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UN EDÉN DIFERENTE. ECOPOESÍA 
DE IRLANDA A GALIZA 

K eith Payne, Martín Veiga e Lorna 
Shaughnessy 
Dedalus Press
Galego e inglés (192 páx.)
ISB N-13: 978-1910251928

Esta antoloxía de poemas irlandeses e 
galegos, Un edén diferente (A Different 
Eden. Ecopoetry from Ireland and Gali-
cia), pregúntase como vivimos neste 
mundo, como celebramos a nosa rel-
ación íntima co ecosistema e con todos 
os seres vivos. Así, en diálogo entre 
nós e a nosa contorna, uns 40 poetas 
contemporáneos destes dous países 

falan desde a beira atlántica de Europa dun mundo danado e ameazado, 
nunha selección de poemas que pasan a través da lingua e das fronteiras, e 
que comparten a crenza de que un Edén diferente é posible.

GUÍA DAS LIBÉLU-
LAS E LIBELIÑAS 
(ORDE ODONATA) DO 
PARQUE NATURAL 
BAIXA LIMIA-SERRA 
DO XURÉS 

Adolfo Cordero-R ivera, 
Martino Cabana Anxos 
R omeo.
Xunta de Galicia, San-
tiago de Compostela.
Galego (144 páx.), 
2021

A guía de carácter di-
vulgativo recolle infor-
mación de 37 especies 
das que se tratan as 
características morfo-
lóxicas, ciclos de vida 
e de reprodución, así 
como o comportamen-
to, períodos de voo e 
estado de conserva-
ción. Abrangue a parte 
galega da R eserva da 

iosfera ransfronteiri a Geres ures, cunha superficie de .000 hectáreas, e na 
que está englobada o val do río Limia, delimitado na cara sur pola serra do Xurés. 
Estamos a falar dunha zona con marcado carácter continental, e cunha altitude 
media elevada, condicionando polo tanto a fauna de odonatos presente.

Ramsés Pérez
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LIBROS

A DEGRADACIÓN 
INVISIBLE DO SOLO

Gerd M. Neugebauer
Catro ventos editora
Galego (266 páx.) 2021
ISB N: 9788412249927

A meirande catástrofe 
ecolóxica está a pasar 
case inadvertida: cada 
ano desaparecen no 
mundo sete millóns de 
hectáreas de terra fértil, 
unha superficie equiva-
lente a máis do dobre 
de Galiza.

Con exemplos sobre o 
estado de degradación 
dos solos en Alemaña, 
Austria e a costa medi-
terránea da Península 
Ibérica, e unha análise 
dos factores causantes, 
Gerth M. Neugebauer 

expón, sen medias tintas, os graves riscos aos que se enfronta Europa, así como 
os mecanismos económicos e os instrumentos lexislativos que promoven tal des-
trución. nha ima e na que tam n se re icte Gali a e que debe servirnos de ad-
vertencia.

Porén, esta obra tamén dá motivos para a esperanza e recolle un pequeno catá-
logo de experiencias transformadoras reais que, especialmente no ámbito urbano, 
amosan o camiño cara a unha mudanza ecosocial sustentada por solos sans.

LA NUTRIA EN ESPAÑA. 
TRENTA AÑOS DE SEGUI-
MIENTO DE UN MAMÍFERO 
AMENAZADO

Santiago Palazón Miñano 
(coord.)
Sociedad Española para la 
Conservación y Estudio de los 
Mamíferos (SECEM) 
Español (424 páx.)
ISB N: 9788409338818

O libro resume os resultados da 
cuarta enquisa estatal de lontras 
(2014-2018) na que participaron 
máis de 1.000 voluntarios, entre 

administracións públicas, centros de investigación, universidades e entidades 
de conservación e medio ambiente.  resultado  a confirmación da recupe-
ración da lontra en toda España, especialmente na vertente mediterránea. No 
traballo de campo mostráronse máis de 8000 puntos. 

NOTAS SOBRE A EXTINCIÓN

Marta Dacosta Alonso
Galaxia 
Galego (175 páx.)
ISB N: 978-84-9151-710-8

Esta obra nace da capacidade 
de asombrarnos e descubrir-
mos a fermosura das pequenas 
cousas, de comprobar, unha 
vez máis, que a poesía é quen 
de borrar os límites do tempo e 
o espa o e de fi ar, coma unha 
alfaia imprescindíbel, cada 
unha das palabras que nos 
construíron e nos negamos a 
perder. Poesía-antídoto. Poe-
sía-paz. Contemplar e recon-
ciliarnos coa vida. Descubrir 
que a beleza aínda é posíbel. 
R etela canda nós.
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