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a sabemos que col clima que remos y col 
que nos chove, se nun yes botamos cuita 
ás térras cada vez apelmázanse máis y per
den a fertilidá, pro agora es.w complícase 
abondo porque os caseiríos na zona da 
marina oumentaron as ganadeirías y amá
ñase úa cantidá de sunia enorme qu'h.ai 

que tratar y manexar ben pra que nun sei1a un pro
blema nel fmuro. Temos que páramos a pe nsar ante 
a. situacjón nova que ta provocando el que cada va
ca produce máis de dez toneladas de surrio al ano, 
país condo pasen LIS al10S máis hanse acidificar l11ui

ro as teITas poI esceso de nitratos y hanse a conta
minar os regueiros y os ríos polas arroyadas y os la
vados dos prados al chover'. 

Se nun se fa in ben as causas y se sigue botan
do dem~iado surrio hanse a chegar a contaminar os 
prados polos rnuitos metales (cobre y cin) qu 'avezan 
a ter algús pensos enriquecidos} han a parecer mui
tas máis malas herbas y haose a provocar pH mui al
tos por causa dos sales amónicos que ouo dei..xan 
medrar ben as prantas. Todo esto vai acabar provo
cando desequilibrios na alimentación non sólo das 
v~cas senón tamén das personas. 

Os valados 

Pro neste cambeo pra ser máis productivos [a
mén se fixeron ourras· causas como quitar todos os 
valados pra AllI1ra.r as fincas y pra nun perder nada 
de terra agrícola, col que se perdéu el efecto COI1a
ventas que faguían y s'alterióu máis einda a -biodi-

ve rsidá y a riqueza biolóxica que tíamos antes. É ver
dá que coa parce lación que tían antano as fincas nun 
se podía producir nin trabayar as terras como se fai 
agora, pro tamén é certo que nos linoeiros novos po
dían poñerse "alados qu 'abrigara n as ten"as y as va
cas dos ventos y del sol, oel camo ·de poi1er alam
brad~s. Tamén taba ben pensar que se fixéramos os 
valados con pranras a.utócronas, que dan frutos y flo
res, podían valir pra daryes algo de cumer a os pá
xaros y ás abeyas, col qu 'nJamos ter (¡a búa axuda 
pra controlar algúas pragas producidas polos vier
mos y úa miyor polinización dos frutales, que búa 
falta yes fai, poi·que cada vez pinta que yes costa 
máis caro dar a fruta. 

Úa situación que ten que mudar 

Se xunramos estos dous exe mplos col resto das 
aheracióis que se fi.xeron nesros vente ou trema anos 
últimos, por causa das queimas dos montes, das 
prantacióis con especies que medran mui axina, das 
roturaci6is pra feir prados, etc. ) deberíanos levar a 
pensar que nun podemos siguir muito máis [empo 
así, porqúe voLver ter úa búa biodiversidá y úa búa 
riqueza biolóxica tárdase muito tempo. Fainos fa lta 
tomar conciencia d 'úa vez por [odas de"que coas mi
yoras q ue se ftxeron vivimos muito miyor y qu 'esto 
é fundamental , pro que, de volta , temos qu 'axudar a 
qu 'haxa un miyor equilib¡io natural porque se non 
nun s'ha poder vivir como vivimos e inda agora. Y é 
que, tamén, íbamos deixar úa mala herencia pra os 
que veñan detrás. EB" 




