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LIBROS

RECURSOS
Ramsés Pérez

Xa está en marcha a nova aplicación do Proxecto Ríos que permitirá ao voluntariado deste programa
introducir os resultados das súas inspeccións de río directamente na web. Grazas a este desenvolvemento
tecnolóxico do Instituto de Estudos do Territorio (IET), os voluntarios e voluntarias poden introducir infor-
mación relevante sobre os seus treitos de río, que serán de consulta pública unha vez validados polo equi-
po de Proxecto Ríos. Este xeoportal utilizar un software libre e é o resultado do traballo conxunto do volun-
tariado, ADEGA, Augas de Galicia e o IET. A plataforma ten unha parte privada, accesíbel só para volunta-
rios e persoal que xestiona a información (xestión interna, asignación dos treitos de río, xestión de campa-
ñas de inspección, coordinación do voluntariado, formularios de introdución da información e validación
destes) e unha parte accesíbel ao público en xeral.

Entra en: http://visorgis.cmati.xunta.es/rios/

INFORME

LIGAZÓN

‘RECURSOS’ CERNA
PIDEA TÚA COLABORACIÓN

Se estás interesad@ en que divulguemos na
revista galega de ecoloxía e medio ambiente
Cerna algún libro, CD, revista, película, documen-
tal, etc, ponte en contacto con nós no seguinte
enderezo electrónico; ramses@adega.info, indi-
cando ‘Recursos’ Cerna.

Livro de aventuras para jovens sobre os bens
e serviços das florestas, os seus riscos e ameaças e
a importância de agir em prol da conservação das
florestas. A história gira em torno de personagens
encantadas que nos guiam numa aventura por flo-
restas e lugares típicos da Cultura Portuguesa,
dando a conhecer a nossa biodiversidade e sensi-
bilizando para a sua conservação. A editora faz
reverter 20% da receita gerada pela venda deste
livro para a LPN – Liga para a Conservação da
Natureza. Impresso sobre papel reciclado.

+ info: http://www.gnomolusitanico.com/

AS BOLOTAS DOURADAS
Liliana Sequeira Paulos e Joao Tiago Tavares
Mundo Gobius Comunicaçao e Ciencia
Portugues (256 páx.), 2012

A CEMMA (Coordinadora para o Estudo dos
Mamíferos Mariños) ven realizar un estudo sobre as
nasas no que se presenta a información recollida
por esta entidade ao longo dos seus vinte anos de
traballo a prol do estudo, conservación e divulga-
ción das tartarugas e mamíferos mariños nas augas
de Galiza. Partindo deste informe, as organizacións
CEMMA, ADEGA, SGHN, FEG e PDR-CIES asinaron
un manifesto no que expoñen e argumentan a pro-
posta de retirada diaria das nasas destinadas á cap-
tura do polbo, nécora, choco e outras especies ao
finalizar a xornada de pesca. O obxectivo sería redu-
cir o esforzo pesqueiro, reducindo tamén os posíbeis
impactos ambientais que poden chegar a producir
no medio mariño, principalmente a captura acci-
dental de grandes vertebrados mariños, algúns en
perigo de extinción, que resultan vulnerábeis á inte-
racción con obxectos estáticos presentes no mar.

Descarga o informe en: www.cemma.org

IMPACTO DA PESCA
CON NASAS:
AVALIACIÓN E
PROPOSTAS DE
MELLORA
CEMMA
Galego (28 páx.)

DVD

A asociación Vaipolorío, en colaboración coa
Universidade de Vigo, preséntanos un DVD que
completa a triloxía audiovisual sobre o río Gafos.
Neste último documental, un avó, interpretado por
Ernesto Chao, cóntalle ó seu neto, Antón Surís, os
cambios que se producen neste río ao longo de
todo o ano: enchentes, flora, vertidos, actividades
que se levan a cabo nas súas marxes… Reflíctese
desta maneira a súa evolución durante as catro
estacións.

UN ANO NO
RÍO GAFOS
Alberto Álvarez e Pablo
Lamosa (Dirección); Ernesto
Chao e Antón Surís
(Actores); Pablo Peccatiello
(Guión); Adrián Carrón, Ana
Eiras e Iria Bello (Produción)

Duración: 12 min.

A detección, identificación e estudo dos ver-
tebrados terrestres máis difíciles de avistar pola
súa rareza, hábitos discretos ou horarios de activi-
dade nocturnos, entre os que se atopan grande
parte dos mamíferos, deron un importante salto
grazas as técnicas de fototrampeo mediante o uso
de cámaras fotográficas e de vídeo adaptadas para
deixar no campo e accionarse ao paso dos animais.
Cunha linguaxe sinxela e clara descríbense os
usos, características das equipos, así como as
recomendacións para o seu uso, e expóñense apli-
cacións para o estudo de fauna, desde a simple
detección de especies aos inventarios ou segui-
mentos de poboacións ou estudos de comporta-
mento.

MANUAL BÁSICO
DE FOTOTRAMPEO.
Aplicación al estudio
de los vertebrados
terrestres.
Julián Zamora Gómez
Tundra Edit.
Español (92 páx.), 2012
ISBN: 978-84-939890-5-7
D. L.: AB-61-2012

XEOPORTAL DO PROXECTO RÍOS


