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ANEXO C 
INFORME DE RESULTADOS DAS ACCIÓNS DE TRANSFERENCIA PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE 

DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN AO AGRO GALEGO 2017 
 
   Nº DE PROTOCOLO: 2017/183  
     
 
 
1.- TÍTULO DA ACCIÓN: 
Campo de demostración de diferentes tipos de cercado para a protección do gando contra o lobo 
 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CONSELLERÍA ORGANIZADORA: 
(centro de investigación/CFEA/OAC...) 
Centro de investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
Enderezo: Finca Marco da Curra s/n – Alto Xestoso 
Concello: Monfero 
Provincia: A Coruña 
 
4.- RESPONSABLE: Manuel López Luaces  Tfno.: 881881801 
 
 
5.- INTRODUCIÓN: 
O lobo (Canis lupus) é unha especie que, ata fai pouco tempo, se encontraba en serio perigo de extinción. Como 
consecuencia converteuse nunha especie “icono” relacionada coa conservación da natureza, pasando a ser 
protexida a nivel nacional.A drástica diminución que tivo lugar na poboación deste cánido debeuse, entre outras 
causas, á persecución por parte de gandeiros, que cazaban ou envelenaban ós lobos, intentando evitar os danos 
que, como depredador, produce nos rabaños de gando. 
Actualmente a poboación galega de lobos está fóra de perigo, consecuencia do seu estatus de especie protexida, e 
de diversos plans de xestión que se levaron a cabo, chegando a ter arredor do 25% da poboación nacional (entre 
420-625 individuos segundo o Plan de Xestión do Lobo). 
A lei de caza de Galicia considera ó lobo como especie cinexética, e na actualidade pode cazarse mediante 
solicitude previa á administración, a cal pode concedela ou denegala, normalmente en función do número de 
ataques rexistrados na zona da que se trate. O control das poboacións con batidas é algo necesario, xa que o lobo 
carece de depredadores naturais e ten unha alta taxa de natalidade. 
Seguramente, un dos principais problemas que presenta o lobo é a súa dependencia do home con relación á 
alimentación, xa que se producen ataques frecuentes, principalmente en gando en réxime de liberdade ou 
semiliberdade. Isto é a principal fonte de conflitos e a orixe dos problemas relacionados co lobo. A distribución dos 
danos varían co tipo de gando, coa fisiografía e, sobre todo, co manexo. 
Co obxectivo de atenuar o efecto do lobo sobre as explotacións gandeiras, a administración galega vén 
establecendo liñas de axudas nos seguintes ámbitos: 

- Axudas directas, como paliativo polos ataques do lobo: normalmente estas axudas son fonte de 
polémica, xa que se consideran insuficientes e moitas veces páganse a destempo. 

- Axudas para a prevención dos ataques: subvenciónanse a adquisicións de cans mastíns, pastores 
eléctricos e mallas electrificadas, e a instalación de cercados con malla ovelleira e postes de 
madeira tratada. 

A Finca Marco da Curra (Alto Xestoso – Monfero), pertencente ó Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, 
é unha finca experimental de media montaña, onde hai un rabaño de vacas (rubia galega), un de ovellas, un de 
cabras e outro de cabalos. Nesta finca véñense producindo ataques de lobo de forma regular, principalmente ás 
ovellas, pero tamén a becerros e poldros. Nalgún dos ataques chegou a haber ata 40 baixas de ovellas, o que dá 
unha idea do problema que o lobo pode causar ós gandeiros, que ven ameazado o seu modo de vida. 
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Debido á problemática existente, considérase importante a transferencia de coñecementos ó gandeiro, para que 
poida botar man das ferramentas existentes na loita contra este depredador. Doutro xeito, retornaríase a tempos 
pasados, onde o furtivismo e as actuacións ó marxe da lei poderían condenar de novo a esta especie a unha 
situación de perigo. 
Nesta acción de transferencia proponse un campo de demostración de diferentes tipos de cercados para protexer o 
gando da entrada de lobos na finca. Así mesmo, tamén se fará referencia a outras especies indesexables en terreos 
de cultivo e praderías, como poden ser o xabaril (Sus scrofa) e o raposo (Vulpes vulpes). 
 
 
6.- MATERIAL E MÉTODOS 
Para poder levar a cabo o campo de demostración realizáronse distintos tipos de cercados, co fin de que se poidan 
apreciar in situ e sexa o gandeiro o que poida apreciar a variabilidade existente e decidir o máis adecuado para o 
seu caso particular. 
Levaranse a cabo os seguintes tipos de cercado: 
-Cercado con malla cinexética de 1 m de altura, con triple galvanizado e nó simple, con colocación dous fíos 
electrificados pola parte superior e un fío electrificado pola parte interior a 90 cm de altura.  
-Cercado con malla cinexética de 1,5 m de altura, con triple galvanizado e nó reforzado, con colocación de arame 
electrificado a 90 cm do chan pola parte interior da cerca. 
-Cercado con malla cinexética de 2 m de altura, con triple galvanizado e nó anticorredizo, dobrando a parte inferior 
da malla 30-40 cm no chan, para evitar que os animais entren furando.  
 
En calquera caso, malla e arame irán colocados sobre postes de madeira tratada de diámetro 10/12 colocados a 
unha separación de 5 m. Os postes serán introducidos no chan con bateestacas de tractor, e naqueles casos onde a 
rocha sexa superficial, utilizaranse medios mecánicos para facer os buratos. 
 Os resultados do campo de demostración foron expostos nas VI Xornadas monográficas de ovino e caprino en 
Galicia, por ser os pequenos ruminantes os máis susceptibles ós ataques de depredadores. 
 
7.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
Seguidamente móstranse unha serie de fotografías dos cercados rematados: 
 
- Cercado con malla ovelleira de 1 m de altura: 
Este tipo de cercado é máis apropiado para pequenos ruminantes, pois o tipo de malla é específica para eles, non 
tendo robustez dabondo para vacas ou cabalos. En todo caso, tamén podería utilizarse para estes últimos debido á 
protección que se fai do cercado con arame electrificado. A vantaxe deste cercado é que resulta máis económico 
que os outros propostos, a desvantaxe é que ten menos altura, pois chegaría a uns 130 cm. A anchura do cadro da 
da malla é de 15 cm, polo que podería evitar a entrada de animais de pequeno tamaño. 
En calquera caso cómpre resaltar que ó non dispoñer de protección inferior, evitando que os animais salvaxes 
poidan atravesar o cercado escavando, é aconsellable dispoñer de cans de protección non interior. No seu defecto 
poderíase colocar un fío electrificado a 20 cm do chan.  
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Fotografía 1. Parte exterior do cercado. 
 
 
 

 

 
 
 

Fotografía 2. Parte interior do cercado. 
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Fotografía 3. Detalle dos fíos electrificados superiores e a separación coa malla. 
 
 
 

- Cercado con malla cinexética de 1,5 m de altura 
Este tipo de cercado estaría máis aconsellado para gando vacún, polo tipo de malla, de arame de maior grosor e nó 
anticorredizo. Presenta unha anchura de cadro de 30 cm, polo que soamente sería útil no caso de grandes animais, 
atravesando sen problema os pequenos coma raposo ou visón. Do mesmo xeito que no anterior cercado, sería 
aconsellable un can de defensa no interior, por non dispoñer a cerca de elementos de protección na parte inferior. 
 

 
 

Fotografía 4. Interior do cercado. 
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Fotografía 5. Detalle do tipo de malla. 
 
 
 

- Cercado con malla cinexética de 2 m de altura 
Este tipo de malla colócase para deixar 1,5-1,6 m de altura para o cercado e o resto da malla dobrase no chan para 
exercer de impedimento para que os animais entren escavando. Deste xeito evítase a necesidade dun can ou 
doutro elemento de protección inferior, que teñen un elevado custe de mantemento. Sería un tipo de cercado 
aconsellado para cerrar o exterior dunha finca. A anchura do cadro da malla é de 30 cm. 
 

 
 
 

Fotografía 6. Parte interior do cercado. 
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Fotografía 7. Detalle da parte exterior do cercado. 
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8.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 

En zonas onde existe conflitividade entre gandería e especies silvestres son fundamentais os métodos preventivos 
para defensa do gando. Un dos problemas máis acuciantes que existen na actualidade na gandería extensiva son 
os ataques de lobo. Como métodos preventivos para tratar de evitalos existen diferentes tipos, onde os máis 
comúns son a presencia de cans de raza mastín, a realización de cercados para protexer o gando ou a combinación 
de ambos. Neste campo de demostración pretendeuse exemplificar tres tipos de cercados aptos para a protección 
do gando contra o lobo. Nos vindeiros meses comprobarase a súa efectividade in situ. 
Os resultados serán mostrados ás diferentes visitas que acudan á Estación experimental de gandería de montaña 
do Marco da Curra, así coma nas xornadas nas que se aborden temas similares. 
 
 
9.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 

 
 

En Mabegondo, a 15 de novembro de 2017 
 
 
 
 

Asdo. Manuel López Luaces 
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