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

ANUALIDADE 2017

Nº DE PROTOCOLO1

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE
Aplicación de nova tecnoloxías para o estudo da fauna auxiliar para o control de pragas agrícolas: morcegos (avelaiñas),
carábidos (vermes), aves para control de insectos e roedores

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:

Cargo: Director Tfno.:881881801 Correo_e: 
manuel.lopez.luaces@xunta.es

4.- UNIDADES PARTICIPANTES DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Unidade:Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo (A Coruña) 
Enderezo:Lugar de Bos, 14 - Guísamo
C. Postal: 15640 Concello:-Bergondo Provincia:A Coruña
Nome e apelidos do/a responsable da unidade:

Cargo:Director Tfno.:881-881042 Correo_e:-
xose.lois.arenas.barreiro@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: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:

Cargo: Director Tfno.:881881801 Correo_e: 
manuel.lopez.luaces@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.
3 Só no caso de campos de ensaio, nos que é imprescindible asesor científico.  
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7.- ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN

O coñecemento da fauna auxiliar, tamén chamada fauna útil, e de gran importancia para minimizar a aplicación
de fitosanitarios para o control  das pragas do campo. Morcegos, aves insectívoras, aves rapaces diurnas ou
nocturrnas, carábidos, etc son aliados do agricultor na loita biolóxica contra as pragas.
Os morcegos son grandes consumidores de avelaiñas e poden consumir durante unha soa noite o equivalente a
o seu peso en insectos. As Curuxas controlan os ratos. As aves insectívoras consumen unha gran cantidade de
moscas, mosquitos e vermes.
E necesario coñecer as especies mais interesantes de fauna auxiliar que poden existir no espazo agrario galego
e as prácticas agrarias e o manexo e ordenación do hábitat que favoreza a súa presencia,  especies como o
moucho, antes tan abundante, está a desaparecer polo abandono do medio rural galego.  Numerosos estudios
científicos e a propia PAC recoñecen a perda de patrimonio natural en Europa como un problema prioritario e
identifican a súa orixe, principalmente, no abandono de usos do solo e de certas prácticas agrícolas tradicionais
como os prados de sega, o pastoreo , o coidado das sebes e muretes, os cultivos de froiteiras autóctonas, as
árbores vellas e autóctonas, o mosaicismo ou ordenación multifuncional do espacio rural etc 
As novas tecnoloxías como GPS, cámaras de infravermellos, detectores de ultrasóns, etc son  ferramentas moi
útiles para monitorizar e coñecer os hábitos alimentarios da fauna auxiliar de interese agrario.
O Artgo 5 do Regulamento UE 1305/2013  de 17 de decembro de 2013, establece entre as   prioridades de
desenvolvemento  rural  da  Unión,  a  de  “Restaurar,  preservar  e  mellorar  os  ecosistemas  relacionados  ca
agricultura e a silvicultura, facendo especial fincapé en restaurar, preservar e mellorar a biodiversidade (incluidas
as zonas Natura 2000 e as zonas con limitaciones naturais u outras limitacions específicas), os sistemas agrarios
de alto valor natural, así como o estado das paisaxes europeas. 

No CIAM gárdase unha das coleccións de avelaiñas nocturnas mais importantes de Galicia, recollidas nos anos
80 do pasado século,  con este traballo se podería poñer en valor esta colección desde o punto de vista da
fitopatoloxía como da biodiversidade agraria.

Unha das caixas de Avelaíñas da colección de José Castro no CIAM 
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- OBXECTIVOS
Monitorizar e Identificar  aquelas especies de funa útil  mais interesantes para o control  de pragas no campo
galego, en función do seus hábitos alimentarios

Comparar as especies e a riqueza de fauna auxiliar en función de distintos habitats agrarios, con distintos  usos
do solo, distintas practicas agrarias e manexo, para avaliar aquelas que sexan mais adecuadas para favorecer o
equilibrio ecolóxico e a existencia das distintas especies de fauna auxiliar. 

Dar a coñecer a os técnicos e agricultores, o valor das distintas especies de fauna auxiliar que poden axudar a
controlar, de forma natural, as pragas dos cultivos.

Creación de vídeos educativos que permitean identificar a fauna auxiliar  e a sua funcion beneficiosa para o
control de pragas no campo. 

9.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE
9.1.- Localización: Finca Experimental do CIAM en Mabegondo (A Coruña), Marco da Curra (Monfero-A 
Coruña) e Pobra de Brollón (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)

Os traballos constan das seguintes fases:

• Recollida con trampas e identificación de especies de avelaíñas, vermes, carábidos etc.
• Monitoreo, con cámaras de vision nocturna e detención de movemento, dos hábitos e preferencias da 

alimentación e predación de pragas da fauna auxiliar.
• Identificación das especies de morcegos por ultrasóns.
• Avaliación da actividade de control da fauna auxiliar sobre distintas pragas do campo
• Elaboración de vídeos divulgativos e educativos (youtube)

O procedemento se repetirá en distintos habitas agrarios: prados de sega, zonas de cultivo intensivo (millo), 
pradeiras de pastoreo, parcelas próximas a sebes e vexetación de ribeira, e zonas húmidas.

9.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade

Juan Castro Inusa (CIAM);Xosé  Lois Arenas Barreiros (Centro de Formación e Experimentación 
Agroforestal de Guísamo (A Coruña) 

9.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido
Tecnicos de Sanidade Vexetal, técnicos agrarios en xeral , alumnos de FP agraria, agricultores e 
gandeiros de agricultura ecolóxica, estudantes da USC

10.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS
Reunións:

Visitas:
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Artigos de prensa: Campo Galego, AFRIGA; publicación de vídeos educativos e divulgativos na paxina 
web do CIAM (youtube)

Programas de TV e/ou Radio: O Agro, Labranza

11.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES

11.1.- Data de realización (aproximada): primaveira, verao e outono  2017

11.2.- Duración da actividade: 

Horas teóricas:40 Horas prácticas:30                          
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    x
11.5.- Actividades dirixidas 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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