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ENTRE NATURALEZA
Y SOCIEDAD
Fra Paleo, Urbano (ed.)
Universidade de
Santiago de Compostela
Castelán (278 páx.)
ISBN:
978-84-9887-534-8

RECURSOS
Ramsés Pérez

OS FOXOS DO
LOBO:
A CAZA DO LOBO
NA CULTURA
POPULAR
David Pérez López
Editorial Canela
Galego e castelán
(496 páx.)
ISBN:
978-84-614-1205-1

Esta publicación é o resultado dun profun-
do traballo de investigación levado a cabo
polo arqueólogo David Pérez López no cua-
drante noroeste peninsular, que é a zona na
que mellor se conservan os foxos, case que a
nivel mundial. Foxo é o nome común co que se
coñecen historicamente en Galiza as trampas
construídas para cazar lobos. Segundo a súa
forma e a técnica de captura empregada, cla-
sifícanse en cinco tipoloxías elementais: sim-
ple, de converxencia, de dobre converxencia,
de cruz e de cabrita. Neste libro descríbense os
métodos empregados tradicionalmente na
Península Ibérica para capturar ao animal e
publícanse datos inéditos. Non nos deixa indi-
ferentes, pois achéganos todos os datos nece-
sarios para entender a relación home-lobo ao
longo da historia e fai propostas para acadar o
equilibrio e a convivencia entre ambas as dúas
partes.

"Era Uma Vez Um Urso do Gerês" conta a
historia dun dos últimos osos de Portugal e, por
extensión, do proceso de extinción do oso
pardo no país veciño. Está baseado en datos
científicos, amósase efusivamente ilustrado e
vai dirixido a todas as idades. Ademais, ao ser
adquirido, os beneficios reverten no Fundo
Quercus de Conservação da Natureza co fin de
garantir a preservación de moitas especies e
contribuíndo a conservar os seus hábitats. É
unha edición conmemorativa do 25 anos de
Quercus e pódese mercar on line a través da
web www.quercus.pt. 

O autor do libro, o profesor Fra Paleo é
Doutor en Xeografía pola Universidade de
Santiago e traballa no Departamento de
Enxeñaría Agroforestal e no grupo de investi-
gación do Laboratorio do Territorio do Campus
de Lugo. Nesta publicación, dividida en 15
capítulos, o doutor coordina as investigacións
sobre riscos naturais dun total de 21 especialis-
tas das universidades de Santiago, da Coruña,
da Politécnica de Madrid e da Rey Juan Carlos,
dos centros de investigación de Lourizán
(Pontevedra), do Instituto Oceanográfico de
Vigo, do Instituto Nacional de Investigación e
Tecnoloxía Agraria e Agroalimentaria e de
Meteogalicia.

A estimación de superficie queimada
mediante teledetección, os lumes de 2006 en
Galiza, os riscos asociados a fenómenos meteo-
rolóxicos extremos ou a actividade sísmica en
Sarria-Triacastela-Becerreá son algúns dos
temas que se analizan neste libro.

Se es profesor/a de instituto, de universidade,
técnico deportivo de montaña, guía, monitor/a
de medio ambiente, educador/a en calquera das
súas formas, pai ou nai responsábel e che inte-
resan as montañas..., entón tes que visitar a
páxina web de RedMontañas (www.redmonta-
nas.org). Alí atoparás materiais didácticos espe-
cificamente deseñados por RedMontañas para o
ensino dos múltiples valores que ofrecen os
nosos cumios. 

O traballo, que contou co apoio económico do
Ministerio de Medio Ambiente, está configurado
como unha Unidade Didáctica de seis sesións
lectivas, acompañado de material gráfico e
visual por cada temario e por un cartel didácti-
co. Os arquivos pódense descargar de xeito gra-
tuíto, así que deámoslles uso e difusión co gallo
de que cada vez máis persoas sexan conscientes
da necesidade de protexer as montañas. 

MCMUNDO
Cayo Sastre
Los libros del lince
Portugués
(228 páx.)
ISBN:
978-84-937562-9-1

O mundo cambiou. Transformouse nun
McMundo, un universo de persoas que consumen
hamburguesas, iPods e iPads, lavadoras con pro-
gramas innumerábeis, coches en serie máis ou
menos customizados, zapatillas deportivas que
non se usan para facer deporte. Este universo sen
alma está habitado por unha poboación de seres
sen alma e cuxa patria común é o centro comer-
cial onde se goza de toda unha oferta de produ-
tos idéntica en todos os lugares do planeta. O
McMundo é a fábrica da felicidade, o país dos
non-lugares, o mundo líquido. O imaxinario do
individual na cultura de masas, agora reciclado
para tempos de crise.
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‘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.
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