GRUPOS DE TRABALLO SECTORIAIS
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS SOBRE AS AVES DO GOLFO ÁRTABRO
3 abril

16.30 - 19.30 h. Sector Turismo / Sector
Recreativo

4 abril

10.30 - 13.30 h. Sector ONG / Sector Académico
16.30 - 19.30 h. Sector produtivo (pesca,
marisqueo, acuicultura...)

5 abril

10.30 - 13.30 h. Administración Local /
Administración Ambiental / Administración
marítimo-pesqueira

confirma a túa asistencia en: educacion@ceida.org | 981 630 618

!
a
p
i
c
i
t
r
a
p

O PROXECTO AVES_ÁRTABRAS
Que é Aves_Ártabras?


O proxecto “Aves_Ártabras. Bases participativas para a declaración dunha ZEPA no Golfo
Ártabro” está a ser desenvolvido polo CEIDA – Centro de Extensión Universitaria e Divulgación
Ambiental de Galicia, co apoio da Fundación Biodiversidad, do Ministerio para la Transición
Ecológica, a través do Programa pleamar do FEMP.



O CEIDA é o Centro de Referencia para a educación, divulgación e sensibilización ambiental en
Galicia, e constitúese a través dun Consorcio entre a Xunta de Galicia, a Universidade da Coruña e o
Concello de Oleiros. A conservación e espazos naturais protexidos, o medio mariño e litoral e a
participación social son tres das súas liñas de traballo fundamentais.



O Programa pleamar ten entre os seus obxectivos promover a mellora das actividades pesqueiras
e acuícolas na rede Natura 2000 e outras áreas mariñas protexidas, e reforzar a xestión,
recuperación e seguimento destes espazos.



O Programa pleamar intégrase no LIFE IP INTEMARES “Gestión integrada, innovadora y
participativa de la Red Natura 2000 en el medio marino español”, que ten como obxectivo acadar
unha rede consolidada de espazos mariños da rede Natura 2000, xestionada de maneira eficaz, coa
participación activa dos sectores implicados e coa investigación como ferramentas básicas para a
toma de decisións.

O PROXECTO AVES_ÁRTABRAS
Cal é o obxectivo de Aves_Ártabras?


O obxectivo de Aves_Ártabras é avanzar no diálogo sobre:


Unha proposta para a potencial protección do espazo mariño do Golfo Ártabro mediante a
figura dunha ZEPA (Zona de Especial Protección para as Aves) a través dun proceso
participativo xurdido dende o propio territorio, coa implicación de todos os axentes e
sectores con intereses públicos ou privados.



Unha proposta para a xestión pesqueira e costeira sostible que garanta e promova a
conservación das actividades pesqueiras, acuícolas e marisqueiras tradicionais en termos de
sostibilidade, exemplaridade , innovación e de rendemento económico, ambiental e social.



En España a declaración das ZEPA é competencia das Comunidades Autónomas…



… excepto en territorio marítimo, onde a competencia é do Estado.

Nin o CEIDA nin o proxecto Aves_Ártabras
pretenden declarar unha ZEPA!!!

O PROXECTO AVES_ÁRTABRAS
Que pretende o CEIDA con este proxecto?

Promover unha proposta dende o territorio para a declaración dunha
Aves_Ártabras...:

ZEPA no Golfo Ártabro



...Obterá información científica relevante sobre as poboacións de aves mariñas reprodutoras no Golfo
Ártabro, as aves mariñas e acuáticas invernantes, o paso migratorio por este territorio e o uso do espazo
mariño por parte das súas aves.



...Diagnosticará e avaliará os impactos existentes sobre as aves mariñas do Golfo Ártabro, as súas
interaccións coas actividades humanas, os beneficios e oportunidades existentes en torno a elas e
aspectos socioambientais relevantes do territorio.



...En base a esta información recompilada, promoverá un proceso participativo cos distintos axentes
públicos e privados tendente á elaboración participada dun documento de base que defina a importancia
ambiental do territorio e avance propostas de xestión dende o propio territorio.



...A proposta final poderá ser tan diversa como o propio proceso participativo defina: proposta dunha
ZEPA mariña, proposta dunha ZEPA costeira ou mixta, ou calquera outra proposta destinada á xestión
sostible dos recursos pesqueiros e territoriais en base á conservación das súas aves mariñas.

O PROXECTO AVES_ÁRTABRAS
Polo tanto, pódese dicir que os obxectivos
principais do proxecto son...

Promover unha proposta dende o territorio para a declaración dunha

ZEPA no Golfo Ártabro.
Promover e reforzar un modelo de xestión pesqueira, acuícola e
marisqueira exemplar, innovador e sostible económica, social e
ambientalmente.
Promover propostas de xestión e planificación marítima e
litoral compatibles coa conservación da biodiversidade do
Golfo Ártabro, nomeadamente as súas poboacións de aves.

O PROXECTO AVES_ÁRTABRAS
Que é unha ZEPA?


Deriva da Directiva 2009/147/CE ou DIRECTIVA AVES.



Refírese á conservación de todas as especies de aves que viven normalmente en estado salvaxe no territorio europeo.



Constitúe coas Zonas Especiais de Conservación a Rede Natura 2000, que ten como obxectivo asegurar o mantemento ou
restablecemento nun estado de conservación favorable dos hábitats e especies europeas, garantindo á súa vez o mantemento
daquelas actividades compatibles que preservaron ditos valores ata os nosos días.

ZEPA mariñas de Galicia:

O PROXECTO AVES_ÁRTABRAS
O territorio: O Golfo Ártabro






16 concellos.
Máis de medio millón de habitantes.
150 km2 .
290 km de costa.

O PROXECTO AVES_ÁRTABRAS
O territorio: O Golfo Ártabro













2 portos de interese xeral do Estado.
2 megaportos industriais.
Corredor marítimo de Fisterra: 40.000 buques ano.
13 portos pesqueiros.
10 confrarías de pescadores.
2 Grupos Locais de Acción Pesqueira.
Turismo de praia e incremento poboacional estival.
Intensa actividade recreativa e deportiva náutica e
costeira.
Catro portos deportivos.
Turismo e actividades náuticas.

O PROXECTO AVES_ÁRTABRAS
Todas esa variedade e intensidade de
actividades humanas convive cunha elevada
biodiversidade, nomeadamente aves mariñas.

1

2

O Golfo Ártabro:
 Presenta varios espazos Natura 2000: Costa de Dexo, Betanzos-Mandeo, Costa Ártabra.
 Nas proximidades do Golfo Ártabro existen dúas ZEPA:
1. Costa de Ferrolterra-Valdoviño e o seu espazo mariño.
2. Costa da Morte Norte e o seu espazo mariño.
 Pero non hai ningunha ZEPA no Golfo Ártabro.


É dicir, no interior do Golfo Ártabro non existe ningún espazo destinado á conservación
das súas aves, malia ás importantes poboacións que alberga.

O PROXECTO AVES_ÁRTABRAS
Porqué Aves_Ártabras? Algunhas
aves do Golfo Ártabro...
Corvo mariño cristado

• Considerado

Vulnerable no

Catálogo Galego de Especies
Ameazadas.
• Especie En Perigo de

Extinción en Galicia e España

segundo criterios UICN.
• O Golfo Ártabro é a principal

Furabuchos balear

• Considerado

En Perigo

Crítico.
• A ave mariña máis

ameazada de Europa.
• O Golfo Ártabro é

posiblemente a única zona

Paíño do mal tempo

• Considerado Vulnerable no

Catálogo Galego de Especies
Ameazadas.
• Status en Galicia moi

descoñecido.
• O Golfo Ártabro e Ferrolterra

do Estado que alberga

albergan o groso da

zona de cría na costa

poboacións estivais non

poboación galega.

peninsular ibérica.

protexidas por unha ZEPA.

O PROXECTO AVES_ÁRTABRAS

O Camiño
A. Identificación e diagnose das
poboacións de aves mariñas do Golfo
Ártabro, impactos e ameazas

B. Elaboración dun proceso
participativo para a definición das bases
para a creación dunha potencial ZEPA
no Golfo Ártabro

Recompilación de información

Censos e estudos de campo

Identificación de impactos

C. Elaboración do documento Bases
para a declaración dunha ZEPA no Golfo
Ártabro.

O PROXECTO AVES_ÁRTABRAS

O Camiño da participación

Admón.

Produtivo
Académico

Mar/pesca

ONG

Admón. local

Admón.
ambiental

Deporte/ocio
Turismo

O PROXECTO AVES_ÁRTABRAS
Para cada grupo sectorial: un grupo de traballo para a determinación de impactos e interaccións e un
obradoiro participativo para a elaboración da proposta, xunto cun seminario final conxunto de integración.

A

B

C

Censos e estudos de campo

Proceso participativo

Identificación de impactos
Seminario inicial

Admón.

Produtivo

5 abril

4 abril

Turismo/Ocio

ONG/Académico

3 abril

4 abril

Admón.

Produtivo

19 setembro

30 maio

Turismo/Ocio

ONG/Académico

29 maio

30 maio

Integración
Outubro

Proceso online
En paralelo, para a sociedade en xeral

Elaboración do
documento Bases
para a declaración
dunha ZEPA no Golfo
Ártabro.

O PROXECTO AVES_ÁRTABRAS
OBXECTIVOS DOS GRUPOS DE TRABALLO PARA A IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS E INTERACCIÓNS (Fase A)
•

Identificación de impactos da actividade humana sobre as aves mariñas do Golfo Ártabro.

•

Identificación de interaccións positivas ou negativas por parte das aves mariñas cara os distintos sectores sociais.

•

Identificación de oportunidades e/ou problemáticas entre aves mariñas e sectores sociais.

•

Identificación de conflictos, intereses, sensibilidades, etc. nos distintos ámbitos competenciais da Administración en
relación co proxecto.

•

Identificar a sensibilidade e opinión dos distinto sectores sociais cara a conservación das aves mariñas.

OBXECTIVOS DOS OBRADOIROS DO PROCESO PARTICIPATIVO (Fase B)
Traballo participativo sectorial (e integrado entre sectores ao remate do proceso) para a definición de todos aqueles
aspectos a considerar na proposta, sempre baixo unha base de coñecemento científico sólido:
•

Cales deben ser os obxectivos da proposta para a protección das aves mariñas do Golfo Ártabro?

•

Cales son os principais obxectivos de conservación dende os puntos de vista ambiental e social¿

•

Cales deben ser as directrices de xestión?

•

Cales deben ser as medidas de conservación e xestión?

•

Cales deben ser as medidas de xestión pesqueira asociada ao territorio que permitan garantir e potenciar unha
actividade pesqueira, acuícola e marisqueira sostibles, exemplares e innovadoras no Golfo Ártabro?

•

Como deben orientarse as distintas planificacións sectoriais (marítima, turística, etc.) para integrar a
conservación da biodiversidade do Golfo Ártabro?

•

Que características, tipo de figura de conservación, ámbito competencial...definen á proposta definitiva?

O PROXECTO AVES_ÁRTABRAS
•

Duración dos grupos de traballo para a identificación de impactos e interaccións (Fase A) e dos
obradoiros do proceso participativo (Fase B): 3 horas.

•

Estrutura grupos de traballo abril:
Presentación do proxecto, obxectivos e interaccións co sector.
Cuestionario-reflexión individual.
Coloquio-debate, traballo grupal por mesas.
Dinámica interactiva de posta en común

•

Metodoloxía baseada na participación temperá e a procura de sinerxias e aportacións sectoriais:
Envío previo de documentación aos participantes → Realización do grupo de
traballo/obradoiro participativo → Envío do borrador de conclusións aos participantes →
Aportacións e modificacións por correo electrónico → Conclusións definitivas do traballo
sectorial.

•

Seminario final de integración: mesma metodoloxía con representantes dos distintos sectores.

•

Conclusións definitivas integran a proposta, a elaborar polo equipo do proxecto tendo en conta
todos os resultados do proceso previo.

•

O documento definitivo farase chegar á sociedade e Administracións competentes.

O PROXECTO AVES_ÁRTABRAS
Entidades que manifestaron o seu apoio ao proxecto

Pedro Galán Regalado
Profesor Titular Dpto. de Bioloxía Animal, Bioloxía
Vexetal e Ecoloxía

Alberto Velando Rodríguez
Investigador Principal do Grupo GEA- Universidade de
Vigo

Jesús Domínguez Conde
Profesor Titular Dpto. de Zooloxía

