Cais son as principais ameazas da
Rede Natura 2000 en Galicia?

Cais son as vantaxes da
Rede Natura 2000?

O retraso no estabelecemento da Rede Natura 2000 está
a ser aproveitado para o desenvolvemento de numerosos
proxectos que están a causar importantes danos
ambientais na case totalidade de espazos propostos en
Galicia, danos nalgúns casos irreversíbeis. A Consellería
de Medio Ambiente está a posibilitar a realización de
proxectos ambientalmente inaceptábeis en LICs: parques
eólicos, presas, portos,macropiscifactorías,...

Ademais de ser un instrumento para a conservación do
medio natural, a Rede Natura 2000 pode aportar vantaxes
económicas e sociais significativas, facilitando e potenciando
aquelas actividades que, sendo compatíbeis coa
conservación da natureza, contribúen á mellora da calidade
de vida e do benestar social. A Rede Natura 2000 é tamén
unha ferramenta para o desenvolvemento rural.
As posibilidades de financiamento europeo para o
desenvolvemento de proxectos dentro dos espazos da Rede
Natura 2000 son numerosas (Fondos Life, Leader, Fondos
Estruturais, FEOGA)

Apertura de pistas na Serra do Xistral.

FEG. A Federación Ecoloxista Galega (FEG) é unha
organización independente das administracións, de
empresas e de partidos políticos. A FEG e as asociacións
que a forman desenvolven numerosas actividades en
defensa dos espazos naturais e do medio ambiente en
xeral.

A falla de información da poboación que vive nos espazos
propostos para a Rede Natura 2000 e a inadecuada
xestión destes contribúen de xeito negativo á súa
implantación, provocando un rexeitamento xeralizado
perante a idea equivocada de que a Rede Natura 2000
implica a prohibición de todas as actividades que se
veñen desenvolvendo neses lugares.
Apartado949. 15780 Santiago.
Tel..: 981 575444
E-mail: feg@jet.es
http:// web.jet.es/feg/index.htm.
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Que hábitats conforman a
propostapara a Rede Natura 2000?

Que é a Rede Natura 2000?
Unha rede de espazos naturais na Unión Europea (UE).
Incluirá aqueles lugares que presentan as mellores
representacións dos hábitats e especies de fauna e flora
de maior interese a nivel do conxunto da UE.
A Rede Natura 2000 ten a súa orixe na Directiva Hábitats
(92/43 CEE) e na Directiva Aves (79/409 CEE). A Directiva
Hábitats ten coma obxecto contribuír á conservación dos
hábitats naturais e da flora e fauna silvestres a través da
designación de Zonas de Especial Conservación (ZECs). A
Directiva Aves aprobouse para conservar e xestionar
adecuadamente as poboacións de aves silvestres,
principalmente mediante a designación de Zonas de Especial
Protección para as Aves (ZEPAs).
As ZECs e as ZEPAS son os espazos que van integrar a Rede
Natura 2000.

Como é a proposta para a Rede
Natura 2000 en Galicia?
Galicia contribúe á Rede Natura 2000 cunha proposta de
57 Lugares de Interese Comunitario (LICs). Son espazos
que cumpren os criterios estabelecidos na Directiva Hábitats.
De se aprobar finalmente a súa inclusión na Rede Natura
2000, pasarán a ser Zonas de Especial Conservación (ZECs).
De acordo coa Directiva Aves, no noso país declaráronse
9 Zonas de Especial Protección das Aves (ZEPAs), que só
cobren unha pequena parte do territorio que debería ter
esta figura de protección. Todos estes espazos protexidos
formarán parte da Rede Natura 2000.

Gaivotas tridáctilas nas Illas Sisargas.

Eis algúns hábitats destacábeis:
- Turbeiras de cobertor da Serra do Xistral. A mellor
representación deste tipo de hábitats na Europa continental.
Diferencianse das existentes en latitudes máis setentrionais
por albergaren unha maior diversidade de especies.
- Hábitats mariños e costeiros. Destacan pola biodiversidade dos seus fondos, os bosques de algas, a presenza
de cetáceos ameazados, coma a toniña ou o golfiño
común, ou as aves mariñas. O medio terrestre destaca
polo seu escaso grao de alteración, un feito cada vez
máis raro en todo o litoral europeo. Dunas, tramos rochosos, esteiros, marismas e rías, ademais de acolleren unha
ampla variedade de hábitats e especies, constitúense nun
referente paisaxístico.
-Hábitats fluviais. Son numerosos os ecosistemas fluviais
e os humidais propostos para a Rede Natura 2000. Urxe
conservar os ríos, ameazados sobre todo polas presas e
a contaminación. A conservación dos bosques de ribeira
é fundamental. Nestes hábitats viven especies ameazadas
de extinción como o salmón, o mexillón do río ou especies
de insectos pouco coñecidos.
Aproveitamento do corcho no Sobreiral do río Arnego.

Os espazos propostos na nosa terra para a Rede Natura
2000 foron declarados provisionalmente pola Consellería
de Medio Ambiente “en réxime de protección xeral”, figura
legal insuficiente que non garante a preservación dos seus
valores naturais.
Na actualidade (outubro 2003) atopámonos na fase de
selección dos espazos candidatos a integrar esta rede
europea de espazos naturais. A proposta presentada pola
Consellería de Medio Ambiente é moi pouco ambiciosa e
abrangue só un 11% do territorio (a porcentaxe máis baixa
entre as comunidades autónomas españolas). Quedan fóra
da proposta numerosas áreas de importante interese
ecolóxico, necesarias para garantir a coherencia e viabilidade
de Natura 2000 no noso territorio.

-Os aproveitamentos tradicionais agrosilvopastorais
transformaron as paisaxes naturais creando a paisaxe agraria
tradicional, con hábitats que presentan valor ecolóxico, como
os derradeiros bosques atlánticos e mediterráneos. En zonas
de montaña e media montaña conviven as actividades
tradicionais con especies como a pita do Monte, a marta,
o lobo, o bufo real ou a águia real.

