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Ao noroeste da Península Ibérica, en Gali-
cia, érguese a Serra do Xistral, unha Zona 
Especial de Conservación (ZEC) pertencen-
te á Rede Natura 2000 na que o uso huma-
no do espazo convive con elementos na-
turais de incalculable valor. As frecuentes 
néboas e precipitacións son fundamentais 
para a supervivencia de tres hábitats de 
interese prioritario, cunha representación 
moi notable neste espazo. Trátase dos 
queirogais húmidos atlánticos (4020*), as 
turbeiras altas activas (7110*) e as tur-
beiras de cobertor activas (7130*), estas 
últimas coas mellores representacións do 
sur de Europa na serra. 

Estes tres hábitats, ameazados de desapa-
rición no territorio da Unión Europea, están 
formados por diferentes tipos de vexeta-
ción de ambientes húmidos, dominados por 
especies arbustivas ou herbáceas, e estrei-
tamente vencellados á gandaría extensiva 
e á presenza de cabalos salvaxes, tamén 
chamados bestas.

A ORIXE



As bestas viven en greas ceibes todo o ano no monte e realizan un 
papel imprescindible conservando a estrutura e a composición dos 
queirogais húmidos, grazas ao seu comportamento e alimentación, 
contribuíndo a manter a riqueza florística e a presenza de especies 
moi sensibles á alteración do hábitat. 
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contexto de cambio climático, xa que cap-
tan e almacenan carbono nos inmensos 
depósitos de turba que, nalgunhas zonas 
da Serra do Xistral, acadan varios metros 
de profundidade. Ademais, regulan o ciclo 
hidrolóxico ao actuaren como verdadeiras 
esponxas e converterse en importantes 
almacéns de auga. 

As turbeiras de cobertor son extremada-
mente raras na Península Ibérica, pero na 
Serra do Xistral cobren amplas extensións 
dos seus suaves cumios. As turbeiras altas 
activas, pola súa banda, están asociadas 
a zonas cunha orografía que favorece 
a acumulación de auga. Estes hábitats 
cumpren unha función vital no actual 
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Nos últimos anos, estes hábitats sufriron un 
retroceso tanto na súa extensión como no 
seu Estado de Conservación, considerado 
desfavorable en España e no conxunto da 
Unión Europea. Entre as principais amea-
zas cabe salientar o progresivo abandono 
das actividades tradicionais cun acusado 
descenso das poboacións de cabalos salva- 
xes. O despoboamento do medio rural e 
o envellecemento da poboación supón o 
abandono progresivo do aproveitamento 
gandeiro dos montes que dá lugar a unha 
transición cara a outro tipo de comunida-
des arbustivas ou á súa transformación en 
áreas de repoboación forestal.

Os queirogais húmidos atlánticos comple-
tan o mosaico de hábitats prioritarios e 
proporcionan unidade a esta paisaxe única. 
Son formacións arbustivas que se desen-
volven sobre solos ácidos e mal drenados. 
Presentan unha elevada diversidade florís-
tica e numerosas especies singulares, como 
a Erica mackayana, a especie dominante dos 
queirogais da Serra do Xistral. 

Unha actividade humana continuada permi-
tiu a subsistencia desta vexetación semina-
tural, harmonizando o seu aproveitamento 
coa presenza dunha flora e fauna rica e 
especializada, como parte integral dun sis-
tema sostible, que merece ser considerado 
Sistema Agrario de Alto Valor Natural.



7



8

O PROXECTO  
LIFE IN COMMON LAND

Durante 5 anos o proxecto LIFE in Common 
Land traballou para mellorar o Estado de 
Conservación dos tres hábitats prioritarios 
de queirogais húmidos (4020*) e turbeiras 
(7110* e 7130*), en 11 Montes Veciñais en 
Man Común da ZEC Serra do Xistral , me-
diante a aplicación dun Modelo de Xestión 
Baseado en Resultados de Conservación. 
Leváronse a cabo accións demostrativas 
de conservación de hábitats, mellorando 
queirogais e restaurando turbeiras. Alén 
diso, implementouse un pioneiro Sistema 
de Pagos por Resultados de Conservación. 
Deste modo, os propietarios recibiron unha 
recompensa polos múltiples beneficios á 

sociedade que están a xerar en forma de 
servizos ecosistémicos derivados do bo 
Estado de Conservación destes hábitats.

LIFE in Common Land é un proxecto téc-
nico, pero cun compoñente social moi 
importante, do cal dependeu o éxito das 
accións levadas á práctica. A figura dos 
comuneiros foi esencial no transcurso do 
proxecto. Eles son os principais coñecedo-
res do medio, os que xestionan o gando e 
o espazo e os que participan activamente 
para que a relación entre a conservación 
dos hábitats e o manexo gandeiro siga 
sendo harmoniosa. 



Os Montes Veciñais en Man Común (MVMC) son montes privados de 
titularidade colectiva que pertencen á comunidade de veciños que 
viven habitualmente nun lugar. Estes veciños, ou comuneiros, forman 
a comunidade de montes e son os propietarios en réxime comunal do 
monte, o cal non pode ser dividido, vendido ou transmitido, e o único 
xeito de se converter en comuneiro é vivindo nese lugar. A cuarta parte 
do territorio de Galicia corresponde a MVMC.
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COÑECENDO  
O TERRITORIO

Case 11.500 ha, das cales o 60% se inclúe 
na ZEC Serra do Xistral, foron mapeadas 
polo equipo técnico do proxecto para 
coñecer a distribución dos diferentes 
hábitats e o Estado de Conservación dos 
tres prioritarios. Para iso, realizáronse 
traballos cartográficos, analizando imaxes 
aéreas, de satélite e obtidas con cámaras 
multiespectrais instaladas en drons, así 
como entrevistas e mostraxes de campo. 
Finalmente, identificáronse 5.200 ha de 
hábitats prioritarios, das que o 72% se 
atopan en Estado Favorable. 

Definiuse un Conxunto de Indicadores 
axustado localmente para cada hábitat, fa-
cilmente recoñecible por todos os axentes 
participantes. Para os estados de conserva-
ción desfavorables establecéronse pautas e 
recomendacións de xestión con actuacións 
concretas de mellora ou restauración. Este 
proceso fundamentouse nunha revisión da 
literatura científica e técnica, e en entre-
vistas cos comuneiros para recoller o seu 
coñecemento sobre prácticas tradicionais 
de manexo dos hábitats, fomentando así a 
súa implicación no proxecto. 

ZEC Serra do Xistral

MVMC participantes

Queirogais húmidos (4020*)

Turbeiras altas (7110*)

Turbeiras de cobertor (7130*)



11

CONXUNTO DE 
INDICADORES PARA OS 
OUEIROGAIS HÚMIDOS

Relación  
mato-herbáceas

Presenza 
de fentos

Cobertura de toxo

Entre 30-80% de mato

< 5% de árbores  
e/ou especies de  
matogueira seca

< 30% de mato 
> 80% de mato

≥ 5% de árbores  
e/ou especies de  
matoqueira seca

Sucesión natural

Estrutura da 
vexetación

Cobertura de 
especies exóticas de 

árbores

Erosión e 
problemas de drenaxe

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

Queirogais continuos 
de > 0,6 m de altura 
Queirogais dispersos 
de < 0,3 m de altura

Presenza moi escasa/nula 
(Pinus spp. Eucalyptus 
spp.)

Presenza escasa/nula 
de fentos de Pteridium 
aquilinum

< 50% de toxo no mato

Non hai trazos  
importantes de erosión  
nin solo espido

Densidade media e/ou  
rexeneración de  
árbores

Presenza abundante  
de fentos

≥ 50% e moita altura

Erosión importante 
e compactación  
do solo
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Para coñecer o estado da poboación de 
mandas dos cabalos salvaxes e a súa 
relación co espazo e o hábitat fixéron-
se 32 entrevistas e visitas ao campo cos 
propietarios dos cabalos (besteiros), así 
como as mostraxes e o seguimento me-
diante colares GPS. Os resultados revelan 
unha poboación estimada de 1.500-2.000 
cabalos salvaxes na área de estudo e un 
importante consumo de toxo (Ulex spp.), 
sobre todo durante o inverno.

O sistema de explotación gandeira do 
Xistral consiste na combinación de gando 
vacún extensivo de carne, que achega o 
beneficio económico, e cabalos en liber-
dade cun manexo tradicional, que contri-
búen co beneficio indirecto facendo máis 
“pastables” os queirogais e as turbeiras. A 
gandaría de vacún de carne, cunhas 3.500 
cabezas, é a actividade predominante e o 
seu manexo inclúe o aproveitamento dos 
pastos naturais do monte (queirogais hú-
midos e turbeiras) en combinación con pas-
teiros artificiais da Comunidade de Montes 
e pastos privados. 

COÑECENDO O  
SISTEMA GANDEIRO.  
AS BESTAS E OS BESTEIROS



Co coñecemento obtido sobre o territorio e a ac-
tividade gandeira, redactouse o documento de 
referencia do proxecto, o noso Modelo 
de Xestión baseado en Resultados 
de Conservación, co obxectivo 
de integrar os usos existen-
tes na ZEC Serra do Xistral 
coa conservación dos há-
bitats prioritarios.

Un dos grandes fitos 
de LIFE in Common 
Land foi a redacción 
dos Proxectos de Orde-
nación Forestal para 10 
Montes participantes, que 
dá validez ao compromiso 
das Comunidades en aplicaren 
o Modelo de Xestión baseado en 
Resultados de Conservación. 

UNHA XESTIÓN  
BASEADA EN RESULTADOS  
DE CONSERVACIÓN

A incorporación do Modelo nos proxectos consis-
tiu na designación dunha unidade de xestión 

(cuartel) co obxectivo protector que 
integra os hábitats prioritarios do 

monte, e ao cal se lle asigna 
un Modelo silvícola especí-

fico desenvolvido por LIFE 
in Common Land para a 
conservación destes há-
bitats. Ademais, o Plan 
Especial destes proxec-
tos incluíu a progra-
mación das accións de 

mellora e restauración 
previstas para os próxi-

mos 10 anos en materia de 
conservación de queirogais e 

turbeiras.
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Os comuneiros dispoñen, deste xeito, dun 
documento de referencia para coñecer os 
resultados de conservación que se preten-
den acadar, para poder avaliar o Estado 
de Conservación dos seus hábitats, e para 
acceder a pautas e recomendacións de 
manexo naqueles supostos en que non se 
logre o obxectivo desexado. 

A conservación das turbeiras e queirogais 
húmidos da Serra viuse valorada coa im-
plementación dun innovador Sistema de 
Pagos por Resultados, a través do cal as 
Comunidades de Montes recibiron un im-
porte económico en función da superficie 

do hábitat e do seu Estado de Conserva-
ción. Esta ferramenta financeira de con-
servación serviu para achegar confianza 
aos gandeiros nas súas capacidades para 
adoptaren as mellores prácticas e na pro-
cura da conservación das nosas turbeiras 
e queirogais húmidos.

Ademais, aquelas Comunidades que execu-
taron accións directas de conservación no 
marco do proxecto, recibiron un importe 
adicional nas áreas de actuación que aínda 
non presentaron un estado óptimo no In-
forme de Seguimento da última campaña 
de avaliación.

A participación activa das 11 Comunidades de Montes foi chave ao 
longo das distintas fases do proxecto. Con elas acordáronse as dife-
rentes actuacións de conservación ou a incorporación do Modelo nos 
Proxectos de Ordenación, tendo en conta o manexo do gando. Ademais, 
propiciouse un intercambio de perspectivas que en ocasións converteu 
a LIFE IN COMMON LAND no espazo común para trasladar as súas 
inquedanzas.

Turbeiras de cobertor

Turbeiras altas

Queirogais húmidos

Apoio e novas tecnoloxías

Implicación e coñecemento tradicional
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LIFE in Common Land levou a cabo accións 
directas de conservación dos hábitats 
prioritarios, acordadas entre técnicos e 
Comunidades de Montes. Entre estas, des-
tacan actuacións sobre (1) a estrutura e a 
composición dos hábitats, (2) os problemas 
de erosión, compactación e drenaxe e (3) 
as especies forestais alleas aos hábitats.

MELLORANDO E  
RESTAURANDO OS HÁBITATS

ESTRUTURA E COMPOSICIÓN 
DOS HÁBITATS

Restauración de queirogais me-
diante rozas e pastoreo con cabalos 
salvaxes, incluída a modificación e 
creación de 4.000 m de valados, 1 
paso de gando, e 155 ha melloradas 
con rozas. 

1
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 Acción destacada

Roza manual en faixas realizada en 2021 no MVMC de 
San Tomé de Recaré para facilitar a entrada de cabalos 
salvaxes e controlar a excesiva cobertura de toxo (Ulex 
spp.) en queirogal húmido (4020*), con retirada poste-
rior de restos e trituración.
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 Acción destacada

Instalación dunha cerca de exclusión para protexer 
unha zona de turbeira alta do MVMC de Vilacampa 
e recuperar esta zona degradada polas pisaduras de 
animais. Apréciase unha redución da superficie de 
solo nu e da lámina de auga, así como maior altura 
de herbáceas. 

PROBLEMAS DE EROSIÓN, 
COMPACTACIÓN  
E DRENAXE

Corrección de impactos derivados de 
problemas hidrolóxicos ou topográ-
ficos en 3.400 m de pistas forestais, 
reconstrución de 4 mangas gandei-
ras, así como instalación de 209 m 
de cercas de exclusión en áreas de 
turbeiras elevadas. 

2

ANTES

DESPOIS
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 Acción destacada

Restauración de turbeira de co-
bertor (7130*) no MVMC da Balsa 
mediante a eliminación da cober-
tura arbórea de Pinus sylvestris 
nunha superficie de 6 ha de moi 
difícil acceso, moi sensible e con 
elevada pendente, para a que se 
deseñou un sistema de corta ma-
nual, arrastre e reunión mediante 
tracción animal, e saca con zorra 
a cable desde pista situada a 
400-600 m.

ESPECIES FORESTAIS ALLEAS 
AOS HÁBITATS

Mellora de 150 ha de hábitats me-
diante a eliminación de piñeiros e 
eucaliptos, e instalación posterior 
de 200 m de cercas para protexer 
turbeiras.

3

ANTE
S

DES
PO

IS



Con imaxes multiespectrais captadas con 
drons e satélite calculáronse índices de 
vexetación para comprobar as diferenzas 
entre as situacións previas e posteriores 
ás accións.

Ao longo do proxecto foron fundamentais 
os traballos de seguimento e monitoriza-
ción dos hábitats. Técnicos e investiga-
dores das universidades volveron botar 
man das novas tecnoloxías e das botas de 
campo para levar a cabo un seguimento 
da evolución da vexetación nas zonas 
de actuación mediante drons e parcelas 
permanentes. 

Nas parcelas mediuse a composición es-
pecífica e a estrutura da comunidade para 
observar os posibles efectos sobre as espe-
cies frecuentes ou as máis sensibles.

MONITORIZACIÓN

20



REPERCUSIÓN

RESULTADOS DESTACADOS DO PROXECTO 
LIFE IN COMMON LAND  

11.500 ha de hábitats cartografados, 
en 44 clases de cobertura diferentes, nas 
11 CMVMC participantes da ZEC Serra do 
Xistral.

5.200 ha de hábitats prioritarios avalia-
dos cos seguintes resultados: 3 752 ha como 
“favorable”, 762 como “desfavorable-desa- 
xeitado” e 687 como “desfavorable-malo”.

54 enquisas e 32 entrevistas a comu-
neiros e besteiros.

Un informe sobre os cabalos salvaxes e 
o seu papel na conservación; 28 eguas 
controladas con colares GPS.

Un Modelo de Xestión Baseado en 
Resultados na Conservación para a 
ZEC Serra do Xistral e un Modelo silvíco-
la propio para a conservación de mosaicos 
de turbeiras e queirogais húmidos atlánticos.

10 Proxectos de Ordenación Fores- 
tal redactados segundo o Modelo de Xestión, 
con máis de 6.000 ha ordenadas.

Un Conxunto de Indicadores para 
cada hábitat que permite a avaliación sin- 
xela do seu Estado de Conservación.

300.000 € concedidos ás CMVMC medi-
ante a implementación dun innovador 
Sistema de Pago por Resultados 
de Conservación de hábitats.

30 actuacións directas de conservación 
realizadas por 15 empresas, a maioría 
locais. 400 ha de hábitats prioritarios 
mellorados, incluídas 100 ha de turbei-
ra restauradas mediante a eliminación de  
árbores.

1.676 ha de imaxes adquiridas con RPAS 
e 36,14 ha con LIDAR, en catro cam-
pañas de seguimento das accións directas 
de conservación.

3.000 persoas informadas durante 
o proxecto en 30 eventos, con 1 ex-
posición itinerante, visitas e colex-
ios, intercambios con outros proxectos, 
material promocional. 40.000 visitas 
á páxina web, 300.000 impresións 
en redes sociais, 13 vídeos e 47 
publicacións/informes.
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ACCIÓNS DE DIVULGACIÓN

As accións técnicas foron acompa-
ñadas de múltiples actividades de 
formación e difusión, tanto na con-
torna da Serra do Xistral, cos habi-
tantes do lugar e coas comunidades 
de montes veciñais, como a nivel 
nacional e internacional. Nestas ac-
tividades buscábase dar a coñecer 
os valores dos hábitats da Serra do 
Xistral, das actividades tradicionais 
que levan a cabo as comunidades 
de montes, e as accións levadas a 
cabo por LIFE in Common Land que 
poden ser adoptadas para a xestión 
de territorios similares. 

Páxina web específica, RRSS,  
vídeos divulgativos do pro- 
xecto, poñendo en valor as 
comunidades de montes e as 
súas actividades tradicionais, 
boletíns e newsletters.

Máis de 30 eventos en feiras  
locais, colexios (300 nenos), 
congresos nacionais e inter-
nacionais, (CONAMA, Hea-
thlands Workshop UK e Fran-
cia etc.)

Seminarios de comercializa-
ción de produtos das comu-
nidades de montes e sobre  
os servizos ecosistémicos dos 
hábitats. 



RÉPLICA E TRANSFERENCIA

Ademais, a réplica e transferencia de 
resultados foi constante ao longo da 
vida deste proxecto, participamos en 
numerosos eventos, creamos grupos 
de traballo coa participación de ex-
pertos nacionais e internacionais 
que nos axudaron a mellorar as 
nosas accións, organizamos acti-
vidades científicas con centros de 
ensino e realizando visitas de inter-
cambio onde comuneiros e técnicos 
coñecemos diferentes realidades. 
Mesmo organizamos un Congreso 
Internacional LIFE IN COMMON 
LAND. 

Presenza nos medios de 
comunicación.

Máis de 45 publicacións 
nacionais e internacionais, 
entre elas artigos en Natio-
nal Geographic, na Revista 
Montes, en Biodiversity and 
Conservation.

Paneis informativos, expo-
sición itinerante e creación 
dun xogo de cartas que per-
mite familiarizarse cos hábi-
tats, actividades, ameazas e 
especies do Xistral. 23
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LIFE in Common Land é un proxecto de éxito, 
que significou un cambio de paradigma na 
conservación de hábitats na Serra do Xistral 
e no papel que as Comunidades de Montes 
representan. O programa After-LIFE servirá 
para continuar este traballo colaborativo.

Unha nova forma de xestión, baseada en resul-
tados de conservación, que pon en valor as ac-
tividades tradicionais desenvolvidas ao longo 
do tempo polas Comunidades de Montes. 

Un modelo que permite aos comuneiros 
continuaren coas súas actividades gandei-
ras, sentíndose partícipes da conservación 
de hábitats únicos en Europa, que xeran 
servizos ecosistémicos de gran valor no con-
texto actual de cambio climático e perda de 
biodiversidade.

As accións demostrativas de conservación 
supuxeron melloras a grande escala na 
paisaxe con resultados que terán un efecto 
beneficioso para os ecosistemas a longo 
prazo, ademais de serviren de base para 
futuras actuacións, tanto na propia Serra 
como en zonas con hábitats e problemáticas 
similares.

Os vencellos xerados ao longo do proxec-
to entre as diferentes Comunidades de 
Montes e os socios facilitarán unha co-
municación efectiva nos próximos anos. 
Esta cooperación servirá para xerar novas 
ideas e xa deu lugar a un novo proxecto co 
que seguir traballando a favor da conser-
vación e do mantemento das actividades 
tradicionais poñendo o foco no pulo á 
bioeconomía.

FUTURO





www.lifeincommonland.eu
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