
Arman descubriu os trapos sucios da fábrica de Bundes-
fraü. Está decidido a deter o desastre e salvar os animais
e as plantas de Virolainek! Para conseguilo conta coa
axuda do seu amigo Tim, a súa espelida mascota e máis
do seu poder secreto. Serán quen de atopar unha solución
a tempo para deter os plans do envexoso e trampulleiro mi-
nistro Zhirkov?

Llort e Macip (texto); Sergi Cámara (ilust.); Eva Lozano
Carpente (traduc.)

Galego (192 páx.), 2015 
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ARMAN E A FÁBRICA PODRE

www.birderscove.com

Birderscove.com é un web que intenta aglutinar toda a información dis-
poñible sobre aves raras en Galiza. Aquí atoparás, sobre todo, historias
de aves pero tamén historias de birdwatchers ou observadores de aves.
Os seus promotores/as propóñenche unirte a esta forma de vida que é
o birdwatching, unha forma de comprender a natureza a través das aves
e a importancia da súa conservación. E advirten que: “Un birdwatcher
nunca se aburre, sempre atopa nos seus prismáticos a chave cara a di-
versión e o esquecemento dos problemas cotiás. Con só un birder máis
nas nosas filas, todo o traballo terá pagado a pena”.

Ruiz Salgado, A. e Navarro Gómez, A.

Asociación de Fundaciones para la Conservación de la Naturaleza y
Fundación Biodiversidad – Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente 

Español (24 páx.), 2016

CONSERVACIÓN PRIVADA
Y CUSTODIA DEL TERRITORIO
La implicación de la sociedad en
la conservación de la naturaleza

A “Asociación de Fundaciones para la Conservación de la Naturaleza”
(AFN), a través do seu “Observatorio del Tercer Sector Ambiental”,
acaba de publicar tres novos informes de carácter técnico e xurídico,
dedicados a dar a coñecer diferentes ferramentas económicas, legais
e de xestión territorial que están tendo unha influencia decisiva para a
conservación da natureza. O presente informe, asinado polo avogado
e consultor ambiental Antonio Ruiz Salgado e o ambientólogo Alberto
Navarro Gómez, afonda na implicación da sociedade civil na conser-
vación da natureza en terras privadas. “O apoio prestado por estes
novos modelos de xestión aos titulares de terreos e aos usuarios/as
do territorio está xa contribuíndo notablemente a conservar valores na-
turais, culturais e paisaxísticos”, como indican os autores do informe.

Pódese descargar do web: www.afundacionesnaturaleza.org

Ramsés Pérez
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GUÍAS

Esta guía recolle as 556 especies micolóxicas máis habituais
en Galiza. É especialmente importante para a micoloxía ga-
lega, porque conxuga nun mesmo traballo a experiencia her-

dada dos nosos maiores e mestres co zume novo das últimas xeracións de micólogos,
formados profesionalmente nas nosas universidades. A distribución das especies ao longo
da obra é diferente ao que se ve habitualmente. Faise por ecosistemas, de tal maneira que,
cando pasees por unha fraga ou por un bidueiral, poidas dirixirte ás páxinas relativas a estes
hábitats, o que che facilitará a identificación. A guía, dirixida tanto a profesionais como a per-
soas afeccionadas á micoloxía, segue tamén dúas máximas. A primeira procede do saber
popular: só se valora e se pode conservar aquilo que se coñece. A segunda veu determinada
polo noso grande fabulador Álvaro Cunqueiro: “dicir rula e abidueira e dorna e fonte... fanme
dono da rula e da abidueira e da dorna e da fonte...”, para indicar que só existe e posuímos
aquilo que ten un nome, aquilo que coñecemos.

Marisa Castro Cerceda, Alfredo Justo Fernández, Purifi-
cación Lorenzo Castro e Ana Soliño Pérez (texto); Calros
Silvar (ilust.)

Xerais Editorial

Galego (448 páx.), 2005
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GUÍA MICOLÓXICA DOS ECOSISTEMAS
GALEGOS

Saúl De la Peña Lastra ( autor e editor)

Español (284 páx.), 2016
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GUÍA MICOLÓGICA DE LA ISLA DE
CORTEGADA

A Illa de Cortegada é un lugar cunha diversidade fúnxica excepcional na que se teñen de-
tectado máis de 800 especies de fungos, sendo descritas varias novas especies para a
ciencia. Nesta guía, faise un repaso pola meirande parte das especies presentes, sendo
unha obra de grande interese micolóxico e naturalista. Destaca por ser a guía publicada
en Galiza co maior número de especies de cogomelos e por supor un traballo cun dos se-
guimentos (13 anos) máis longos, que aínda segue en curso. Na Illa de Cortegada –o lugar
de Europa estudado até a data con máis especies por superficie– atopáronse até o día de
hoxe máis de 800 especies, das que 620 se recollen nesta publicación, con fotografías, in-
cluídas 4 especies da Lista Vermella Europea e 9 da Lista Vermella Preliminar de Fungos
Ameazados na Península Ibérica. 
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