RECURSOS
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LIBROS
EL NEGOCIO EÓLICO

FLORA Y VEGETACIÓN
DE LAS ISLAS CÍES.
Parque Nacional
Marítimo-Terrestre de las
Islas Atlánticas de
Galicia.
Fernández Alonso, J;
Blanco-Dios, J;
Bernárdez Villegas, J. G;
Rigueiro Rodríguez, A.
Organismo Autónomo
Parques Nacionales.
Serie Técnica.
Español (750 páx.)
ISBN: 978-84-8014-798-9
D.L.: AB-328/2011
As illas Cíes contan con numerosos estudos de
flora desde que en 1943 Losa España publicara
"Datos para el estudio de la flora gallega. Plantas
de las islas Cíes". O traballo actual revisa todas as
publicacións anteriores e incrementa o número de
especies descritas, que na actualidade supera as
600, entre especies, subespecies, híbridos e variedades. Trátanse con especial relevancia as especies
presentes nos catálogos de flora ameazada e a
flora exótica invasora.

GUÍAS

ATLAS DOS ANFIBIOS
E RÉPTILES DE
GALICIA

Rosa Mª Regueiro Ferreira
La catarata
Español (136 páx.)
ISBN: 978-84-8319-637-3
Prezo: 16 €

As enerxías renovábeis, fundamentalmente a
eólica, acadaron unha grande relevancia no panorama enerxético mundial pola demanda crecente
de enerxía dispoñíbel. Debido ás iniciativas e normativas institucionais implantadas nos últimos
anos, a Unión Europea, e particularmente o Estado
español, conseguiron facerse cunha posición de
liderado no sector eólico. A autora fai un repaso
polas políticas de fomento da enerxía eólica levadas a cabo nos principais países produtores europeos e polas repercusións que o sector tivo desde
1995 na xeración de emprego, no impacto
ambiental e noutras variábeis chave en Galiza.

Moisés Asensi Cabirta
(Coordinador) - SGHN
Galego (115 páx.)
ISBN: 978-84-88194-19-0
D.L.: 1607-2011
Prezo: 9,95 €
Logo de seis anos de traballo, por fin saíu á
rúa o “Atlas dos Anfibios e Réptiles de Galicia”,
editado pola Sociedade Galega de Historia
Natural, que vén ser unha actualización do primeiro Atlas de Vertebrados de Galicia, publicado
no ano 1995, referido aos nosos herpetos. Gazas
ao esforzo desinteresado de 120 colaboradores
obtivéronse máis de 5.000 datos de anfibios e
3.000 de réptiles. O libro achéganos as fichas de
14 especies de anfibios e de 26 réptiles da nosa
xeografía. Cada ficha consta dunha foto, un mapa
da súa distribución en Galiza, un apartado dedicado á distribución mundial, unha comparativa co
atlas anterior, o hábitat e poboación, as ameazas e
conservación e a súa catalogación.
Máis info: www.sghn.org

LIGAZÓN
GUÍA DAS LIBÉLULAS
DE GALICIA
Miguel Ángel FernándezMartínez (texto) e
Calros Silvar (ilustracións).
Baía Edicións
ISBN: 978-84-92630-92-9
Prezo: 33, 65€

Esta guía trata sobre un grupo de insectos
que reciben en Galiza as denominacións de tizóns
do demo, cabalos do demo, gaiteiros do demo,
sacaollos, quitaollos, mollacús, lavacús, gaiteiros e
candileiros ou candís. Recentemente, para denominar estes insectos, incorporáronse a estas formas vernáculas outras de orixe culta, como libélula e libeliña. En termos técnicos estes insectos son
agrupados na orde Odonata e denominados como
odonatos. A guía facilita a identificación das libélulas mediante a súa observación directa, sen
intervención nin captura, ou coa única axuda duns
prismáticos e algo de paciencia. Ao mesmo tempo,
busca servir de guía de campo para os naturalistas
que queiran identificar as diferentes especies de
libélulas de Galiza, atendendo as formas adultas.
Descríbense 62 especies das máis habituais no
país e mesmo algunhas que, polas condicións de
cambio climático existentes, en breve pasarán a
ter o seu hábitat natural aquí. Todas elas están
magnificamente ilustradas por Calros Silvar e a
toda cor.

WWW.QUEPO.ES
ONG audiovisual. Vídeos para o debate e a
acción social.
QUErer é POder. Quepo é unha entidade sen
ánimo de lucro que traballa o audiovisual como
ferramenta de información, denuncia e sensibilización para concienciar e fomentar a acción.
Traballa para transmitir historias que nos axudan
a aprender, dialogar e actuar. A organización sostén que os habitantes do planeta temos dereito a
unha vida digna e xusta, pero tamén a unha infor-

mación transparente e de calidade que afronte
cuestións primordiais que deberan ser debatidas
na sociedade. Para iso: "Aportamos a nosa experiencia como profesionais e o noso coñecemento
do sector para producir un achegamento do
audiovisual social á sociedade civil, realizando
audiovisuais para os movementos sociais e ONGs,
producindo proxectos propios e apoiando a creación, distribución e exhibición de proxectos de
contido social".

‘RECURSOS’ CERNA PIDE A TÚA COLABORACIÓN
Se estás interesad@ en que divulguemos na revista galega de ecoloxía e medio ambiente Cerna algún libro, CD, revista,
película, documental, etc, ponte en contacto con nós no seguinte enderezo electrónico; ramses@adega.info, indicando
‘Recursos’ Cerna.
cerna 9

