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

ANUALIDADE 2017 
 

Nº DE PROTOCOLO1 2017/183 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE 
Campo de demostración de diferentes tipos de cercados para a protección do gando contra o lobo 
 

2.- TIPO DE ACTIVIDADE2 
Campo de demostración 
 

3.- UNIDADE ORGANIZADORA DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
Unidade: Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 
Enderezo: Estrada Betanzos-Santiago km 7  
C. Postal: 15318 Concello: Abegondo Provincia: A Coruña 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade organizadora: Manuel López Luaces 
Cargo: Director do CIAM Tfno.: 881881801 Correo_e: manuel.lopez.luaces@xunta.gal 

   
4.- UNIDADES PARTICIPANTES DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
Unidade: OAC de As Pontes 
Enderezo: Rúa Pontedeume, 12 - baixo 
C. Postal: 15320 Concello: As Pontes Provincia: A Coruña 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade: Alejandro Martínez Vérez 
Cargo: Xefe de Sección Tfno.: 881930029 Correo_e: 

oac.seca.aspontesdegarciarodriguez@xunta.es 
   

5.- UNIDADES OU ENTIDADES PARTICIPANTES (Que non sexan da Consellería do Medio Rural) 
Unidade ou entidade: 
Enderezo: 
C. Postal: Concello: Provincia: 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade ou entidade: 
Cargo: Tfno.: Correo_e: 

  
6.- CENTRO DE INVESTIGACIÓN OU CENTRO TECNOLÓXICO3 
Centro: 
Enderezo: 
C. Postal: Concello: Provincia: 
Nome e apelidos do/a responsable da entidade: 
Cargo: Tfno.: Correo_e: 

                                           
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. 
3  Só no caso de campos de ensaio, nos que é imprescindible asesor científico.   
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7.- ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN 
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 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. 
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). 

 
 

8.- OBXECTIVOS 
 
 
- Establecer un campo de demostración con diferentes tipos de cercados, para poñer en coñecemento do gandeiro 
e do agricultor as diferentes opcións para a loita preventiva contra o lobo e contra outras especies. 
- Así mesmo realizaranse diferentes exemplos de peches interiores, co obxectivo de separar o gando en diferentes 
parcelas. 
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9.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE 
9.1.- Localización 
Finca Marco da Curra – Alto Xestoso (Monfero) 
 
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) 
 
Para poder levar a cabo o campo de ensaio necesitaranse realizar distintos tipos de cercados, co fin de que se 
poidan apreciar in situ. 
Levaranse a cabo os seguintes tipos de cercado: 

• Cercado con malla cinexética de 1,5 m de altura, con triple galvanizado e nó reforzado, con colocación de 
arame electrificado a 20 cm do chan. 

• 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.  

• Cercado con malla de 1 m de altura e 3 fíos de corrente na parte superior. 
 
En calquera caso, malla e arame irán colocados sobre postes de madeira tratada de 2,50 m de altura e diámetro 
6/8, colocados a unha separación de 4 m. No caso das porterías utilizaranse postes de diámetro 8/10. 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. 
 
 
9.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade 
1 Doutor enxeñeiro agrónomo 
1 capataz agrario 
1 oficial de primeira 
2 peóns agrarios especializados 
 
 
9.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido 
Gandeiros, agricultores, cooperativas, ... que teñan ou tivesen algún problema con ataques de lobo, ou coa 
presenza doutras especies indesexables, e que pretendan instalar algún tipo de cercado como método de 
prevención. 
Estudantes da rama agraria, principalmente con temarios que inclúan cultivos extensivos e produción gandeiras en 
condicións de montaña.... 
 
10.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS 
Reunións: 
Xornada técnica anual na que se comentarán os diversos estudos realizados no Marco da Curra. 
 
 
Visitas: 
Visitas á finca experimental Marco da Curra. 
 
Publicacións: 
Publicación de resultados na páxina web do CIAM (www.ciam.es). 
 
Artigos de prensa: 
 
 
Programas de TV e/ou Radio: 
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11.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES 
11.1.- Data de realización (aproximada): ano 2017 
11.2.- Duración da actividade:  

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

-Explotacións: 
-Empresas: 
-Entidades Asociativas: 

11.4.- Lugar de desenvolvemento (marcar cunha X): 
Zona desfavorecida                              Zona de montaña     

11.5.- Actividades dirixidas a (poñer si ou non): 
- Mozos/as agricultores (que non teñan cumpridos 41 anos)      ________ 
- Mulleres do medio rural (de máis de 41 anos)      ________ 
- Persoas que se incorporen ao sector primario maiores de 41 anos ________ 
- Agricultor/a activo/a    _________ 


