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1. A Rede Natura 2000 

Trátase dunha rede ecolóxica europea de áreas de conservación da biodiversidade. Está formada por dous tipos 

de zonas diferentes, as Zonas Especiais de Conservación (ZEC) establecidas dacordo coa a Directiva Hábitats 

(DC 92/43/CE) e as Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPA) designadas en virtude da Directiva Aves 

(DC 2009/147/CE). 

As ZEPA son lugares declarados para a protección das aves e os seus hábitats, namentres as ZEC son lugares 

que albergan tipos de hábitats naturais de interese comunitario por si mesmos ou polas especies de fauna e 

flora que neles distribúense. 

A Rede Natura 2000 está formada por máis de 27.000 espazos naturais de alto valor ecolóxico en toda Europa, 

sendo España o país que máis superficie aporta, con máis de 1.800 espazos e case un 30% do territorio.2. 

Antecedentes 

 

Figura 1. Mapa dos lugares Natura 2000 en España. Fonte: https://www.mapama.gob.es/ 

 

Galicia conta con 75 espazos incluídos na Rede Natura 2000, un 12% do territorio, 59 deles son Zonas de 

Especial Conservación. Entre elas atopamos a ZEC Serra do Xistral. 

A declaración dun espazo é un recoñecemento e unha oportunidade para manter e revitalizar actividades 

tradicionais co valor engadido da súa importancia para a protección do patrimonio natural europeo. A Rede 

Natura 2000 ofrece novas oportunidades para o desenvolvemento de actividades produtivas tradicionais, 

actividades recreativas e turísticas. (Máis información en activarednatura.es). 

Ademais, os propietarios de terreos incluídos na Rede Natura 2000 poden participar en proxectos LIFE como 

este LIFE IN COMMON LAND. O programa LIFE é o instrumento financeiro para o Medio Ambiente da Unión 

Europea que ten por obxecto contribuír á elaboración, aplicación e posta ó día da política e da lexislación 

comunitarias en materia de medio ambiente. 

A Comisión Europea estimou que os espazos da Rede Natura 2000 proporcionan ós cidadáns servizos vitais 

como o almacenamento de carbono, o mantemento da calidade da auga ou a protección contra inundacións e 

secas, valorados entre 200.000 e 300.000 millóns de euros ó ano. 

A Rede Natura 2000 é o principal instrumento para a conservación da natureza na Unión Europea. 
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2. Obxectivos da Rede Natura 2000 

Garantir a conservación, nun estado favorable, de determinados tipos de hábitat e especies nas súas áreas de 

distribución natural. 

O termo «estado de conservación» dun  hábitat defínese dacordo con varios parámetros: área de distribución, 

poboación, superficie do hábitat, hábitat axeitado para unha determinada especie, estrutura e funcións dos 

hábitats e perspectivas de futuro. Cada un destes parámetros (e finalmente cada hábitat) clasifícanse segundo 

a súa situación como favorable, inadecuado ou malo (ou descoñecido). 

O estado de conservación dun hábitat natural considérase favorable cando: 

▌ A súa área de distribución natural e as superficies comprendidas dentro de dita área sexan estables ou 
se amplíen, e 

▌ A estrutura e as funcións específicas necesarias para o seu mantemento a longo prazo existan e poidan 
seguir existindo nun futuro previsible, e 

▌ O estado de conservación das súas especies típicas sexa favorable. 

  
Figura 2. Bo e mal estado de conservación (EC) de queirogais húmidos na ZEC Serra do Xistral. 

Esq.: bo EC, con vexetación óptima, sen presenza de piñeiros nin de signos de erosión. Der.: mal EC, con alta cobertura 

de arbustos de gran porte, árbores e fentos. 

Existen tres grupos de medidas de conservación aplicables na Rede Natura 2000: 

▌Medidas regulamentarias: disposicións xenerais de tipo normativo ou regulatorio, entre elas: 

 

Ley 42/2007, de 13 de 

dic, del Pat. Nat. y de la 

Biodiversidad  

 Anteproxecto de lei do 

patrimonio natural de 

Galicia 

 Lei 9/2001, do 21 de 

agosto, de conserv. da 

natureza 

 Plan Director da Rede 

Natura 2000 de Galicia 

▌Medidas administrativas: disposicións de natureza administrativa ou procedimental (por exemplo, réxime de 
autorizacións ou restricións reguladas para a realización de actividades en lugares Natura 2000, ou dotación 
orzamentaria para accións de conservación).  

▌Medidas contractuais: acordos estipulados entre as Administracións Públicas e suxetos públicos ou privados 
(por exemplo, contratos entre a Administración competente e os propietarios de terreos incluidos nun lugar 
da Rede Natura 2000). 
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3. ZEC Serra do Xistral 

A Serra do Xistral foi declarada como Zona Especial de Conservación o 31 de marzo de 2014, cunha superficie 

de 22.964 ha. 

Entre os tipos de hábitat (Anexo I da Directiva Hábitats) distribuídos na ZEC Serra do Xistral, destacan os 

queirogais húmidos e as turbeiras, en concreto: 

▌ 4020* Queirogais Húmidos Atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix.  

▌ 7110* Turbeiras altas activas 

▌ 7130* Turbeiras de cobertoira activas 

Segundo o Plan de Xestión da Rede Natura 2000 de Galicia (D. 37/2014-DOG nº 62), as superficies destes 

hábitats na ZEC Serra do Xistral son: 4020*=8.900,31ha; 7110*=887,44ha; 7130*=2.748ha. 

Son considerados pola Directiva como tipos de hábitat naturais prioritarios, é dicir, están ameazados de 

desaparición no territorio da Unión Europea e a súa conservación supón unha responsabilidade especial. 

Ó mesmo tempo, estes tres hábitats están diagnosticados como en “estado desfavorable-malo” para a Rexión 

Bioxeográfica Atlántica no conxunto da UE, trala última avaliación realizada no marco do Artigo 17 da Directiva 

Hábitats (2007-2012). Pola súa banda, en España, e tamén para a Rexión Bioxeográfica Atlántica, os dous 

hábitats de turbeira (7110* e 7130*) clasifícanse como en estado “desfavorable-inaxeitado” e os Queirogais 

Húmidos Atlánticos (4020*) como en “estado descoñecido”. 

A importancia da Serra do Xistral para a conservación destes tipos de hábitats é indubidable, o principal núcleo 

de Turbeiras de cobertoira activas da Península Ibérica (García-Borregón et al., 2012; Ihobe, 2011) e unha boa 

representación de Queirogais Húmidos Atlánticos atópanse aquí representados. 

 

Figura 3. Zona Especial de Conservación Serra do Xistral 

Este mosaico de turbeiras e queirogais foi tradicionalmente pastoreado en extensivo por vacas e cabalos, 

demostrando o efecto positivo que este manexo exerce sobre a biodiversidade (Fagúndez et al., 2016). A 

actividade humana permitiu a supervivencia destas áreas de vexetación semi-natural, harmonizando o seu 

aproveitamento coa presenza dunha flora e fauna rica e especializada, parte integral dun sistema sostible. 
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4. O proxecto LIFE IN COMMON LAND 

LIFE IN COMMON LAND é un proxecto demostrativo, cuxo obxectivo xeral é mellorar o estado de conservación 

dos hábitats prioritarios xa mencionados, Turbeiras e Queirogais Húmidos, na ZEC Serra do Xistral, en tanto 

que se reduce a conflitividade social xerada en torno ó seu aproveitamento gandeiro (vacún e cabalar), 

mediante a implementación de Modelos de Xestión Baseados en Resultados de Conservación. 

Os tres pilares fundamentais nos que se enmarca o proxecto son: 

▌ Xestión comunal do territorio  

▌ Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural (SAVN) 

▌ Esquemas de Xestión Baseados en Resultados de Conservación 

O ámbito de traballo comprende Comunidades de Montes en Man Común que integran a Serra do Xistral, 

territorios que son considerados Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural (con alta biodiversidade debido á 

conservación de actividades agrarias tradicionais e de baixa intensidade) nos que se vai ensaiar a implantación 

de Modelos de Xestión Baseados en Resultados de Conservación (pagos por resultados ambientais concretos 

derivados da xestión). 

O proxecto ten un período de execución de 5 anos (setembro de 2017 a decembro de 2022), e se divide nos 

seguintes grupos de accións: 

▌ A. Accións Preparatorias 

• Entrevistas cos comuneiros, cartografía dos hábitats, redacción dos esquemas de xestión, proxectos 
de ordenación forestal, seguimento de cabalos (GPS)... 

▌ B. Pagos de Compensación 

• Pagos por aplicación de Esquemas de Xestión baseados en Resultados de Conservación 

▌ C. Accións de Conservación 

• Rozas e queimas controladas, instalación de cercados, corta e saca de piñeiros... 

▌ D. Accións de Seguimento  

▌ E. Accións de Capacitación e Difusión 

 

Figura 4. Captura de pantalla da web do proxecto, http://www.lifeincommonland.eu/ 
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5. Hábitats e ameazas 

▌4020* Queirogais Húmidos Atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 

Son formacións abertas, con escasas árbores, dominadas por queirogas e toxos (Erica spp., Calluna vulgaris, 

Ulex spp., entre outros). Desenvólvense sobre solos xeralmente acedos, mal drenados, de tendencia 

higroturbosa, moi sensibles a unha seca estival marcada e que requiren gran luminosidade. Ocupan enclaves 

que manteñen un nivel de humidade elevado, e presentan unha elevada biodiversidade e singularidade da súa 

flora. Na Serra do Xistral preside estas formacións a queiroga endémica Erica mackayana. 

▌7110* Turbeiras altas activas 

Trátase de formacións turbosas (acumulan materia orgánica en forma de turba) acedas, pobres en nutrientes 

minerais, que se alimentan fundamentalmente por auga da choiva. Están dominadas por esfagnos, plantas que 

se descompoñen con dificultade en condicións anegadas e pobres, acumulándose os seus restos en forma de 

turba, así como outras especies de plantas insectívoras como as Drosera, ciperáceas como Eriophorum 

angustifolium, ou especies de Carex. Denomínanse activas a aquelas que presentan vexetación formadora de 

turba. 

▌7130* Turbeiras de cobertoira activas 

Extremadamente raras na Península Ibérica, só en enclaves moi localizados da Cordilleira Cantábrica e en 

serras oceánicas da provincial de Lugo e A Coruña como a Serra do Xistral. Esténdense por releves aplanados 

ou inclinados mal drenados en áreas de clima oceánico con altas precipitacións. Acumulan materia orgánica 

en forma de turba, recollendo auga fundamentalmente a través da choiva, orballo ou néboa. Aínda que os 

esfagnos desempeñan un importante papel en tódolos casos, a proporción de ciperáceas (Carex durieui) e 

gramíneas (Molinia caerulea) é maior que no caso das turbeiras altas. Ó igual que nas turbeiras altas, 

denomínanse activas a aquelas que presentan vexetación formadora de turba. 

 
 

Figura 5. Queirogal húmido en contacto con turbeira alta (esq.) e turbeira de cobertoira (der.) na Serra do Xistral. 
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As principais ameazas que afectan a estes hábitats na ZEC Serra do Xistral son: 

▌Progresivo abandono da actividade tradicional. 

Estes hábitats sufriron nos últimos anos un proceso de transformación intensa polo abandono dos usos 

tradicionais, a súa conversión en pradarías e pasteiros artificiais e forestación con especies de crecemento 

rápido (piñeiros e eucaliptos). 

A utilización tradicional de razas de gando autóctono permitiu durante moito tempo conservar estes hábitats 

de maneira dinámica e manter uns altos niveles de biodiversidade. En cambio, unha carga gandeira excesiva 

e/ou con novas razas provoca problemas de eutrofización e pisoteo que poden reducir e ata eliminar estes 

ecosistemas ou as súas principais poboacións de flora. Sería, polo tanto, desexable incentivar a utilización de 

razas gandeiras locais, pero baixo un control exhaustivo da súa carga (Escudero et al., 2009). 

O mal reparto da carga gandeira provoca, polo tanto, zonas de sobrepastoreo con perda de solo, pero tamén 

outras con entrada de matogueira excesiva debido o abandono por completo do pastoreo. Unha xestión 

axeitada do pastoreo, con cargas gandeiras sostibles como as que se utilizaron tradicionalmente, é 

imprescindible para a conservación dos hábitats de turbeiras e queirogais húmidos da Serra do Xistral. 

▌Cambios na paisaxe. 

Diminución de hábitats e especies naturais e seminaturais, incrementos de hábitats artificiais intensivos, etc. 

(alteración na composición da paisaxe), así como redución de sebes e bosquetes, eliminación de antigos muros 

de pedra, etc. (alteracións na configuración). O aumento da fragmentación, o illamento entre os grandes 

conxuntos de hábitats de montaña, a perda dos corredores fluviais, etc. afecta a procesos críticos dos 

ecosistemas e pon en perigo a súa persistencia a longo prazo. A construción de infraestruturas (como parques 

eólicos e a rede de vías accesorias) provoca, ademais de fragmentación, erosión e transformación de turbeiras. 

▌Perda de poboación. 

Áreas de montaña desfavorecidas, con poucas oportunidades e alto nivel de abandono do medio rural. Isto 

provoca unha perda paulatina da poboación que deriva en problemas de conservación dos hábitats 

dependentes da actividade humana. 

▌Cambio climático. 

As grandes superficies de queirogais e turbeiras existentes hoxe en día na Serra do Xistral, débense tanto á 

acción da actividade humana como á dinámica climática xeral do territorio. O cambio climático supón unha 

ameaza para estes hábitats xerados en épocas climáticas distintas. 

▌Outras perturbacións. 

Débense controlar e evitar aquelas actividades que alteren as condicións naturais destes hábitats: 

desecamento e sangrado das zonas húmidas; eutrofización debida ó abuso de fertilizantes e encalado; 

contaminación por vertedura de xurros e residuos agrícolas sobre os hábitats e por uso incontrolado de 

biocidas; rozas que afecten negativamente ós ecosistemas; compactación, erosión e perda da estrutura dos 

hábitats polo uso non axeitado de vehículos ou maquinaria; depósito de materiais sobrantes de 

aproveitamentos forestais sobre os hábitats de interese; incendios; introdución de especies alóctonas de 

carácter invasor de flora e fauna; etc. 
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6. Usos e prácticas tradicionais compatibles coa conservación 

A continuación móstranse algúns dos usos e prácticas tradicionais, que se consideran compatibles coa 

conservación dos hábitats de turbeira e queirogais húmidos na ZEC Serra do Xistral (a condición de que se 

realicen dentro dos marcos da lexislación vixente). Dacordo co Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia, 

están permitidos: 

▌ Usos agropecuarios 

As explotacións tradicionais de gandería extensiva establecidas antes da entrada en vigor do Plan Director, 

sometidas a un control adecuado que evite incrementos da presión incompatibles co mantemento dos 

hábitats sometidos a aproveitamento directo, incluíndo as explotacións futuras que se desenvolvan nas 

mesmas condicións que as anteriores. 

▌ Usos forestais 

As curtas de masas forestais de especies alóctonas, coníferas autóctonas e nas masas mixtas de especies 

alóctonas e coníferas autóctonas, efectuadas conforme as especificacións incluídas no Plan Director e a 

normativa sectorial vixente, de maneira que se realicen garantindo a conservación dos chans e dos 

compoñentes naturais e non comporten unha afección apreciable sobre tipos de hábitat do Anexo I dos 

Directiva Hábitats, das áreas prioritarias das especies de interese para a conservación ou non afecten a 

árbores singulares, declaradas de conformidade co Decreto 67/2007, do 22 de marzo. 

As actividades tradicionais de aproveitamento dos queirogais húmidos (4020*) tales como rozas manuais, 

queimas controladas e cortas, sempre e cando se desenvolvan ao abeiro da normativa de usos forestais do 

Plan Director, se consideran actuacións que non supoñen unha afección apreciable sobre o estado de 

conservación destes hábitats. 

▌ Usos cinexéticos e piscícolas 

Con carácter xeral, as actividades de caza e de pesca fluvial reguladas polas normativas sectoriais que 

resulten de aplicación. 

▌ Uso público e actividades deportivas 

O tránsito peonil, así como as actividades escolares e divulgativas, e en xeral, todas as de uso público 

sempre e cando se realicen de forma racional e respectuosa. 

A realización de actividades de carácter deportivo, sociocultural e recreativo que se desenvolven ó aire 

libre, dentro das áreas, infraestruturas ou equipamentos establecidos para o uso público. 
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7. Que pode facer por ti o proxecto LIFE IN COMMON LAND? 

▌ Redacción e aprobación do Plan de Ordenación Forestal da túa Comunidade de Montes, cumprindo 
coa Lei 7/2012 de Montes de Galicia, que obriga a tódolos montes a dotarse dun instrumento de 
ordenación ou similar. 

▌ Impulso do desenvolvemento sostible da túa Comunidade de Montes mediante o Plan de Ordenación. 

▌ Implicación dos propietarios na xestión da Rede Natura 2000 

• Asesoramento sobre as implicacións da lexislación vixente e futura no manexo do territorio, 
compatibilizando a conservación e o desenvolvemento rural. 

• Habilitación dos canais para reducir e facilitar os trámites administrativos a través dos Plans de 
Ordenación Forestal. 

• Fomento dos acordos de colaboración entre as diferentes administracións e propietarios. 

▌ Información ós propietarios sobre os Modelos de Xestión Baseados en Resultados. 

▌ Accións para solucionar os problemas dos gandeiros para continuar a súa actividade. 

▌ Pagos xustos ós propietarios en base ós resultados de conservación da súa xestión. 

▌ Rexeneración de queirogais para mellorar a calidade do pasto, favorecendo a entrada do gando e 
aumentando a biodiversidade. 

▌ Corrección da erosión dos terreos mediante mellora de pasos e modificación de gabias e canles de 
auga nas pistas. 

▌ Instalación de novos cercados gandeiros e bebedeiros. 

▌ Reunións continuas cos propietarios ó longo do proxecto para coñecer a súa opinión e incorporala ó 
mesmo.  

Ademais, no marco deste proxecto, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade da Coruña, 

estamos en continuo contacto coas Consellerías responsables (Consellería do Medio Rural e Consellería de 

Medio Ambiente e Ordenación do Territorio) da Xunta de Galicia para: 

▌ Lograr introducir nos Proxectos de Ordenación Forestal de cada Comunidade de Montes, actuacións 
encamiñadas á mellora dos queirogais húmidos, tales como rozas, queimas controladas e cortas 
(sempre e cando se realicen dentro dos marcos da lexislación vixente). 
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8. Indicadores para coñecer o Estado de Conservación dos hábitats 

Queirogais húmidos (4020*) 

Indicador Definición do bo EC EC deficiente 
Recomendación para 

mellorar o EC 

    

1 ▌Estrutura da          
vexetación 

Queirogais de altura media 
(0,3-0,6m) con ocos na 

cobertura 

Queirogais continuos de 
máis de 0,6m de altura 

Aumentar carga gandeira, 
roza 

Queirogais dispersos de 
menos de 0,3m de altura 

Reducir carga gandeira 

    

2 ▌Relación mato-
herbáceas non 
turbosas 

30-80% de mato 
>80% de mato 

Rozar e pastoreo con 
cabalo 

<30% de mato Reducir carga gandeira 

    

3 ▌Cobertura de toxo <50% do mato ≥50% e moita altura 
Rozar e pastoreo con 

cabalo 

    

4 ▌Presenza de fentos 
Sen presenza de fentos da 

especie Pteridium 
aquilinum 

Hai presenza de fentos da 
especie Pteridium 

aquilinum 
Non actuar se é puntual 

    
5 ▌Densidade e 
cobertura de especies 
exóticas 

Presenza moi escasa ou 
nula (Pinus spp. ou 

Eucalyptus spp.) 

Densidade media ou/e 
rexeneración de árbores 

Cortar e retirar plantóns. 
Aumentar lixeiramente o 

pastoreo 

    

6 ▌Sucesión natural 
<5% de árbores e especies 

de matogueiras secas 
≥5% de árbores e especies 

de matogueiras secas 
Cortar e aumentar pastoreo 

    

7 ▌Erosión e 
problemas de drenaxe 

Non hai rasgos importantes 
de erosión nin solo espido 

Erosión importante e 
compactación do solo 

Reducir carga gandeira. 
Cercar e sinalizar zonas 

con alta erosión 

 

 

Figura 6. Queirogal húmido con evidentes signos de erosión e solo espido. 
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Turbeiras (7110* e 7130*) 

Indicador Definición do bo EC EC deficiente 
Recomendación para 

mellorar o EC 

    

1 ▌Composición e 
estrutura da          
vexetación 

Composión e estrutura das 
comunidais vexetais 

características do hábitat 

Presenza importante de 
especies non 

características e/ou 
alteracións na estrutura do 

hábitat 

Restauración das 
condicións ecolóxicas e 

cobertura vexetal óptima do 
hábitat 

    

2 ▌ Densidade e 
cobertura de piñeiros 

Presenza moi escasa ou 
nula 

Densidade media ou/e 
rexeneración de árbores 

Cortar e retirar plantóns. 
Aumentar lixeiramente o 

pastoreo 

    

3 ▌ Cobertura de 
especies invasoras 

Presenza moi escasa ou 
nula de especies exóticas. 
Ausencia de Campylopus 

introflexus 

Presenza importante de 
especies exóticas. 

Presenza de Campylopus 
introflexus 

Eliminación de especies 
exóticas (especialmente 
invasoras) con métodos 
preferiblemente manuais 

    

4 ▌Erosión e 
problemas de drenaxe 

Non hai rasgos importantes 
de erosión nin solo espido 

Erosión importante e 
compactación do solo 

Reducir carga gandeira. 
Cercar e sinalizar zonas 

con alta erosión 

 

 

Figura 7. Detalle da especie invasora Campylopus introflexus. Fonte: Klinck (2010) 
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Guía visual sobre o Estado de Conservación dos Queirogais Húmidos (4020*) 

1 ▌Estrutura da vexetación 

  Queirogais de altura media (0,3-0,6m) con ocos 

  

            Queirogais continuos de pouca ou moita altura 

 

 

  

2 ▌Relación mato-herbáceas non turbosas 

                                                                30-80% de mato                                                              <30% de mato 

 

3 ▌Cobertura de toxo 
  

  <50% de toxo no mato 
    ≥50% de toxo e moita altura 

 

 

 
 
 
 
 
 



BO ESTADO DE CONSERVACIÓN DE TURBEIRAS E QUEIROGAIS HÚMIDOS NA ZEC SERRA DO XISTRAL 

info@lifeincommonland.eu  |  www.lifeincommonland.eu 13

4 ▌Presenza de fentos da especie Pteridium aquilinum 

 

5 ▌Densidade e cobertura de piñeiros 

  Presenza moi escasa / sen presenza de piñeiros                                  Presenza considerable de piñeiros 

 

6 ▌Sucesión natural 

        <5% de árbores e especies de matogueiras secas      >5% de árbores e especies de matogueiras secas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             Non hai presenza de fentos                                               Si hai presenza de fentos 
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7 ▌Erosión e problemas de drenaxe 

                       Non hai rasgos importantes de erosión    Erosión e importante compactación do solo 
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Guía visual sobre o Estado de Conservación das Turbeiras (7110* e 7130*) 

1 ▌Composición e estrutura da vexetación 

  Composición e estrutura características de turbeira    Presenza importante de especies non características 

 

 

  
 

2 ▌Densidade e cobertura de piñeiros 

  Presenza moi escasa de piñeiros                      Presenza considerable de piñeiros 

 
 

3 ▌Cobertura de especies invasoras 

                               Sen presenza de especies exóticas              Presenza importante de especies invasoras 
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4 ▌Erosión e problemas de drenaxe 

  Non hai rasgos importantes de erosión Erosión e importante compactación do solo 
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