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Coñeces Natura 2000? Ano 2013Ano 2013

Círculo externo Círculo interno

Oín falar dela e sei o que é
Oín falar dela pero non sei o que é
Nunca oín falar delau ca o a a de a



Ás veces o desenvolvemento económico produce un dano ou aÁs veces o desenvolvemento económico produce un dano ou a 
destrución de áreas protexidas, como áreas Natura 2000.

É aceptable porque o desenvolvemento económico é prioritario

Só é aceptable para proxectos de interese público de 1ª orde e se o dano é 

1

2
completamente compensado

Debería estar prohibido porque estas áreas son as nosas máis importantes 
áreas naturais

2

3
áreas naturais

Non sei4



Ás veces o desenvolvemento económico produce un dano ou aÁs veces o desenvolvemento económico produce un dano ou a 
destrución de espazos protexidas, como lugares Natura 2000.

Círculo externo
Círculo interno

É aceptable porque o desenvolvemento económico é prioritario

Só é aceptable para proxectos de interese público de 1ª orde e 
se o dano é completamente compensado

Debería estar prohibido porque estas áreas son as nosas máis
importantes áreas naturais

Non sei



A R d N t 2000 é d dA Rede Natura 2000 é a rede de espazos
protexidos da Unión Europea



A Rede Natura 2000 é a rede de espazos
protexidos da Unión Europea

Lexislación europeaLexislación europea

Directiva hábitats Ano 1992Ano 1992

Especies de interese comunitario

Hábitats de interese comunitarioHábitats de interese comunitario

Especies de interese comunitario









Cardiño das lagoasCardiño das lagoasEryngium viviparumEryngium viviparum



A Rede Natura 2000 é a rede de
espazos protexidos da Unión
EuropeaEuropea

A máis grande do Mundo

27.221 espazos

> 1 millón de Km2

18% superficie UE



Rede Natura 2000
Galicia

75 espazos

Galicia

> 3.900 Km2

12% superficie



SERRA DO CAREÓNRÍO TAMBRE

SISTEMA FLUVIAL ULLA DEZA SOBREIRAIS DO ARNEGOSISTEMA FLUVIAL ULLA-DEZA
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LIFE+ Natureza
Proxectos que contribúen á aplicación
das Directivas de Aves e/ou Hábitats,/ ,
incluso a escala local e rexional, e
respaldan o desenvolvemento e
establecemento da Rede Natura 2000.

Deben ser traballos de mellores
prácticas ou demostración.
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COLABORAN
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H id i C ti t i d N t d P í l Ibé iHumidais Continentais do Norte da Península Ibérica:
Xestión e Restauración de Turbeiras e Medios Higrófilos

Orzamento total: 2.824.867€

Cofinanciación da UE: 50%Número de accións previstas: 27

Período de actuación: 2012 - 2015



Mellorar o estado de conservación 

OBXECTIVO XERAL: 

dos hábitats de turbeira e 
higrófilos. Isto levarase a cabo 

mediante a súa restauración e a mediante a súa restauración e a 
posta en práctica de medidas de 

xestión.



Análise ecolóxicaAnálise ecolóxica



Análise históricaAnálise histórica



Análise dos Usos TradicionaisAnálise dos Usos Tradicionais



Restauración de humidaisRestauración de humidais



Restauración de humidais

3 Enclaves

Restauración de humidais

3 Enclaves 
de Actuación

LIC
Parga-Ladra-Támoga



Restauración de humidaisRestauración de humidais



Restauración de humidaisRestauración de humidais

Hábitats higrófilos e encharcamento
temporal en Cospeito.temporal en Cospeito.



Restauración de humidaisRestauración de humidais

Adecuación do hábitat e reforzamento
poboacional do Cardiño das lagoaspoboacional do Cardiño das lagoas



Restauración de humidaisRestauración de humidais

Adecuación do hábitat e reforzamento
poboacional do Cardiño das lagoaspoboacional do Cardiño das lagoas















Restauración de humidaisRestauración de humidais

















Restauración de humidaisRestauración de humidais

3 Enclaves3 Enclaves 
de Actuación

LIC
Parga-Ladra-Támoga



Restauración de humidais

Mellora do estado de conservación de

Restauración de humidais

Mellora do estado de conservación de 
hábitats higrófilos (Illa San Roque)



Restauración de humidaisRestauración de humidais



NarcisoNarciso



Narcisssus pseudonarcissus
subsp pseudonarcissus
Narcisssus pseudonarcissus
subsp pseudonarcissussubsp. pseudonarcissussubsp. pseudonarcissus



NarcisoNarciso









Restauración de humidaisRestauración de humidais

Adecuación del hábitat y reforzamiento 
poblacional do Cardiño das lagoaspoblacional do Cardiño das lagoas



Restauración de humidais

3 Enclaves

Restauración de humidais

3 Enclaves 
de Actuación

LIC
Parga-Ladra-Támoga



Restauración de humidais

Mellora do estado de conservación

Restauración de humidais

Mellora do estado de conservación 
dos Bosques inundables



Restauración de humidais

Mellora do estado de conservación de

Restauración de humidais
Cladium mariscusCladium mariscus

Mellora do estado de conservación de 
formacións de masiega



Restauración de humidais

Mellora do estado de conservación

Restauración de humidais

Mellora do estado de conservación 
dos hábitats de interese comunitario



Restauración de humidais

Mellora do estado de conservación

Restauración de humidais

Mellora do estado de conservación 
dos hábitats de interese comunitario



Restauración de humidais

Mellora do estado de conservación

Restauración de humidais

Mellora do estado de conservación 
dos hábitats de interese comunitario



Restauración de humidais

Mellora do estado de conservación

Restauración de humidais

Mellora do estado de conservación 
dos hábitats de interese comunitario



Creación de unCreación de un 
Banco de Xermoplasma



Sensibilización e divulgación

www.lifetremedal.eu




