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 Ten como marco territorial as 6 Reservas de
Biosfera de Galicia
 Ten como obxectivo xeral contribuír á
conservación da biodiversidade nestes
territorios mediante unha campaña de
sensibilización e participación en torno á
problemática ocasionada pola introdución e
propagación de especies exóticas invasoras
 Estas especies son a segunda causa de perda
de biodiversidade mundial, tras a alteración
e destrución do hábitat. Supoñen unha
ameaza para a diversidade biolóxica debido
aos impactos que causan sobre as especies
autóctonas por depredación, competencia,
hibridación ou introdución de enfermidades
e parasitos

OBXECTIVO XERAL

Contribuir á conservación da biodiversidade
mediante unha campaña de formación e
sensibilización para a prevención e control das

especies exóticas invasoras nas Reservas da
Biosfera de Galicia

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

Consolidar e reforzar o vínculo existente entre as
distintas Reservas da Biosfera de Galicia e o traballo
conxunto que facilite a consecución dos obxectivos
do proxecto
Aumentar e mellorar o grado de coñecemento desta
problemática no territorio das seis Reservas de
Biosfera de Galicia
Estimular e promover a participación en actividades
de carácter ambiental dentro da poboación local de
cada Reserva
Poñer a disposición de toda a comunidade educativa
a información máis relevante sobre esta
problemática, fomentando a reflexión e implicación
das súas accións diarias na conservación da
biodiversidade

ACTIVIDADES CAMPAÑA
I.

WORKSHOP COS XESTORES DAS RESERVAS DA
BIOSFERA DE GALICIA PARA A IDENTIFICACIÓN E
DIAGNOSE
 Identificación das principais especies invasoras en
cada unha das Reservas de Biosfera

 Diagnose da situación actual en cada Reserva
 Elaboración dunha guía e recompilación, mediante
fichas, das especies exóticas invasoras presentes no

Modelo
de fichas

territorio, acompañadas dunhas recomendacións de
actuación para prever si é posible, a súa expansión
ou mitigar os seus efectos

MODELO DE FICHA

o Unha ficha para cada Reserva cos seguintes
campos:
Nombre Especie (común e/ou específico)
Grado de ameaza (leve/medio/alto) *
Zona afectada(Núcleo/Tampón/Transición)

Modelo
de fichas

o

* De ser posible, indicar extensión afectada

ACTIVIDADES CAMPAÑA

II.

SEMINARIO FORMATIVO SOBRE EXEMPLOS DE

BOAS PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN E
ERRADICACIÓN DAS ESPECIES INVASORAS

 Dirixido a todos os Concellos do territorio das
Reservas da Biosfera, tanto persoal técnico
como público xeral

ACTIVIDADES CAMPAÑA
III. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN AMBIENTAL NOS
TERRITORIOS DAS RESERVAS DE BIOSFERA GALEGAS
 DÍA DO VOLUNTARIADO

Uña de Gato

Mimosa

ACTIVIDADES CAMPAÑA
IV. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN AMBIENTAL NOS
CENTROS EDUCATIVOS DAS RESERVAS DE
BIOSFERA DE GALICIA
 Identificación de centros piloto e profesorado
potencialmente implicado nos territorios das
Reservas de Biosfera de Galicia
 Taller cos alumnos/as dos centros educativos
 Guía de Recursos para o profesorado

ACTIVIDADES CAMPAÑA
V. COMUNICACIÓN DA CAMPAÑA
 Deseño da identidade visual do Programa e materiais
divulgativos das actuacións
 Comunicación en prensa e redes sociais

CRONOGRAMA
Campaña de prevención e control das especies exóticas invasoras nas
Reservas de Biosfera de Galicia
1
1.- Workshop cos xestores das Reservas de Biosfera de Galicia para
identificación e diagnose
1.3 Elaboración dunha Guía con fichas divulgativas de cada unha das
especies e recomendacións de actuación dentro do territorio
2.- Seminario formativo sobre exemplos de boas prácticas en prevención e
erradicación das especies invasoras dirixido a todos os Concellos das
Reservas de Biosfera, tanto ao persoal técnico como ao público xeral
3.- Programa de participación ambiental nos territorios das Reservas de
Biosfera
Día do Voluntariado
4.- Programa de Participación ambiental na comunidade educativa dos
territorios das Reservas de Biosfera Galegas
4.1 Identificación de centros piloto e profesorado potencialmente implicado
nos territorios das Reservas de Biosfera de Galicia
4.2 Taller cos alumnos/as dos centros educativos
4.3 Guía de recursos para o profesorado
5.- Comunicación da campaña
5.1 Deseño da identidade visual do Programa e materiais divulgativos das
actuacións
5.2 Comunicación en prensa e nas redes sociais.
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