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resumo

O Proxecto LIFE Tremoal inclúe estudos e
labores de conservación e restauración de 25
humidais do Norte da Península Ibérica. En
todos eles realizárose traballos para a mellora
do coñecemento e seguimento, e en 16 deles
desenvolvéronse accións concretas de restauración.
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O desenvolvemento do proxecto Life+
Tremoal contribuíu a mellorar a información
científico-técnica relativa aos hábitats de
turbeiras e queirogais húmidos nos territorios
do Norte da Península Ibérica. Confirmouse a
ausencia do hábitat 4010 na Península Ibérica,
así como tamén se constatou a presenza dos
hábitats 4020*, 7110*, 7120, 7130*, 7140, 7150,
7210*, 7220*, 7230, 91D0* nos territorios
adscritos á Rexión Atlántica e dos tipos 7110*,
7140, 7150, 7210*, 7220*, 7230, 91D0* na
Rexión Mediterránea. A información obtida no
proxecto Life+ Tremoal resulta fundamental
para adecuar os formularios de datos normalizados dos espazos protexidos da Rede Natura
2000 destes territorios, así como a lista de
referencia das rexións bioxeográficas Atlántica
e Mediterránea.
No desenvolvemento do proxecto constatouse que importantes superficies de hábitats
representativos de queirogais húmidos e
ecosistemas de turbeiras non se atopan
incluídos en espazos da Rede Natura 2000.
Tamén se verificou que o estado de conservación dos hábitats de turbeiras e queirogais
húmidos, tanto dentro dos espazos da Rede
Natura 2000, como fóra destes, dificilmente
pode considerarse como favorable. As maiores
perdas destes tipos de hábitats localízanse no
extremo occidental e central do Norte da
Península Ibérica, vinculadas co desenvolvemento de proxectos construtivos e a transformación destes enclaves en pasteiros artificiais
e repoboacións de coníferas ou eucaliptos.
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accións e enclaves
do proxecto
LIFE-TREMOAL, un proxecto conxunto para a
mellor xestión de turbeiras e medios higrófilos.
Os socios do proxecto, dende os seus territorios
(Galicia, Picos de Europa, País Vasco e Navarra),
iniciaron en 2012 o desenvolvemento deste tipo
de actuacións:
- Proxectos para a restauración e conservación de
hábitats higrófilos.
- Traballos para a mellora do coñecemento sobre
os hábitats higrófilos e os enclaves que son
obxecto do proxecto.

Vista xeral de Alkurruntz, Navarra

- Accións de información e sensibilización, para
dar a coñecer á sociedade os valores e servizos
ambientais que proporcionan os humidais
continentais.
O maior número de enclaves do proxecto
inclúese na tipoloxía de turbeiras e zonas
turbosas:
• Turberas de Vega de Liordes / Posada de
Valdeón, León (Zona Especial de Conservación,
ZEC Picos de Europa-Castilla y León).
• Turberas de Vega de Comeya / Cangas de Onís,
Asturias (ZEC Picos de Europa-Asturias).
• Turbera de Usabelartza (ZEC Leitzaran / Andoain,
Gipuzkoa).
• Zonas turbosas de Jaizkibel (ZEC Jaizkibel
/Pasaia, Hondarribia y Lezo, en Gipuzkoa).

Turbeira de Belate, Navarra
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• Conxunto de turbeiras e zonas turbosas de
Navarra (17 en total), a maioría no val de
Baztan. Destacan as turbeiras de Belate (ZEC
Belate), Arxuri (ZEC Regata de Orabidea y
turbera de Arxuri), Azaldegi (ZEC Monte
Alduide) y Baigura (Lugar de Importancia
Comunitaria, LIC Sierra de Artxuga, Zarikieta y
Montes de Areta), así como as zonas turbosas
de Alkurruntz (ZEC Regata de Orabidea y
turbera de Arxuri), Okolin (ZEC Belate) e
Argintzu (ZEC Monte Alduide).
Por outro lado atópanse tres humidais asociados
ao sistema fluvial da cunca alta do río Miño
(ZEC Parga-Ladra-Támoga, Lugo): a Illa de
San Roque, Lagoa de Cospeito e os Ollos de
Begonte. O humidal dos Ollos de Begonte é un
humidal de orixe kárstico, pero o seu funcionamento está intimamente relacionado co sistema
fluvial. Finalmente, inclúese en Tremoal o Lago
Caicedo Yuso-Arreo, humidal kárstico sobre
xesos, que cunha superficie de 14 ha aproximadamente e unha profundidade de máis de
20 m, é o único sistema lacustre natural da
Comunidade Autónoma do País Vasco, sendo
sumamente peculiar pola súa orixe, xa que se
trata dun dos poucos exemplos coñecidos na
Península Ibérica de lagos formados sobre
chemineas salinas.

Lago Caicedo Yuso-Arreo, Álava

Ollos de Begonte, Lugo
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rede natura e
financiamento
life

O proxecto Tremoal ten como obxectivo a
conservación e restauración de hábitats e
especies que están considerados de especial
interese no contexto europeo (turbeiras,
prados húmidos, charcas temporais, bosques
de ribeira, etc.).

Orthetrum coerulescens

Moitos destes hábitats e especies se
recollen nos anexos da Directiva Hábitats
(Directiva 92/43/CEE), considerada como
o instrumento legal de maior importancia
en materia de conservación da biodiversidade a escala europea.
A Directiva Hábitats establece tamén a
creación da rede europea para a conservación
da Biodiversidade: Rede Natura 2000. A este
respecto, a maior parte dos humidais de
Tremoal inclúense en Rede Natura, de forma
que as accións levadas a cabo no proxecto
supoñen un avance importante na aplicación
das medidas incluídas nos plans de xestión dos
devanditos espazos.
Para lograr avances na aplicación desta Directiva, a Unión Europea subvenciona proxectos
de conservación da natureza a través do
programa LIFE+ "Natureza e Biodiversidade".
Tremoal foi sido un dos proxectos beneficiados
por este programa, contando cun cofinanciamento LIFE do 50% do total do proxecto
(2.824.867 €).
Algúns dos humidais incluídos en Tremoal
pasaron a formar parte de Rede Natura ao
longo da execución do proxecto. É o caso da
turbeira de Arxuri (Baztan, Navarra), que se

Visita da Comisión Europea
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inclúe actualmente na Zona Especial de
Conservación (ZEC) "Regata de Orabidea e
turbeira de Arxuri", ou do humidal de Jauregiaroztegi (Auritz-Burquete, Navarra), que se inclúe
na ZEC "Sistema Fluvial Irati, Urrobi, Erro. O
proceso de inclusión destes enclaves iniciárase
anteriormente ao LIFE, pero supón en todo
caso un logro moi positivo que se suma ás
accións para a conservación de turbeiras e
zonas turbosas que se levaron a cabo na última
década en Navarra (incluídas as do proxecto
LIFE Tremoal).

Día Mundial dos Humidais en O Valadouro

Tamén serviu Tremoal para entender a necesidade de considerar a conectividade ou a "visión
de conxunto" á hora de formular a conservación de hábitats e especies.
No caso de Navarra, onde o proxecto Tremoal
se formulaba como unha ferramenta para o
desenvolvemento das medidas necesarias para
a conservación de turbeiras e zonas turbosas de
maior relevancia da rexión, era necesario incluír
no proxecto algúns enclaves que non estaban
incluídos en Natura 2000 pero que eran tamén
importantes. Dada a rareza dos hábitats e as
especies implicados, así como o seu alto grao
de illamento, é importante garantir a conservación de enclaves que poden actuar como
reservorios de especies ante unha eventual
perda de poboacións.
A inclusión destes enclaves en Tremoal, xunto
con outras medidas aplicadas nos últimos anos,
contribuirá a garantir a conservación destes
humidais, aínda que non estean incluídos en
Rede Natura.
Eriophorum angustifolium
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a maior parte das accións de tremoal buscan

recuperar as condicións
hidrolóxicas axeitadas para os
hábitats e especies
Diques turbeira de Belate, Navarra

Charca creada na Insua de San Roque, Lugo

En primeiro lugar é necesario coñecer o funcionamento do humidal, as
alteracións que sufriu historicamente e as posibilidades de recuperación que
se presentan. Tamén é preciso coñecer os requirimentos concretos dos hábitats e as especies que se queren favorecer. Moitas veces as accións son
aparentemente sinxelas na súa execución, pero requiren dunha detallada
análise previa, unha reformulación en campo moi minuciosa, un seguimento
das accións absolutamente meticuloso, e, especialmente, unha avaliación
continua dos resultados que se van obtendo.

O lago Caicedo Yuso - Arreo é o único enclave de Tremoal no que se levou
a cabo a acción de compra de terreos. Compráronse un total de 12,7 ha: 9,6
ha atopábanse en produción agrícola; 1,3 ha formaban parte das áreas con
vexetación higrófila do humidal; 0,9 ha formaban unha masa forestal de
aciñeiral-carrasquedo nas pendente máis fortes xunto ao lago e, por último,
outras tres parcelas, que sumaban 0,9 ha, atopábanse abandonadas
Lago Caicedo Yuso y Arreo, Araba
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Taponamento na turbeira de Belate, Navarra

Vista xeral da turbeira de Usabelartza, Gipuzkoa

Eryngium viviparum

Ollos de Begonte

Plantacion de Cladium mariscus en Ollos de Begonte

Drosera intermedia

e ocupadas por un pasteiro natural. Esta compra
de terreos permitiu levar a cabo o resto das
accións incluídas no proxecto de restauración
do lago.
A análise das curvas de nivel permitiu localizar
as áreas que foran sobre elevadas para impedir
ou limitar a ocupación de terreos pola auga do
lago. Identificáronse valados e acumulacións
de terras ao longo de toda a beira do lago
adxacente aos terreos agrícolas. Complementariamente realizáronse catas transversais do
terreo para establecer o nivel orixinario do
lago, doadamente identificable pola súa cor
escura de depósito de materia orgánica. Este
perfil serviu de orientación para definir a
profundidade de escavación na restitución
destas áreas.
En total recuperáronse uns 3 700 m2 de superficie inundable onde se espera que se recupere
10

o hábitat prioritario dos canavais de Cladium
mariscus.
Outro exemplo é o da Lagoa de Cospeito e a
Illa de San Roque, na provincia de Lugo. Neste
caso, o hábitat máis destacable como obxectivo
do proxecto era o das "charcas temporais".
Trátase dun hábitat considerado de interese a
nivel europeo e que, ademais, alberga nesta
zona unha das escasas especies de flora prioritarias recollidas na Directiva Hábitats: Eryngium
viviparum "cardiño da lagoa". A acción consistiu
na escavación de balsas superficiais co fin de
favorecer o aumento do período de asolagamento
Ademais das accións de corrección topográfica,
reforzáronse as poboacións de Eryngium viviparum mediante a plantación de novos individuos producidos previamente en viveiro a
partir de sementes recolectadas na zona.

As actuacións desenvolvidas na Lagoa de
Cospeito para a mellora de hábitats depararon
beneficios positivos para outras especies
acuáticas. Ademais de instalarse poboacións
de cardiño da lagoa (especie prioritaria en
Europa) localizáronse poboacións doutras dúas
especies de flora ameazadas: Luronium natans
e Pilularia globulifera, ambas as dúas plantas
acuáticas incluídas en Catálogos de especies
ameazadas, no estatal a primeira e no galego a
segunda.
Nos Ollos de Begonte, outro humidal lucense,
quíxose favorecer o hábitat das formacións de
Cladium mariscus, considerado un hábitat prioritario a nivel europeo. Para iso corrixíronse as
afeccións provocadas polas derivacións de auga
que daban servizo a un antigo lavadoiro,
creando zonas con condicións de asolagamento
máis prolongado.

Traballo de Campo

Tamén nesta liña se engloban as actuacións de
corrección hidrolóxica levadas a cabo na importante turbeira de Usabelartza, a única de
Gipuzkoa e unha das mellores representacións
deste hábitat no País Vasco. Neste caso, as
accións dirixíronse a frear o efecto de drenaxe
que provocaba a pista que atravesaba a turbeira
nun dos seus lados. Usabelartza conta cun
depósito de turba que supera o metro e medio
de profundidade nalgunhas zonas.
En Belate, instaláronse diques de madeira para
corrixir o impacto das drenaxes existentes, recuperando o funcionamento hidrolóxico da
turbeira. Os puntos de instalación dos devanditos diques determináronse de acordo a un
preciso levantamento topográfico previo.
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o pastoreo en humidais e, en
especial, en turbeiras, un eterno
debate a estudo en tremoal
Nalgúns enclaves do proxecto constatárase que a carga gandeira resultaba
excesiva en certos sectores, afectando ao desenvolvemento dos hábitats de
turbeira. Un dos exemplos é o enclave da Vega de Comeya, no sector
asturiano dos Picos de Europa que, ao ser un lugar moi cómodo para o
manexo do gando, concentra grande cantidade de gando vacún e equino ao
longo da tempada de pastoreo. Así, o proxecto aborda a exclusión do gando
e os herbívoros silvestres en tres parcelas pechadas (peches 1.319, 757 e 740
m2 de superficie) co fin de analizar, ao longo do proxecto, a evolución da
cuberta vexetal, o chan e a microtopografía; e determinar futuras medidas de
xestión que poidan lograr un equilibrio entre a actividade gandeira tradicional
e unha mellor conservación das turbeiras. De igual xeito, na turbeira de Vega
de Liordes, no sector leonés dos Picos de Europa, seleccionáronse dúas

Cercado na Vega de Comeya
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Vega de Comeya, no sector asturiano do Parque Nacional dos Picos de Europa
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parcelas para a súa exclusión ao gando; unha
de 140 m de perímetro na zona da turbeira
con Salix hastata subsp. picoeuropeana e outra
de 90,29 m de perímetro na zona da turbeira
con Juncus balticus subsp. cantabri-cus. Neste
caso, a complexidade veu asociada á inaccesibilidade do enclave, que fixo necesario o
transporte de material mediante helicóptero.
Detalle del cierre en Vega de Liordes, Picos de Europa

En Belate, o efecto combinado da instalación
de diques iniciado en 2008 e continuado no
período do proxecto Tremoal (2012-2015),
xunto coa regulación do período de pastoreo
e as cargas gandeiras, e o cesamento das
emendas e encalados provocaron unha
mellora notable na vexetación da turbeira.
O peche instalado en Xuriain provocou un
importante aumento da cobertura e a altura
da vexetación dentro do peche, así como un
aumento na floración e frutificación de
especies. Tamén tiveron unha rápida resposta
na vexetación as mallas vexetais instaladas nas
zonas máis erosionadas, cunha colonización
importante por diferentes especies dos
pasteiros e queirogais. As mallas vexetais frean
o efecto erosivo do vento e da chuvia e
contribúen tamén a manter a humidade.

Parcelas de exclusión e plantación en Belate, Navarra

Unido á regulación do gando, en Belate e
Xuriain a experiencia piloto de traslocación e
plantación de especies características de
turbeiras resultou exitosa, permitindo unha
exitosa implantación de especies características dos hábitats de turbeira, como Narthecium ossifragum, Eriophorum angustifolium,
Carex echinata e esfagnos.

Turbeira da Vega de Liordes no sector leonés dos Picos de Europa

A turbeira de Arxuri é unha das turbeiras de
maior superficie de Navarra e a que alberga un
dos depósitos de turba de maior entidade.
Tamén é unha das máis importantes polo
número de especies protexidas e ameazadas
que alberga. Un dos peches instalouse precisamente na zona onde se coñecía a presenza da
orquídea de interese europeo Spiranthes aestivalis, para tratar de certificar se a ausencia da
orquídea nos últimos anos pode estar relacionada co efecto do gando.
Detalle do cercado na turbeira de Arxuri, Navarra

Nesta mesma liña, na turbeira de Arxuri
(Baztan) instaláronse dous peches (de 100 e
110 m de perímetro respectivamente) para
analizar o efecto do gando na evolución dos
hábitats nas diferentes zonas da turbeira. Pero
existen áreas de preferencia para o gando,
vacún principalmente, o que fai necesario
coñecer o seu efecto sobre a evolución dos
hábitats de cara a aplicar medidas de xestión
futuras.

Detalle de mallas vexetais en Xuriain, Navarra
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Turbeira de Arxuri, Navarra
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Jaizkibel, Gipuzkoa

No caso dos enclaves turbosos de
Jaizkibel (Gipuzkoa) acontecía o
contrario do exposto ata agora.
O control da afluencia do gando
mediante a instalación de peches
gandeiros levadas a cabo en anos
previos como experiencia piloto
resultara nunha boa recuperación
dos enclaves en termos edafolóxicos e hídricos, mentres que os
resultados sobre as comunidades
vexetais eran dispares. Aínda que cada enclave ten as súas particularidades,
a pauta xeral observada foi o embastecemento en ausencia de gando, con
aparición de especies que non son características dos hábitats que se
pretendía favorecer. Ademais, perdíanse as especies heliófilas de interese
como as insectívoras Pinguicula lusitanica ou Drosera intermedia, especies
características dos hábitats pioneiros de turbeiras e incluídas no Catálogo de
Especies Ameazadas do País Vasco. Neste caso, as accións dirixíronse a
adaptar os peches para posibilitar o acceso do gando.
Nunha situación similar á de Jaizkibel estaba o enclave de Alkurruntz, en
Navarra, onde a exclusión do gando para protexer unha toma de auga levara
consigo un embastecemento notable da vexetación. Aquí, habilitáronse
portelos para o acceso controlado do gando, compatibilizando esta acción
coa protección da toma de auga.

Vista xeral de Alkurruntz, Navarra
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Pinguicula grandiflora
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Todo o proceso de recolección, almacenamento e
conservación realízase seguindo unhas pautas
preestablecidas e atendendo ás características da
fenoloxía das especies obxectivo. O procedemento
contempla dende a planificación das datas de
recolección ata a obtención de planta cultivada,
pasando polo propio traballo de recolección nas
localidades axeitadas, un coidadoso labor de limpeza
e secado das sementes, o envasado en frío en condicións de mínima humidade e a realización de probas
de xerminación.

recolección, almacenamento e
conservación de xermoplasma

Como resultado final destes traballos, se obteñen os
protocolos de cultivo completos sobre as especies
que foron obxecto do estudo.

Unha das accións transversais en Tremoal é a recollida, almacenamento e

No bloque das accións de reforzamento poboacional
levadas a cabo no proxecto destacan os traballos
realizados con Eryngium viviparum, unha especie
recollida no Anexo II da Directiva Hábitat co carácter
de "especie prioritaria".

conservación de xermoplasma, que implica a recolección de sementes (ou
material vexetativo) de plantas de turbeiras e outros medios higrófilos e o seu
almacenamento, conservación, xerminación e cultivo no Banco de Xermoplasma do Xardín Botánico Atlántico de Gijón (BGV-JBA).
Esta acción, de conservación ex situ, é parte do Programa de Conservación do
JBA, desenvolvido no marco do Convenio sobre a Diversidade Biolóxica, a Estratexia Mundial para a Conservación das Plantas e a Estratexia Europea para a
Conservación Vexetal.

Detalles dos traballos de recolección, tratamento e probas de
xerminación (Xardín Botánico Atlántico)

A conservación ex situ é unha das principais ferramentas para a conservación da diversidade vexetal xa que a súa finalidade é protexer e custodiar as especies para evitar a súa desaparición.
Esta acción permitirá conservar xermoplasma de 20 especies estruturais e
ameazadas dos hábitats que abrangue o proxecto, así como dispoñer de planta
para o seu uso nas labores de restauración propostas e en posibles reforzamentos que se deban realizar a medio-longo prazo para garantir a conservación
destes hábitats e especies.
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LISTADO DE ESPECIES DE PLANTAS RECOLECTAR

Carex
davalliana
Semente

Carex
echinata

Semente,
xemas en repouso

Drosera
rotundifolia

Semente

Semente,
xemas en repouso

Carex
hostiana

Equisetum
variegatum

Semente

Rizoma

Juncus
balticus subsp.
cantabricus
Rizoma

Narcissus
pseudonarcissus
subsp. nobilis
Semente

Narthecium
ossifragum

Rhynchospora
fusca
Semilla, cepellón

Salix
hastata subsp.
picoeuropeana
Gallo

Spiranthes
aestivalis

Semente, rizoma

Semente

Eriophorum
angustifolium

Parnassia
palustris

Swertia
perennis

Semente

Semente

Semente

Semente

Eryngium
viviparum

Potentilla
fruticosa

Pedicularis
mixta

Semente

Semente

Semente

Carex
lepidocarpa
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Drosera
intermedia

Triglochin
palustris
Semente
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cuberta vexetal dentro e fóra dos valados de
exclusión do gando por exemplo, ou nas zonas
onde máis inflúen as accións de restauración
hidrolóxica levadas a cabo (xunto aos diques
instalados por exemplo).
Outros estudos máis específicos son os que se
levaron a cabo nos enclaves de Picos de
Europa, onde se analizaron os cambios no chan
das zonas valadas, estudando as mostras da
capa superficial. Ademais, en Vega de Comeya
utilizáronse técnicas de varrido con escáner
laser para determinar se existen diferenzas
significativas na microtopografía do terreo
debidas ao piso por parte do gando.

estudos de diagnóstico
e seguimento

Os socios e colaboradores do proxecto Tremoal
realizaron un esforzo moi importante para avaliar o
éxito das accións de restauración sobre o estado de
conservación dos Hábitats de Interese Comunitario
e Prioritarios e as especies, así como para
establecer os indicadores sobre os que se
deberá basear o seguimento a mediolongo prazo dos enclaves. Ademais,
analizouse o impacto das accións do
proxecto sobre os servizos ecosistémicos
prestados polos 25 humidais incluídos no
proxecto.

Coenagrion
mercuriale
(macho)
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Leváronse a cabo traballos de cartografía detallada dos
hábitats para poder analizar os cambios na superficie e o
estado de conservación dos hábitats. Ademais, realizáronse
mostraxes de cadrados permanentes para estudar en detalle
o efecto dalgunhas das accións. Nos devanditos cadrados
permanentes rexistráronse datos sobre diversos aspectos da

Monitorización da vexetación con cadros de mostraxe

Sobre as especies, destacan os traballos
levados a cabo coas especies prioritarias, en
especial Eryngium viviparum. Tamén se
realizaron traballos de diagnose e seguimento
das poboacións de odonatos nas turbeiras e
zonas turbosas de Navarra, destacando entre
as especies analizadas Coenagrion mercuriale,
especie ameazada en Europa.
Para o estudo dos servizos ecosistémicos utilizouse a metodoloxía TESSA, que require valoracións semicuantitativas sobre listas de
referencia, primeiro de xeito particularizado
para cada un dos lugares, e posteriormente
identificando os patróns comúns. Entre as principais conclusións destacouse que as restauracións de hábitats favorecen aos hábitats máis
vulnerables, e pola contra, resulta esperable
unha redución dos hábitats con utilización
pascícola, agrícola e forestal. Por outra banda,
entre as presións máis importantes destacan a
gandaría e as perturbacións humanas, se ben
os impactos de maior magnitude se derivan
das especies invasoras, a contaminación difusa,
a ocupación do solo por usos produtivos e a
falta de recoñecemento social. Tamén se identificaron os ecoservizos culturais e recreativos
como aqueles máis relevantes na actualidade,
pero que non obstante deberían ser potenciados.

Recolección de mostras de chan na Vega de Liordes,
Picos de Europa

Análise mediante escáner-láser das posibles variacións
microtopográficas por piso do gando na turbeira

Los humidais, en especial lagoas e turbeiras, almacenan
turbeiras e medios lacustres
son as principais fontes de
información para os
paleoambientais

unha importante información paleoambiental. Isto
débese ás importantes concentracións de restos biolóxicos que se atopan nos depósitos orgánicos que se xeran
e ao seu bo estado de conservación.
En lagoas e turbeiras, a achega de restos biolóxicos de as
zonas circundantes realízase gradualmente. Xéranse así
secuencias de sedimentos que rexistran os cambios nas
características biolóxicas do ámbito (flora e fauna) en
longos períodos temporais (5.000, 10.000, 100.000 anos).
Deste xeito, a partir do estudo dos sedimentos acumulados pódense reconstruír os cambios que se produciron
na configuración da flora e a fauna dos humidais e do
seu ámbito en relación á dinámica climática, así como
avaliar a incidencia humana sobre estes procesos.
As peculiares condicións dos sedimentos nos humidais,
permanente humidade e baixa concentración de
osíxeno, favorecen a concentración de determinados
restos biolóxicos (madeiras, fragmentos de follas, froitos,
poles, esporas, pequenos invertebrados edáficos, restos
de libélulas e outros artrópodos, etc.).
No proxecto Tremoal fíxose un esforzo importante en
recompilar toda a información existente sobre paleoambientais, que en moitos casos se atopaba dispersa e era
pouco coñecida. Tamén se realizaron estudos específicos
sobre algunhas turbeiras en Navarra. Os datos preliminares amosan a existencia de depósitos de turba de
maior entidade do que se coñecía, o que pode contribuír
á realización de novos estudos no futuro.

Detalles das sondaxes realizadas en distintas turbeiras e dunha
das mostras extraidas
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TREM0AL,
un proxecto socialmente
compartido e participado...

O

proxecto TREMOAL incluíu un conxunto importante de accións de sensibilización e difusión, e todos os socios
invertiron un esforzo importante no seu
desenvolvemento.
A páxina web www.lifetremedal.eu, os
materiais de promoción (camisetas,
contos, bolsas, etc.), a carpeta-folleto
informativa e os paneis informativos,
foron dende o inicio do proxecto, os
elementos comúns e básicos para a
comunicación.

Ademais, realizáronse numerosos eventos de
divulgación e sensibilización que contaron coa
participación de público moi diverso: dende a
poboación local de cada un dos enclaves
(concellos, escolas, asociacións,…) á comunidade científica, pasando pola cidadanía en
xeral.
Algúns destes eventos (actividades escolares
para distintos niveis educativos, exposición itinerante, edición de folletos informativos, etc.),
non contemplados inicialmente no proxecto,
permitiron ampliar o abano de público destinatario, mellorando os resultados previstos en
materia de divulgación.
As reunións que se mantiveron de forma
habitual con diferentes axentes implicados,
necesarias para o desenvolvemento das accións
concretas de conservación, permitiron ademais,
dar a coñecer o proxecto á poboación local e
sobre todo, iniciar o proceso de "posta en valor"
deste tipo de enclaves que eran totalmente
descoñecidos. Ao final do proxecto, pódese
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afirmar que a maior parte dos axentes cunha
implicación máis directa na xestión para a
conservación da biodiversidade de cada rexión
(técnicos das administracións rexionais con
competencias na materia, gardas de medio
ambiente e forestais, técnicos do ámbito da
xestión forestal, representantes das entidades
locais, gardas das entidades locais, etc.) coñéceno e participaron activamente no seu desenvolvemento.
Foi importante a diversidade de públicos
aos que se dirixiron as actividades de divulgación. Cabe destacar a experiencia de
custodia do territorio na que se facilitou un
acordo para a xestión de dous enclaves de
actuación do Life Tremoal en Galicia; a
Insua de San Roque e os Ollos de Begonte.

27

Outros grupos interesados locais (axentes
de desenvolvemento local, empresas
e empresarios relacionados co ocio,
asociacións naturalistas, asociacións
culturais e poboación local), foron tamén
partícipes (e seguirano sendo no período
AFTER-LIFE) de todo o desenvolvemento
e resultados de TREMOAL.
Cabe destacar as experiencias que se desenvolveron en Tremoal relacionadas con
programas de voluntariado e custodia do territorio; ambas as dúas, ferramentas e
fórmulas de xestión compartida do territorio.
A presenza do proxecto en
prensa escrita e dixital (local,
rexional e nacional) foi
bastante superior á prevista
inicialmente, e as "publicacións técnicas" realizadas
tiveron un grande alcance
mediático. A divulgación do
Life Tremoal non se limitou
aos territorios implicados
no proxecto; tamén se realizaron numerosos encontros,
reunións, visitas e intercambio de experiencias..., con outros proxectos e expertos centrados na conservación
de humidais, con asociacións ecoloxistas, alumnado e profesorado universitario, etc.
Aínda que TREMOAL rematara en 2015, todo o material de interese xerado (este
mesmo informe Layman, publicación final de Boas Prácticas, versións finais de estudos
paleoambientais, exposicións, materiais educativos, boletíns, etc.) vai permitir o mantemento do contacto con todas as partes interesadas e o pulso informativo para seguir
chegando a todos os públicos.
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