como
Convenio de Ramsar, entrando en vigor o 21 de decembro de 1975. España, non se adheriu á Convención ata
o ano 1982, mantendo vixente a deostada Lei sobre desecamento de Marismas ata o ano 1985. A protección
efectiva dos humidais virá da man da DC 92/43/CEE e a creación da Rede Natura 2000. No novo marco
ambiental os diversos tipos de humidais da clasificación Ramsar aparecen designados como hábitats de interese
comunitario ou mesmo como acontece con distintos ecosistemas de turbeiras, queirogais e bosques húmidos
como hábitats prioritarios. O primeiro inventario de Humidais de Galicia (2003), engloba máis de 1.100
humidais, cunha superficie de máis de 70.000 ha, da que case un 65% está incluído dentro da Rede Natura
2000.
Vinte e cinco anos despois da creación da Rede Natura 2000, a situación dos humidais de Galicia segue sendo
preocupante. O número de espazos declarados como humidais importancia internacional queda reducido a 5
espazos, aos que probablemente se una un sexto, o Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. A porcentaxe
resulta moi inferior en relación con outras Comunidades Autónomas, con outros territorios da Unión Europea.

A maiores os humidais galegos, independente da súa inclusión ou non nunha figura de espazo natural
protexido, seguen a rexistrar importantes afeccións (rozas, sangrados, plantacións de eucaliptos, expansión de
especies exóticas, contaminación difusa, uso de munición con chumbo, actividades de ocio e recreo insostibles,
etc), na maioría dos casos contrarios ás normas de xestión que rexen estes espazos.
O proxecto LIFE+ Tremedal (Inland wetlands of Northern Iberian Peninsula: management and restoration of
mires and wet environments, LIFE11 NAT/ES/000707) quere contribuír á protección dos humidais de Galicia,
dando a coñecer distintos aspectos sobre a súa biodiversidade, así como problemáticas sobre a súa
conservación, xestión e aproveitamento, contando para iso coa participación de distintos especialistas nos
campos da ecoloxía, a botánica e a zooloxía dos humidais. A análise aquí formulada deberá servir como
revulsivo á sociedade e especialmente aos xestores territoriais na necesidade de abandonar as vellas políticas
irracionais de explotación do territorio, promovendo un cambio de paradigma na súa xestión acorde cos
obxectivos establecidos no Convenio da Diversidade Biolóxica e nos Obxectivos do Desenvolvemento Sostible.

No país dos mil ríos e os mil humedais
Os Editores.
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Actuacións de restauración
ambiental desenvolvidas por SGHN
no complexo húmido Limia‐Antela
(Ourense, NW España)
Resumo Descríbese a importancia ambiental da lagoa de auga doce máis
grande da península ibérica, a de Antela na Limia (Ourense), e os sucesivos
intentos de desougamento nos séculos XIX e XX ata a súa desaparición a
partires de 1958. Saliéntanse os seus aínda grandes valores ambientais na
actualidade e os traballos de recuperación de humidais relictos
desenvolvidos ou en realización pola SGHN‐Sección Antela cos fondos
obtidos cunha campaña de micromecenazgo: a) restauración dun humidal
de 1,3 ha nun predio mercado por SGHN na antiga veiga de Vilaseca; b)
restauración de pequenos humidais (superficie conxunta de 3,7 ha) en sete
predios do Banco de Terras de Galicia (BANTEGAL, Xunta de Galicia)
alugados por un prazo de 30 anos por SGHN; e c) limpeza e restauración
dun humidal de 16 ha na veiga comunal de Gomareites (que formaba parte
da antiga lagoa de Antela) mediante un acordo de custodia compartida do
territorio cun veciño para adicala a gandería extensiva de vacún de carne.

Abstract The environmental importance of the biggest freshwater lagoon
of the Iberian Peninsula (Antela lagoon in A Limia, Ourense) is described, as
well as the successive draining projects during the XIX and XX centuries until
its disappearance in 1958. The still high environmental values of the Limia‐
Antela wetland complex are highlighted and the habitat restoration
activities of the Antela Section of SGHN are reviewed. Thanks to a
crownfunding campaign the following projects are being executed: a)
restoration of a 1.3 ha wetland in a terrain buyed by SGHN in the Vilaseca
floodplain; b) restoration of seven small wetlands (whole surface 3.7 ha) in
terrains property of the Galician Earth Bank (BANTEGAL, Xunta de Galicia)
that have been rented for 30 years by SGHN; and c) cleaning and recovery
of a 16 ha wetland in the Gomareites floodplain (formerly part of the Antela
lagoon) through a land stewardship agreement between SGHN and a cow
stockbreeder from Gomareites village.

Palabras clave Desecación, Lagoa de Antela, recuperación de humedais,
veigas

Key words Antela lagoon, floodplains, wetland drainage, wetland
restoration

Introdución

Ademais de Antela, existía unha serie de veigas na contorna
da propia lagoa e tamén nas chairas de asolagamento dos ríos
Emisario de Antela, Limia, Fírbeda, Viduedo, Faramontaos,
Nocelo, Trasmiras e da Veiga. Os humidais máis ou menos
temporais das veigas totalizaban, aproximadamente, outras
3.700‐4.200 ha nas invernías e 150‐250 ha nas estiaxes, e
estaban interconectados polos cursos fluviais meandriformes
e rodeados por unha paisaxe agrosilvopastoral en mosaico.

Ata mediados do século XX, a chaira da Limia, coas súas
aproximadamente 30.000 ha de superficie, era un grande
complexo húmido no que sobresaía a lagoa de Antela, unha
das maiores lagoas de auga doce da Península Ibérica que
en anos de condicións hidrolóxicas normais tiña unhas
3.400‐3.500 ha en invernía e unhas 1300‐1400 ha en estiaxe.

Ramil‐Rego, P, Gómez‐Orellana, L., Ferreiro da Costa, J: (Eds.) (2017). Conservación y gestión de humedales de Galicia.
Horreum‐Ibader, Lugo.

Ao longo dos séculos a imaxe da Limia foi para moitos a que
reflictiu o Canónigo Cardenal da catedral de Ourense Juan
Manuel Bedoya (1831): “A natureza deu á Limia todos os
elementos para a súa riqueza e benestar... un solo pingüe e
fértil, un temple morno e saudable... tantas vantaxes naturais
reclaman altamente os auxilios da arte para remover o único
obstáculo que hai séculos oponse á súa opulencia. Éste é o
grande e pestilente charco da lagoa Antela, enemigo
declarado da industria agrícola, da granxería pecuaria e da
mesma humanidade... despiden vapores fétidos e mortíferos
que vician o ambiente... inmundo, inútil e nocivo charco,
xermen de podremia e mortandade... ha de ser tan adversa a
sorte da Limia, que lle estea pechado para sempre o paso ós
campos da súa felicidade pola triste auga de esa lagoa
aborrecida?”
Como consecuencia desta mentalidade os intentos ben
documentados para desougar Antela, por parte de persoas e
institucións, comezaron en 1765 cando a Real Academia de
Agricultura de A Coruña analiza a posibilidade de desougar
Antela con fins agrícolas (Martínez Barbeito, 1959). A seguinte
iniciativa (1827‐35) foi do Correxidor de Xinzo de Limia, Juan
Toubes, quen atopou dificultades para financiar o seu
proxecto de desaugamento de Antela, polo cal Bedoya (1831)
laiouse de que no noso país “escasean os xenios
especuladores, e non abondan os capitais”.
Pero deseguida comezou un interminable desfile de “xenios
especuladores”: persoeiros “ilustres e exemplares”, como
Justo Pelayo Cuesta e os irmáns Mugártegui, disfrazando a súa
ambición como interese público; espabilados como Liberto
Malagamba, cun quítate ti que me poño eu; visionarios como
Toribio Iscar; colonialistas como John Stone e Richard
Freeman, adicados no nome do progreso a saquear os
recursos naturais noutros países; falsas marquesas como
Carlota Partington. Todos ofrecéronse a librarnos gratis do
“inmundo, inútil e nocivo charco, xermen de podremia e
mortandade” que era Antela segundo Bedoya (1831); eso sí,
sempre a cambio de que o Estado lles regalase os terreos de
propiedade pública que eles sanearían “gratis”. Todos
mentiron exaserando as vantaxes e agachando os problemas
da desecación. Todos fracasaron. Quizáis escaldados en
cabeza allea, na primeira metade do século XX ninguén tentou
aproveitar en Antela as moi xenerosas axudas públicas
contempladas pola Lei Cambó para “a desecación e
saneamento de lagoas, marismas e terreos pantanosos ou
asolagables”.
Antela salvouse do voluntarismo de Toubes e Bedoya, da
ambición desmedida dos que os seguiron tentando
apropiarse dun ben público e, mesmo, da Lei Cambó pero,
“resultando indispensable, polo tanto, a actuación do Estado”,
Franco promulgou en 1956 a lei sobre saneamento e
colonización de Antela que levou o desougamento da lagoa. A
práctica desaparición do complexo húmido Limia‐Antela
continou ata mediados dos anos 90 coas sucesivas
concentracións parcelarias e desecamento de humidais
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relictos, por parte do IRYDA primeiro e da Xunta de Galicia
despois.
No proceso de transformación hidrolóxica da Limia
empregáronse tódo‐los tipos de obras considerados por
Brookes (1985) para efectua‐la canalización dos ríos:
A) Ensanchamento, profundización e rectificación da canle,
deseñando dun río completamente diferente do inicial, en
ocasións trasladado sobre o val nos ríos Limia, Faramontaos,
Fírbeda, Nocedo e Vidueiro, e sempre con maior pendente ó
diminui‐la lonxitude percorrida polo río entre dous puntos.
B) Limpeza e dragado de canles, o que implica a extracción de
area e o remexido dos arbustos, toros e calquera outro tipo de
vexetación ou obstáculo existente na canle ou nas beiras que
dificulte o paso das augas e o desaugue das enchentas, o que
determinou unha diminución drástica da rugosidade da canle.
C) Construcción de moutas de area ou estruturas lonxitudinais
á canle, sobre todo no río Limia augas abaixo da confluencia
do emisario de Antela, que aumentaron a súa altura e a súa
capacidade durante as enchentas.
D) Estabilización das beiras no emisario de Antela e algúns dos
canais secundarios.
Co obxectivo de maximizar a terra cultivable e ignorando a
microtopografía da zona asolagable, construiuse unha rede de
drenaxes moi estreitos e fondos, insuficiente para desougar as
grandes enchentes invernais pero excesiva nas estiaxes ao
impoñer un desmesurado descenso da capa freática, lonxe do
alcance das raíces dos cultivos, que sofren un forte déficit
hídrico nos solos moi areosos e con moi baixa capacidade de
almacenamento das augas pluviais, característicos da chaira
limiá.
Por outra banda, a desaparición da práctica totalidade das
márxes ribeiregas, en xeral sepultadas por pistas e estradas da
concentración parcelaria pero tamén invadidas pola
agricultura, destruíu a interfase entre o medio terrestre e o
acuático, deixando a éste indefenso fronte aos verquidos
directos e a contaminación agrícola difusa, co conseguinte
deterioro da calidade da auga facilitado, ademáis, pola
reducida capacidade de amortecemento de impactos dos
solos areosos e empobrecidos en materia orgánica da Limia.
Agás nos terreos da antiga lagoa, onde se plantaron sebes
cortaventos (hoxe en boa parte destruídas e invadidas polos
colindantes), a eliminación, mediante talas, rozas ou queimas,
de casi toda a vexetación non cultivada, baixo o pretexto de
aumentar a productividade e facilitar a mecanización,
conducíu a unha esteparización paisaxística e climática da
Limia, pois a intensa deforestación eliminou os efectos
moderadores da vexetación arbórea e arbustiva sobre o
microclima, entre eles a diminución da velocidade do vento, a
redución das perdas de auga por evapotranspiración dos solos
e dos cultivos, o regulamento da escorrentía e a redución dos
efectos das inundacións (Duchaufour, 1988; Hughes, 1980;

Brady, 1984), que contribúen a aumentar ata nun 15% a
productividade das colleitas nos campos que rodean.
Por outra banda, a explotación mineira dos potentes
depósitos cuaternarios de area da Limia, escomenzada no ano
1972, acadou un importante desenvolvemento ao prohibirse
a extracción de áridos na desembocadura do río Ulla. Na
actualidade ocupa unha superficie de case 400 ha
concentradas especialmente no concello de Sandiás, en
menor medida no de Vilar de Santos e só puntualmente nos
de Porqueira, Sarreaus e Xinzo de Limia, nos dous últimos sen
actividade dende hai anos. Ata a actualidade, a extracción de
area ten sido unha actividade industrial caótica, sen
planificación económica, técnica nin ecolóxica e bordeando
sempre a normativa legal vixente, cando non en flagrante
alegalidade. A partires de 1992‐93 comeza un proceso de
regularización legal coa esixencia de estudios de impacto
ambiental e planos de recuperación que, ata agora, son pouco
máis que papel mollado. Con excepcións puntuais, as
intervencións da Xunta de Galicia durante os últimos 15 anos
para a restauración de areeiras abandonadas cedidas polos
propietarios non conseguiron polo de agora resultados
significativamente mellores que ós da simple naturalización
espontánea.

A Limia hoxe: motivos para rendirse
Tras case dous séculos de intervencións humanas moi
agresivas, na Limia danse hoxe nada menos que 17 das 28
causas de cambios ecolóxicos e alteracións contemplados no
Plan Estratéxico Español sobre os humidais: a) alteración da
estructura física; b) dragado ou recheo para urbanización e
industria; c) transformación para agricultura; d) construción
de infraestruturas; e) verquidos de residuos sólidos e entullos;
f) explotación mineira e extractiva; g) alteración da cantidade
de auga por modificación da rede hidrográfica, extracción de
augas para regadío, industria, consumo humán, cambios nos
usos do solo na bacia, drenaxe, desougamento, aterramento
e fragmentación do humidal; h) alteración da calidade do
auga por verquidos de residuos orgánicos gandeiros e augas
residuais urbanas, e escorrentía de nutrientes e plaguicidas
agrícolas; e i) alteración das comunidades biolóxicas por
extracción mecánica excesiva de recursos minerais e
introducción de especies exóticas.

estratexia de comunicación das oportunidades de
desenvolvemento rural que ditas figuras ofrecen, agravou a
oposición veciñal ás mesmas.

A Limia hoxe: motivos para mudar a
situación
Aínda na actualidade, A Limia acubilla 2 hábitats de
conservación prioritaria na Unión Europea (4020 Matogueiras
húmidas atlánticas de Erica ciliaris e Erica tetralix; 91E0
Bosques aluviais), a Zona de Especial Conservación Es
1130006 “Veiga de Ponteliñares”, a ZEPA Es 0000436 “A
Limia”, parte da Reserva da Biosfera “Área de Allariz”, as
maiores poboacións mundiais dunha especie de planta
globalmente ameazada (Eryngium viviparum), dúas especies
de plantas escasas a nivel peninsular (Callitriche truncata e
Isoetes velatum), alomenos media ducia de especies de
insectos endémicas da península ibérica, as poboacións
galegas máis importantes de dous anfibios ameazados
(Pelobates cultripes e Hyla molleri), as principais poboacións
galegas de 3 especies de aves en perigo de extinción (Vanellus
vanellus, Tetrax tetrax, Burhinus oedicnemus) e importantes
poboacións a nivel galego para dez especies de aves de
conservación prioritaria.
Son, xa que logo, motivos de abondo para comezar a reparar
os antigos erros e construir as bases dunha explotación
sostible dos recursos naturais de A Limia que implica
rexenerar a dinámica hidrolóxica e recuperar o mosaico de
humidais, arboredos, agros e pasteiros. Como salientou
Delmar Blasco, Secretario Xeral da Convención de Ramsar
entre 1994 e 2001, “Só falta que alguén con capacidade de
liderazgo e aglutinación de vontades lance o proceso que
devolva a Galicia e aos galegos, siquera en parte, os valores e
funcións que se perderon cando se desougou a lagoa de
Antela”.

Sección Antela, o grupo de traballo
de SGHN en A Limia

O desougamento da lagoa de Antela e as chairas de
asolagamento na Limia provocou o maior episodio de
extinción de especies dos últimos séculos en Galicia e
decimou as poboacións doutras hoxe consideradas
ameazadas en Galicia, España e, mesmo, a nivel mundial.

Coincidindo co 40 aniversario da Convención de Ramsar e a
celebración do Día Internacional dos Humidais, o 2 de febreiro
de 2011 constituise a Sección Antela de SGHN con dous
obxectivos claros: A) coñecer, divulgar e protexer os valores
naturais e tradicionais de A Limia, e buscar a posibilidade de
potencialos, e B) compatibilizar a recuperación de humidais e
zonas marxinais de A Limia coa explotación agro‐gandeira
sustentable, sen afeccións negativas aos sectores económicos
produtivos.

As figuras de protección de espacios e especies apenas
contribuíron a mellorar a situación dos humidais relictos e as
especies máis ameazadas. Ademais, a carencia dunha

Coa enorme bagaxe de máis de 35 anos de experiencia no
estudo de A Limia, SGHN‐Sección Antela estableceu catro
requisitos fundamentais para as actuacións a desenvolver:
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Que sexan socialmente aceptables e económicamente
viables.
Que sexan hidrolóxicamente beneficiosas e contribúan á
mellora, cualitativa e cuantitativa, do recurso auga.
Que promovan a restauración e recuperación de ríos e
humidais degradados ou desaparecidos, sen afeccións
negativas a sectores económicos produtivos.
Que contribúan á conservación ou á recuperación de
hábitats e especies de flora e fauna de conservación
prioritaria segundo as directivas da Unión Europea e os
catálogos español e galego de especies ameazadas.
Pero en conservación de pouco serve todo o anterior se non
se dispón dos recursos humanos e económicos para facer
realidade as ideas e os plans. Ben conscientes de iso, coa
inestimable axuda de moitos colaboradores na elaboración,
ilustración, distribución e presentacións públicas, SGHN‐
Sección Antela puso en marcha unha campaña de micro‐
mecenazgo coa venda de “Un conto de verdade!!! A historia
de Antela contada por unha cegoña” e diverso material
asociado (marcapáxinas, lámina e calendario de peto), que se
presentaron por primeira vez en Xinzo de Limia o 3 de xullo de
2011, celebrando así o Día Mundial do Medio Ambiente. Os
recursos obtidos coa venda deses e outros materiais, xunto
con diversas doazóns, permitiu poñer en marcha e manter ata
a actualidade tres liñas de actuación, nalgúns casos inter‐
relacionadas: adquisición de predios en zonas de interese,
aluguer a longo prazo de predios con valor ambiental
propiedade do BANTEGAL (Banco de Terras de Galicia, Xunta
de Galicia) e acordos de custodia compartida do territorio en
montes veciñais en mán común.

Adquisición de predios: “Humidal
Antonio Villarino”
Entre dous intentos fallidos para mercar terreos noutras zonas
de elevado valor ambiental, o 25‐03‐2013 SGHN‐Sección
Antela conseguiu nunha poxa pública a adxudicación dunha
parcela de 12.780 m2 de superficie propiedade do Patrimonio
do Estado. Na súa adquisición investíronse todos os fondos
recadados ata o momento coa venda do libriño solidario “A
historia de Antela contada por unha cegoña” e coas doazóns
recibidas para ese fin de socios e simpatizantes, os case un
milleiro de BEóNFEITORES (“neoloxismo” que xurde do
cruzamento de beón, a planta máis embletmática da lagoa de
Antela ou lago beón, con benfeitor, o que fai o ben); ademais
foi precisa unha aportación complementaria de SGHN‐
Ourense.
A parcela atópase na paraxe “Escudeiro” da zona de
concentración parcelaria de Trasmiras, colindante co sector
surleste da ZEPA de A Limia e dentro da súa Zona Periférica de
Protección. Antano formaba parte da amplia veiga de Vilaseca
e Lodoselo, coa vexetación herbácea característica das chairas
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de asolagamento temporais dos cursos fluviais limiaos e
aproveitábase para gandería en extensivo. A raiz do
encanamento dos pequenos cursos fluviais deste sector de A
Limia e ao abandono do pastoreo logo da concentración
parcelaria, o mato invadiu progresivamente a parcela ata
cubrir algo máis da metade da súa superficie. Nas
prospeccións realizadas pola SGHN‐Antela non se atopou
ningún hábitat de interese ou conservación prioritaria
segundo a Directiva 92/43/CEE. Ademais de retazos da
vexetación herbácea característica das veigas, a parcela
estaba cuberta por unha xesteira‐toxeira dominada por Citisus
spp., Ulex europaeus e Ulex minor, con exemplares illados de
Calluna vulgaris. Ao longo da canle de desougamento que
constitúe o lindeiro N da parcela, e illadamente nas zonas
máis enchoupadas, había algúns pes de Salix spp. e Frangula
alnus de pouco porte. Non se detectou a presencia actual de
ningunha especie de flora incluida no Catálogo Galego de
Especies Ameazadas ou nos Libros Vermellos estatais pero si
un gran valor potencial para un bo número delas.
O obxectivo estivo claro dende o principio: aproveitar a
potencialidade da parcela, recuperándoa como humidal
temporal para favorecer a conservación de ata unha decena
de especies de flora e fauna raras ou ameazadas en Galicia,
demostrando que é posible e necesaria a convivencia entre
conservación ambiental e produción agrícola en A Limia.
Pero a poxa pública foi tan só o primeiro paso nun longo
proceso administrativo de dous anos. O 19‐07‐2013 asinouse
o “Documento Administrativo de Enaxenación” formalizando
así a adquisición da parcela. Celebrando o Día das Aves, o 05‐
10‐2013 SGHN‐Antela presentou in situ o proxecto
“restauración dunha parcela desougada na antiga veiga de
Vilaseca para a recuperación de especies ameazadas” e, co
traballo entusiasta dunha vintena de voluntarios, comezou xa
mesmo a desbrozar o mato que invadira a parcela para o cal
non se precisaba autorización administrativa. Un mes despois,
o 4 de novembro, presentouse diante da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (CMATI) a
solicitude de permiso para desenvolver o proxecto de
recuperación, elaborado por tres biólogos e dous naturalistas
de SGHN; para o asesoramento e a supervisión das actuacións
contábase ademais co apoio de expertos galegos de
recoñecido prestixio en arqueoloxía, botánica, ecoloxía,
herpetoloxía, ornitoloxía e xeoloxía. Tras unha espera de nove
meses, aproveitados polos voluntarios de SGHN para rematar
o desbroce da parcela, o 12‐08‐2014 recíbese a autorización
da CMATI para desenvolver o proxecto e comézanse as
xestións co Concello de Trasmiras que, unha vez recibidos os
informes preceptivos dos servizos de urbanismo e medio rural
da Xunta, outorgou unha licencia para movementos de terras
o 19‐03‐2015. Pagadas as correspondentes taxas, quedou
expédito o camiño para escomezar a parte fundamental do
proxecto que, nunha zona especialmente refractaria a
calquera iniciativa de conservación ambiental e forte
oposición ás súas figuras de protección (LIC, ZEPA, Reserva

Biosfera), pretende demostrar que é posible, e necesario, a
recuperación de humidais desaparecidos e especies
ameazadas cun enfoque global e integrador:
Prestando atención a toda a biodiversidade (flora,
invertebrados, peixes, hérpetos e aves).
De modo compatible coa explotación agrícola e gandeira
sostenible.
Xestionando os restos de desbroces sen recorrer ao uso do
lume, na provincia con máis incendios de toda España.
Con actuacións de “doble beneficio” ambiental na que os
áridos extraidos para restaurar parcialmente un antigo
humidal reciclaranse co mesmo fin nunha antiga explotación
areeira.
SGHN‐Antela elixiu esta parcela tendo en conta que nos
retazos que aínda subsisten da antiga veiga de Vilaseca hai un
pequeno núcleo reprodutor de conícoras ou avefrías (Vanellus

vanellus) que mantén nos últimos anos unha poboacion de 3‐
5 parellas, cifra cativa pero que representa ao redor da cuarta
parte dos efectivos reprodutores en Galicia. En base á
información científica recollida en experiencias semellantes
levadas a cabo no Reino Unido, Suecia e outros países
europeos (Berg et al., 2002; Grevilliot & Muller, 2002; Youngs,
2005; Smart et al., 2006; Eglington et al., 2008, 2010), a
finalidade do proxecto é reverter a degradación sufrida por
desougamento e roturación nesta parte do sector SE do
antigo complexo húmido Limia‐Antela, en área colindante coa
ZEPA da Limia, proporcionando as condicións óptimas de cría
para Vanellus vanellus co fin de consolidar e incrementar o
seu núcleo reprodutor na zona. Tendo en conta esa mesma
información
científica,
as
actuacións
previstas
proporcionarían tamén un hábitat óptimo de cría para o
bilurico patirrubio Tringa totanus, especie extinta como
reprodutora en Galicia dende que criou por última vez en A
Limia en 1978 (Villarino et al., 2002).

Parcela e Veiga de Vilaseca, ano 1955.

Parcela e Veiga de Vilaseca, ano 2010.
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Pero, ademais de favorecer ás conícoras, a execución do
proxecto podería facilitar a recolonización natural da zona por
outras oito especies de flora e fauna ameazadas que foron
fortemente afectadas polos procesos de desougamento e
transformación agraria de zonas húmidas: Eryngium
viviparum, Gasterosteus gymnurus, Pelobates cultripes, Hyla

molleri, Lacerta schreiberi, Gallinago gallinago, Numenius
arquata e Himantopus himantopus (véxanse Bensetiti et al.,
2002; Galán et al., 2010; Lansdown, 2011, Márquez, 2002;
Romero et al., 2004; Tejedo & Reques, 2002). Aínda que non
está catalogada malia súa rareza na península ibérica, tamén
se podería beneficiar o invertebrado Lepidurus apus.

Parcela de VIlaseca, simulacion antes‐despois.

Desbroce da parcela.

Excavación da parcela.

Canles excavadas (2015‐04‐19).
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Dende un punto de vista hidrolóxico, as actuacións alíñanse
coas medidas para acadar un bó estado ecolóxico das masas
de auga na chaira limiá previstas no Plan Hidrolóxico vixente
(BOE, 2013: Real Decreto 285/2013) pois contribuirán
modestamente (pola limitada superficie da parcela) a
mellorar a cantidade e calidade das augas superficiais ao
laminar as enchentes e diminuir a contaminación agrícola
difusa.
Os obxectivos específicos do proxecto son recuperar terreos
hoxe desougados como humidais temporais, adecuar
superficie para prolongar o período de asolagamento outono‐
primaveral coincidindo co ciclo biolóxico das especies citadas,
manexar o habitat para favorecer a implantación das especies
obxectivo e crear un promontorio para observación e
divulgación ambiental.
As actuacións desenvolvidas ata agora son o desbroce
selectivo do mato que invadira uns 8.000 m2 do predio
despois do desougamento da zona e o abandono da gandería
extensiva. Fronte ao modelo de xestión mediante queima
destes residuos imperante en Galicia (máis de 300.000
permisos de queima anuais), como exemplo demostrativo
dunha alternativa de xestión o material cedeuse a veciños
para empregala como cama para o gando ou como enmenda
agrícola. Tamén se rozou a vexetación herbácea para facilitar
a súa rexeneración e conservación.

molleri así como para a posta de Pelobates cultripes, a
colonización por Lepidurus apus e Gasterosteus gymnurus, a
ocupación/cría de Gallinago gallinago, Numenius arquata e
Himantopus himantopus e unha hipotética recolonización por
Eryngium viviparum. Está previsto realizar o resto da
excavación en outono de 2015, construir un montículo‐
observatorio duns 50 m2 cunha pequena parte dos áridos
extraidos e adicar a meirande parte dos mesmos a reperfilar
con criterios ecolóxicos os noiros actualmente verticais dunha
antiga explotación de áridos sita a 19 km de distancia que
ocupou unha parcela propiedade do Banco de Terras‐Xunta
de Galicia no concello de Vilar de Santos, solicitada en aluguer
por 30 anos por SGHN. Conseguirase así un doble beneficio
ambiental ao adecuar os noiros da antiga areneira para
facilitar a súa colonización pola flora e fauna acuáticas gracias
aos áridos extraidos co mesmo fin na parcela propiedade de
SGHN.

Aluguer de predios do BANTEGAL

Está executado xa un 85‐90% dos movementos de terras
previstos para excavar 700 m lineais de “neo‐cauces”
meandriformes, pouco fondos e estacionais, cunha sección
trapezoidal variable con 5‐7 m de largura na rasante actual do
terreo, 2 m de largura no leito, profundidade máxima de 70‐
80 cm (semellante á das gabias da pista colindante) e
pendente menor do 30% nas beiras. Tendo en conta as
condicións hidrolóxicas actuais do predio, dito deseño
proporcionará condicións axeitadas para a cría exitosa de
Vanellus vanellus e Tringa totanus, o mantemento de Hyla

En abril de 2012, SGHN‐Antela solicitou en aluguer para
adicalos a fins ambientais 51 predios de masas comúns
sobrantes do proceso de concentración parcelaria e
propiedade do Banco de Terras de Galicia (BANTEGAL,
Consellería do Medio Rural), repartidos polos concellos de
Porqueira, Sandiás, Vilar de Santos e Xunqueira de Ambía e
cunha superficie conxunta de 39,92 ha. En outubro de 2012,
solicitáronse outros 47 predios nos concellos anteriores e nos
de Sarreaus, Vilar de Barrio e Xinzo de Limia, que totalizan
outras 17,72 ha. Finalmente en novembro de 2014
solicitáronse 4 predios no concello de Trasmiras, cunha
superficie conxunta de 3,96 ha. Globalmente, os 102 predios
suman un total de 44,08 ha e teñen superficies moi dispares:
entre 200 m2 e 2,57 ha, cun promedio de algo menos de
media hectárea.

Areeira alugada por SGHN.

Areeira solicitada en aluguer por SGHN.
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Os predios solicitados por SGHN‐Antela levaban entre 4 e 7
anos no BANTEGAL sen terse solicitado para usos produtivos
e, ata agora, só un denegouse por concorrer a petición dunha
agricultora colindante. Estes feitos amosan con claridade que
os predios solicitados por SGHN‐Antela son marxinais para a
agricultura e gandería e o seu principal interese é ambiental.
Unha cuarta parte dos predios e un terzo da superficie total
son humidais estacionais ou permanentes, a meirande parte
deles naturais (antigos meandros, marxes fluviais, veigas
asolagables, marxes da antiga lagoa de Antela), pero tamén
hai media ducia artificiais orixinados pola extracción de
áridos. Os restantes predios teñen xeralmente interese polas
árbores maduras que aínda conservan ou pola súa situación
estratéxica.
Na actualidade SGHN‐Antela ten 34 predios concedidos e con
contrato de aluguer asinado por un ano prorrogable a 30,
cunha superficie de 13,66 ha. Sete deles, que suman 3,67 ha,
son total ou parcialmente asolagables, de xeito estacional ou
permanente. As actuacións desenvolvidas neles son ata agora
a localización e “visibilización” dos marcos para evitar que os
predios sexan invadidos ou usurpados (problema que afecta
ao 27% dos predios do BANTEGAL na Limia), retirada de lixo,
control manual do mato que comeza a invadir algunhas zonas
de interese como humidal, perfilado de noiros de aqueles
afectados pola extracción de áridos e creación ou
recuperación de humidais someiros tendo en conta os
requerimentos das especies ameazadas detectadas en cada
un deles.

Voluntarios na limpeza da Veiga comunal de Gomareite.

Custodia compartida do territorio na
veiga comunal de Gomareite
A veiga de Gomareite constituía unha boa parte do bordo
norleste da antiga lagoa de Antela; permanecía asolagada
durante a época de augas altas na lagoa e convertíase nun
pasteiro muy húmido, aproveitado extensivamente polo
gando, durante as estiaxes. A situación mudou drásticamente
tras a desaparición de Antela, como consecuencia do
desougamento e o progresivo abandono da gandería
extensiva que facilitaron a colonización polo mato.
Durante a posterior fase de concentración parcelaria, como
en tantos outros lugares da Limia marxinais para a agricultura,
parte do terreo comunal converteuse primeiro nun vertedoiro
de pedras dos antigos muros entre predios e ao carón de
camiños, así como de tocóns e outros restos xerados durante
a “concentración‐deforestación” parcelaria. Consecuencia
dese pésimo exemplo durante a realización dunha obra pola
administración pública, outras partes do comunal
dexeneraron nun vertedoiro incontrolado de todo tipo de
entullos e refugallos que ameazaba con cubrir todo o comunal
non explotado para agricultura. Como a execución da
concentración parcelaria distou moito de ser correcta, amplas
zonas do comunal aproveitáronse para extraer a capa de terra
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Veiga comunal de Gomareite antes da limpeza.

Veiga comunal de Gomareite despois da limpeza.

vexetal que se empregou en nivelar os ocos e irregularidades
do terreo nos predios de reemprazo que recibiron os
agricultores. A extracción de terra vexetal, e puntualmente
dos áridos do subsolo, reverteu parcialmente as
consecuencias do desougamento de Antela nesta zona ao
xerar zonas de humidal estacional pouco profundas e de
noiros suaves, favorables para a colonización por diversas
especies de flora e fauna ameazada.
Nesas circunstancias e nunha data especialmente simbólica (o
día mundial do medio ambiente de 2014), un gandeiro de
Gomareite que arrendou 16 ha non cultivadas do comunal
para adicalas a gandería de vacún en extensivo e SGHN‐Antela
chegaron a un magnífico acordo de custodia compartida nesa
zona que por sorte conserva, ou recuperou, parte do seu
extraordinario valor ambiental. Froito dese acordo, SGHN está
a axudar ao gandeiro no desbroce do mato e na retirada dos
residuos alí vertidos durante tantos anos. Ata agora
retiráronse, e entregáronse a xestores autorizados, máis de 30
m3 de residuos de todo tipo, priorizando as actuacións nas
zonas asolagables, as rutas de acceso do gando e os residuos
máis perigosos para o gando (vidros rotos, puntas e outros
obxectos cortantes) e non biodegradables. Aos desbroces
manuais feitos polo entusiastas voluntarios de SGHN nas
zonas con entullos, onde non poden actuar os tractores,
únense os realizados polo gandeiro e pola comunidade de
montes cunha subvención. Queda aínda moito traballo por
facer pero hoxe hai xa 8 ha en boas condicións para diversas
especies ameazadas como Eryngium viviparum, Lepidurus
apus, Gasterosteus gymnurus, Pelobates cultripes, Hyla
molleri, Lacerta schreiberi, Gallinago gallinago, Vanellus
vanellus, Numenius arquata ou Charadrius dubius.
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