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GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS
para o sector pesqueiro diante do rexistro 
dunha captura accidental de cetáceos a 
bordo.

Jose A. Martínez Cedeira e Alfredo López 
Fernández
CEMMA
Galego (66 páx.), 2020
Dep. legal: VB 227- 2020

Esta publicación é un dos produtos do 
Proxecto VIRADA: Bases para a redución da 
mortalidade por captura accidental en artes 

de pesca da toniña (Phocoena phocoena) e do arroaz (Tursiops truncatus) 
en áreas Rede Natura 2000 de Galicia. O proxecto está sendo realizado pola 
CEMMA, contando coa participación como socio da OPPF-4, e coa colabora-
ción da Fundación Biodiversidad, do Ministerio para la Transición Ecológica, a 
través do Programa Pleamar, cofinanciado polo FEMP.

Pódese descargar da web de CEMMA.

MARÍA DAS HERBAS E AS
HERBAXEIRAS DO CAUREL
Crónica da cultural popular dunha terra 
extraordinaria.

María Moure de Oteyza
Teófilo Edicións 
Galego (316 páx.), 2020
ISBN: 978-84 122463-5-3

María Moure, farmacéutica, investigadora 
e divulgadora vén de presentarnos o seu libro María das Herbas e as Herbaxeiras 
do Caurel. Crónica da Cultura Popular dunha Terra Extraordinaria.

A intención da autora é que a obra supoña un referente diferenciador respecto ó 
resto de estudos de Etnobotánica de España pois o foco está posto nas persoas, 
non nas plantas medicinais. Ademais de todo o relacionado coa Etnomedicina, ó 
longo deste ensaio novelado, o protagonismo das persoas ponse de manifesto a 
través das revisións biográficas de cada informante chave ou dos comentarios, 
testemuños persoais, ritos ancestrais, adiviñas, cancións ou refráns, por poñer 
algún exemplo.

EUROPEAN BREEDING BIRD ATLAS 2 

VV.AA
Lynx edicións
Inglés (967 páx.), 2020
ISBN: 978-84-16728-38-1

Máis de 20 anos despois da publicación do pri-
meiro Atlas de aves reprodutoras de Europa, 
este novo atlas presenta a información máis ac-
tualizada sobre distribución, abundancia e cam-
bio nas poboacións de aves europeas. Levouse 
a cabo grazas ao enorme esforzo do Consello 

Europeo do Censo das Aves e das súas organizacións asociadas en 48 países. 
Case 120.000 persoas colaboraron no traballo de campo, principalmente de 2013 
a 2017, o que o converte nun dos maiores proxectos de ciencia cidadá sobre 
biodiversidade levados a cabo ata a data.

O traballo presenta información dun total de 556 especies, con texto, mapas e 
unha ilustración. As follas de especies completas inclúen mapas (xeralmente amo-
san datos de abundancia), modelos de distribución (de 224 aves reprodutoras) e 
mapas de cambio (comparando a distribución actual coa obtida hai máis de 30 
anos no primeiro atlas). Empregando un enfoque científico rigoroso, estes datos 
documentan o estado das aves reprodutoras europeas e contribúen ao obxectivo 
de promover a súa conservación e os seus hábitats.

A MOBELLA Nº 23

G.N. Hábitat
Galego (82 páx.), 2021
ISSN: 1888-3315-X

Boletín número 23 do G.N. Há-
bitat correspondente aos anos 
2018-19. Recolle de maneira 
especial o 40 aniversario do gru-
po e tamén o 20 aniversario do 
boletín. Parabéns ás compañei-
ras e companeiros de Hábitat!

Este número ademais fai un re-
paso polos proxectos que teñen 
en activo, como varios progra-
mas de anelamento, á vez que 
presenta un balance do volun-
tariado coa píllara das dunas en 
Baldaio e do Proxecto Noucho, 

a iniciativa de Hábitat para mellorar o coñecemento das aves de rapina noc-
turnas en Galicia.

Pódese consultar na web do G.N. Hábitat

ANUÁRIO ORNITOLÓGICO 
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

Michael McCarthy (aut.); Neila García Salgado 
(tradut.)
Kalandraka 
Galego (298 páx.), 2020
ISBN: 978-84-I6721-70-2

O Anuário Ornitológico da Sociedade Portuguesa 
para o Estudo das Aves (SPEA) xa se encontra 
disponíbel para consulta. Este é o décimo quinto 
relatorio do Comité Português de Raridades da So-

ciedade Portuguesa para o Estudo das Aves.

Pódese descarregar da web da SPEA.

INFORMES DE AVES RARAS
CA/SGO

O Comité Avifaunístico da Sociedade 
Galega de Ornitoloxía publica o infor-
me correspondente ás observacións 
de aves raras en Galicia no bienio 
2018-2019.

O traballo detalla os criterios segui-
dos para a súa selección e un modelo 
minucioso de ficha de observación de 
aves.

Pódese descarregar da web da SGO.

https://www.dropbox.com/s/2k9dvtyzgu11tly/GUIA-VIRADA-ALTA.pdf?dl=0&fbclid=IwAR3iOmhTNae8cwl4AEFtogmzKKMzoboUKWMGv-cT4pIwfFYyQFxt-sPDhuM
https://gnhabitat.org/
https://www.kalandraka.com/autores/bilbao-leire
https://www.kalandraka.com/autores/isaac-xubin
https://www.spea.pt/wp-content/uploads/2020/11/Anua%CC%81rio12-2020.pdf
http://sgosgo.org/index.php/novidades/21-colabora-coa-sgo/118-comite-avifaunistico



