1. ¿Que é a REDE NATURA 2000?

Coa contribución do instrumento financeiro LIFE da Unión Europea

A Rede Natura 2000 é unha rede ecolóxica europea de áreas de conservación da biodiversidade
formada por máis de 27.000 espazos naturais de
alto valor ecolóxico en toda Europa. Galicia conta con 75 espazos incluídos na Rede Natura 2000
(un 12% do territorio), 59 deles son Zonas de
Especial Conservación (incluíndo a ZEC Serra do
Xistral). Distinguimos dous tipos de zonas:

•

•

(ZEC) Zonas Especiais de Conservación (establecidas segundo a Directiva Hábitats (DC
92/43/CE)). As ZEC son lugares que albergan
hábitats de interese comunitario por si mesmos ou polas especies de fauna e flora que
neles viven.
(ZEPA) Zonas de Especial Protección para as
Aves, designadas en virtude da Directiva Aves
(DC 2009/147/CE). As ZEPA son lugares declarados para a protección das aves e os seus
hábitats.

Contorno do territorio
pertencente á Rede Natura
2000 na Serra do Xistral.

O Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia é
o instrumento básico para a planificación, ordenación e xestión en rede das zonas Natura 2000 do
noso territorio.(1)
(1)

DECRETO 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas
especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de
Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000.

2. ¿Que son os bens e servizos ecosistémicos?
Os bens e servizos ecosistémicos defínense
como as contribucións que os ecosistemas aportan
ó benestar humano (2). Poden clasificarse en 3
grandes grupos:
•

Provisión: Fan referencia a bens e servizos
producidos polos ecosistemas, e que son de
consumo material por parte do ser humano.
Exemplos: alimentos, auga potable, madeira,
enerxía renovable, medicamentos e outros.

•

Regulación: contribucións indirectas ó benestar humano debidas ó funcionamento dos
ecosistemas. Exemplos: control da erosión,
fertilidade do solo, control de inundacións,
polinización de cultivos, regulación da calidade do aire, a auga e o clima e outros.

•

Culturais: bens e servizos intanxibles, normalmente obtidos pola poboación por experiencias directas coa natureza. Exemplos: identidade cultural, desfrute estético, espiritual
e relixioso, actividades recreativas e de
ecoturismo, educación ambiental, inspiración
artística e outros.

A Comisión Europea estimou que os espazos Natura 2000 proporcionan ós cidadáns servizos vitais como o almacenamento de carbono, o mantemento da calidade de auga ou a protección fronte
a inundacións e secas, valorados entre 200.000 e
300.000 millóns de euros ó ano (3).

(2)

Haines-Young, R. and Potschin, M.B. (2018): Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) V5.1 and
Guidance on the Application of the Revised Structure.
(3)

European Union (2013): The Economic Benefits of Natura 2000.

3. A ZEC Serra do Xistral como produtora de bens
e servizos
Os ecosistemas que se poden atopar na ZEC Serra do Xistral producen bens e servizos que son de
grande importancia para a poboación, tanto local
como visitante. As actividades agro gandeiras desenvolvidas dende hai séculos na zona teñen establecido unha forte interdependencia e co-evolución
con hábitats como os queirogais e turbeiras. Desta
forma, se pode considerar a produción gandeira de
vacún e o aproveitamento tradicional dos cabalos
salvaxes como un destes servizos proporcionados
polos ecosistemas, tanto no que se refire a produtos cárnicos como derivados lácteos. As propias
características dos hábitats e particularmente a
súa diversidade vexetal permiten outro tipo de
producións coma o mel, cogomelos ou froitos silvestres.

As características do relevo permiten, así mesmo, o aproveitamento da enerxía eólica. Por outra
parte hábitats coma os queirogais, pero sobre todo
as turbeiras, cumpren a través dos procesos de almacenamento de carbono atmosférico na planta e no
solo unha importante función para a loita contra o
cambio climático. Ademais, contribúen a importantes procesos como ós de depuración das augas, e a
polinización. Finalmente, a forte relación dos habitantes locais e o seu modo de vida co medio móstrase nun vencellamento cos hábitats e a paisaxe
da Serra do Xistral, paisaxe que ademais ten un
elevado potencial para atraer actividades turísticas, deportivas e recreativas, e mesmo actividades
científicas ligadas ó grande interese botánico,
xeolóxico ou histórico da área.

4. ¿Que é a produción sostible?
A través da declaración da Serra do Xistral coma
un sitio Natura 2000, recoñécese a contribución das
actividades tradicionais ligadas ó aproveitamento
dos recursos naturais para a formación e o mantemento de hábitats de interese comunitario. Esta
relación mutua entre as actividades agro gandeiras
e os hábitats de interese, debido á súa permanencia
ó longo do tempo, constitúen un modelo único de
aproveitamento sustentable dos recursos naturais.

A Rede Natura 2000 supón polo tanto unha oportunidade para manter e revitalizar as actividades tradicionais, establecendo formas de axuda á
mellora da calidade de vida da poboación local, e
permitindo que os produtos desenvolvidos na zona
teñan un valor engadido de cara á súa comercialización, unha etiqueta de calidade que os distingue
como o resultado dunha produción sostible, respectuosa cos ecosistemas, nun lugar único polas súas
características naturais.
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