
ANEXO I
SOLICITUDE PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN A DESENVOLVER NA

ANUALIDADE 2019

Nº DE PROTOCOLO1

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE
OS LAMEIROS DA MONTAÑA LUCENSE ESTUDO DAS  BOAS PRÁCTICAS AGRARIAS PARA A CONSERVACIÓN  
DA BIODIVERSIDADE 

2.- TIPO DE ACTIVIDADE2

CAMPO DE ENSAIO

3.- UNIDADE ORGANIZADORA DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Unidade:CIAM

Enderezo: km7 Estrada Mesón do Bento a Betanzos
C. Postal:15318 Concello:ABEGONDO Provincia:A CORUÑA
Nome e apelidos do/a responsable da unidade organizadora: Juan Castro ïnsua

Cargo: Enxeñ. agrónomo en funcións facultativas Tfno.:881881812
Correo_e: 
juan.fernando.castro.insua@xunta.es

4.- UNIDADES PARTICIPANTES DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Unidade:Servicio de Explotacions, Xefatura Territorial  Lugo  Conselleria do Medio Rural

Enderezo:Ronda da Muralla, 70 
C. Postal: 27071 Concello:Lugo Provincia: Lugo
Nome e apelidos do/a responsable da unidade:Pablo Iglesias López
Cargo:Xefe de Servicio Tfno.:982294459 correo_e:pablo.iglesias.lopez@xunta.es

1

 A encher polo Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatísticas e Publicacións
2 Xornadas técnicas, xornadas de portas abertas, congresos, conferencias, seminarios, talleres de prácticas, viaxes, material divulgativo, campos de ensaio, campos de demostración.
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7.- ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN 

Os lameiros constitúen prados húmidos seminaturais permanentes, centenarios, xeralmente sobre solos profundos,
fértiles  e  ben  drenados.  Con  todo  teñen  vindo  a  estar  suxeitos  gradualmente  ao  abandono  por  parte  das
poboacións rurais das rexións montañosas, debido ao éxodo rural e ao envellecemento poboacional.

A Alta Idade Media é coñecida como o período en que os lameiros xurdiron nas zonas montañosas (Moreira et al.,
2001) os cales constituían pasteiros comunitarias en conformidade coa organización comunitaria da época. 
Algúns do tipos de lameiros como os prados de sega de montaña, son habitas agrarios incluídos na Rede Natura e
conteñen  unha  gran  biodiversidade  de  especies  que  é  necesario  coñecer  e  preservar  con  prácticas  agrarias
adecuadas, por exemplo adaptando o tipo de aproveitamento, pastoreo ou sega , etc para que non interfira co
período de floración de especies endémicas, como as orquídeas.
Numerosos insectos, bolboretas e aves dependen de este habitat que é necesario coñecer para poder  preservalo

O PDR de Galicia 2014-2020 establece as seguintes prioridades 
 4A : restaurar , conservar e mellorar a biodiversidade ,particularmente nas zonas Natura 2000 , en zonas

con condicionantes  naturais  ou  outras  condicionantes  específicos  e  sistemas agrícolas  de  gran  valor
natural , así como o estado das paisaxes europeas ; 

 4B : mellorar xestión da auga , incluíndo a xestión de fertilizantes e pesticidas ;
 4C :evitar a erosión solos e mellorar a súa xestión 
 5E  promover a conservación e secuestro de carbono na agricultura 

Para implementar estas medidas é necesario definir qué practicas agrarias son as mais adecuadas para manter a
biodiversidade e a paisaxe da montaña galega, así como cuantificar a perda de rendemento económico (lucro
cesante) para implementar as medidas do PDR (agroambientais,  Rede Natura e Directiva Cadro da Auga) que
retribuan os servicios públicos ecosistémicos que proveen estas boas prácticas agrarias, para que os agricultores
que viven nestas difíciles condicións, sigan coidando estos habitas agrarios de alto valor natural, paisaxístico e
cultural. 

No ano 2017 realizouse na zona de Celeiró e Fonteboa (Courel) unha mostraxe de fauna e flora nos prados de
sega para coñecer o valor ambiental de estas zonas e por en consideración a importancia das prácticas tradicionais
na conservación do patrimonio natural galego.
Pretendese realizar unha nova mostraxe no presente ano 2019 na zona xa estudada, para ter datos da evolución
da fauna e flora. Logo unha mostraxe nunha zona próxima cun manexo do solo distinto para ter unha comparación
entre a diversidade específica cos diferentes usos do solo e das distintas prácticas tradicionais.

8.- OBXECTIVOS:

Con este campo de ensaio se pretende identificar as boas prácticas agrarias para o manexo dun habitat agrario de 
alto valor natural , os Lameiros, que está en grave perigo de desaparición pola falta de relevo xeracional, e que 
atesouran a sabiduría das ancestrais prácticas de manexo, que non están documentadas, e que deberían ser 
recollidas para servir de orientación ás boas prácticas para  agricultura e gandería ecolóxica e a agricultura e 
gandería sustentable en xeral.
Con este campo de ensaio  se pretende estudar a biodiversidade (fauna e flora protexida ou de interés de 
conservación) como un indicador ambiental de boas prácticas agrícolas e gandeiras e poder trasladalo a 
explotacións comerciais, ecolóxicas, de produción integrada etc para que asuman certas accións que son 
beneficiosas para a natureza e para o valor dos produtos xerados na mesma

Obxectivos concretos
1.  identificación das formacións herbáceas que se desenvolven en pasteiros permanentes de montaña 

lucense, concretamente, nos prados de sega do Courel; 
2.  caracterización das principais asociacións vexetais e hábitats da Directiva Hábitats que lles están 

asociadas; 
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3. identificación dos distintos tipos de manexo (épocas de pastoreo, data de sega, número de cortes, 
abonado, rega, etc ) e  avaliación da súa influencia na conservación da biodiversidade.

4. Inventariar a flora e fauna asociada a estes habitats  protexida ou de interés de conservación, para cumplir
ca Directiva Habitat, e Aves, contempradas na condicionalidade para o cobro da PAC.

Accións específicas:
● Mostraxe de biodiversidade na zona e toma de datos da fenoloxía: datas de floración de especies protexidas, 
(como as orquídeas) , bolboretas e insectos polinizadores, anfibios, páxaros etc

 Captura de bolboretas, insectos, anfibios, reptiles  e aves, por persoal  autorizado, e identificación das
mesmas in situ-

● Mostraxe de biodiversidade nunha zona próxima con usos similares ou diferentes aos da
zona inicial.

 Obter datos de producción e analise de valor nutritivo da forraxe 
 Medición da producción forraxeira Composición florística 
 valor nutritivo

:
 Describir o funcionamento do sistema de rega

 Calendario de labores (rega, pastoreo, sega, fertilización, traballos de mantemento..)
 esquema e plano do funcionamento dos canais, regos, etc
 documentar a terminoloxía e vocabulario relacionado cas labores 
 caracterización das augas de rega
 Análisis da Fertilidade do solo: pH, MO, C/N, P, K, Ca, Mg

● Realización dun informe cos datos obtidos e as conclusións das diferentes zonas

9.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE
9.1.- Localización: Pedrafita do Cebreiro , Folgoso do Courel (Lugo)
9.2.- Planificación da actividade (no seu caso, programa). No caso de campos de demostración ou de 
campos de ensaio descrición de todas as fases. (xuntar croquis e deseño das parcelas)

Planificacion das tarefas:
a. Estudar o manexo tradicional dos prados 

Se farán entrevistas a o gandeiro

Avaliar a produción e o valor nutritivo dos prados 
O gandeiro pechará ao gando,  cun fío eléctrico,  pequenas parcelas  de 5x10 metros situadas en tres
distintas zonas: zona alta, zona media e zona baixa do val do Lor, que serán reservadas para herba seca
e colleitadas polo método tradicional de corte con gadaña ou fouciño, haberá tres datas de corte desde
comezos do espigado das gramíneas, no medio do espigado e espigado completo 

Nº de parcelas: 3 zonas (alta, media e baixa) X 4 repeticións = 12
Nº de mostras de forraxe: 12 x 3 épocas de corte = 36
Nº de mostras de solo: 12
Nº de mostras de auga: se collerán unha a saída da fonte (5 fontes) e 5 no curso medio dos regos = 10 

Se avaliará a biodiversidade, (flora, fauna etc, en 4 épocas do ano:
 Despois do pastoreo en antes de que a parcela se peche para herba seca
 A o principio do espigado
 Na metade do espigado
 E cando o espigado é completo
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Deste modo poderemos saber como afecta a data de corte da herba, sobre o hábitat do prado de rega, e a 
biodiversidade que acolle o mesmo.

9.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade
Juan Castro Insua Investigador do CIAM;
Vítor Álvarez Servicio de Explotacións (Xefatura Territorial de Lugo)

9.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido
Agricultores e gandeiros de montaña, con gando vacún de carne inscritos en ACRUGA, Ternera Gallega
Técnicos de oficinas comarcais de zonas de montaña
Investigadores en manexo de pastos (SGPEF)
Investigadores e naturalistas expertos en biodiversidade (Técnicos da asociación de custodia do territorio, IBADER)

10.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS
Visitas: 
Unha visita técnica co persoal experto e científicos da Sociedade Galega  para o estudio dos Pastos, aproveitando 
a Reunión anual. 
Unha visita con alumnos de FP do Ciclo Superior de Paisaxismo e gandeiros situados na rede Natura 
Ancares/Courel

Publicacións: 
Artigos de prensa: Revista Vaca Pinta, 

Programas de TV e/ou Radio: Se fará un programa do AGRO e outro para LABRANZA en colaboración ca TVG 

11.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES

11.1.- Data de realización  de abril a outubro 

11.2.- Duración da actividade: 7 meses

Horas teóricas:                                  Horas prácticas:                          
11.3.- Iniciativas de cooperación (nome dos colaboradores):

-Explotacións: Jesus Angel Gancedo (Gandería Valín), Cooperativa CARQUEIXA, (Cervantes-Lugo)

-Empresas:

-Entidades Asociativas: “Sociedade Galega para o Estudio dos Pastos (SGPEF), Asociación Galega De 

Custodia do territorio (AGCT), 
11.4.- Lugar de desenvolvemento (marcar cunha X):

Zona desfavorecida                              Zona de montaña    X
11.5.- Actividades dirixidas só a (poñer si ou non):

- Mozos/as agricultores (que non teñan cumpridos 41 anos)      ______Si__

- Mulleres do medio rural (de máis de 41 anos)      ___Si_____

- Persoas que se incorporen ao sector primario maiores de 41 anos _____Si___

- Agricultor/a activo/a    Si_________
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