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1. Benvidos ao proxecto LIFE BACCATA,
Conservando e restaurando os bosques
de teixo da Cordillera Cantábrica
22 de decembro de 2017

O proxecto LIFE BACCATA traballa pola
conservación e restauración do hábitat
prioritario do teixo, actualmente ameazado e
en regresión, en quince lugares da Rede Natura
2000 da Cordilleira Cantábrica e pertencentes
a Galicia, Castilla e León, e País Vasco.
O hábitat do teixo, presente tamén noutros
países europeos como Portugal, Francia, Italia
e Grecia, se atopa actualmente nun estado de
conservación desfavorable e inadecuado, na
rexión atlántica de España, e desfavorable ou
malo
na
mediterránea,
segundo
a
catalogación da Directiva de Hábitats na Unión
Europea.
O
proxecto
LIFE
BACCATA
actuará
exclusivamente sobre unha grande superficie
da Cordilleira Cantábrica, aínda que o estudio e
os resultados obtidos terán un alcance
internacional xa que existen territorios en
Portugal, Francia, Italia e Grecia que presentan
este tipo de hábitat, ameazado de xeito similar.

As liñas de traballo desenvólvense en torno a:
Coñecer, mellorando o coñecemento da
especie, Taxus baccata, e do seu hábitat a través
da análise do seu estado actual e das
ameazas que poñen en risco a súa
supervivencia. Este proxecto pretende ser un
xerador de coñecemento técnico aplicado e de
referencia técnica para, posteriormente,
deseñar as accións de conservación idóneas e
de compatilibilización doutros usos, no ámbito
da Unión Europea.
Conservar, protexendo e estendendo este
hábitat a través da aplicación de tratamentos
selvícolas concretos, eliminando as especies
exóticas que o poñen en perigo, cultivando as
plantas características destes hábitats e
aplicando medidas de control e conservación
xenética que aseguren o seu futuro.
Divulgar, informando e sensibilizando á
sociedade da importancia que ten a
recuperación e preservación natural e sostible
desta especie singular e do seu hábitat, e dos
beneficios socioeconómicos potenciais que
pode xerar para a poboación local.
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O teixo vén sufrindo unha serie de ameazas que inflúen directamente na biodiversidade
das zonas que ocupa, e por iso, require unha actuación urxente como garantía do seu
futuro.
Estas ameazas fóronse orixinando ao longo dos anos e son de diversa índole, os
incendios, as curtas, a construción de infraestruturas, a fragmentación e falta de
conexión entre estes espazos naturais, ou as repercusións do cambio climático.
Individualmente ou de xeito conxunto, estas ameazas puxeron en perigo a supervivencia
desta especie, o seu hábitat e a biodiversidade que conteñen, por iso faise necesario
actuar e garantir o seu futuro de xeito sostible.
O proxecto LIFE BACCATA aplicará as medidas de protección e xestión forestal
necesarias que promovan a mellora do estado de conservación e restauración do teixo
e dos teixedais, fomentando a súa rexeneración natural, e o das especies de flora e
fauna que os habitan, contribuindo a frear a perda de biodiversidade.
O proxecto LIFE BACCATA desenvólvese en colaboración coa Universidade de Santiago de
Compostela, a Junta de Castilla y León, Cesefor e a Corporación do Goberno Vasco para
o desenvolvemento do medio rural e mariño, Hazi.
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2. LIFE
BACCATA
organiza o
seu primeiro
seminario
técnico
sobre
teixadais
cantábricos
30 de xuño de 2017

A organización deste seminario, no que participa a Junta de
Castilla y León e Cesefor, responde á necesidade de dispoñer de
ferramentas de comunicación como sistema de difusión de
información, favorecendo a transferencia de coñecemento, así
como o intercambio de experiencias con outros grupos de
traballo co mesmo obxectivo.
As sesións técnico-científicas desenvolveranse basicamente
para asegurar que os esforzos técnicos e científicos xa
desenvolvidos no teixo se volvan a entidades responsables da
conservación deste hábitat e en particular na área do proxecto.
Nestes días haberá intercambio de experiencias valiosas para o
coñecemento e xestión deste hábitat. Ademais, estes seminarios
pretenden continuar e fortalecer a rede de traballo conxunta que
permitirá ter información relacionada con experiencias
anteriores xa realizadas.
O evento será libre e terá lugar no Centro de Defensa contra o
Incendio da capital de León o 29 de xuño de 2017. A entrada será
gratuíta e gratuíta ata cubrir o aforo da sala.
O proxecto LIFE BACCATA traballa para a conservación e
restauración do hábitat prioritario do teixo, actualmente
ameazado e en regresión, en quince espazos da Rede Natura
2000 das Montañas Cantábricas e pertencentes a Galicia, Castela
e León e País Vasco.
O proxecto ten previsto actuar sobre unha gran área das
montañas cantábricas, aínda que o estudo e os resultados
obtidos terán un alcance internacional para empregar noutros
territorios en Portugal, Francia, Italia e Grecia que teñan este tipo
de hábitat, igualmente ameazados.
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O teixo
O teixo sufriu unha serie de ameazas que inflúen directamente na biodiversidade das
áreas que ocupa. Estas ameazas orixináronse ao longo dos anos e son de varios tipos:
incendios, cortas, construción de infraestruturas, fragmentación e falta de conexión entre
estes espazos naturais ou as repercusións do cambio climático. Individualmente ou
conxuntamente, estas ameazas comprometeron a supervivencia desta especie, o seu
hábitat e a biodiversidade que contén; polo tanto, é necesario actuar e garantir o seu futuro
dun xeito sostible.
LIFE BACCATA aplicará as medidas necesarias de protección e manexo forestal que
fomenten a mellora do estado de conservación e restauración do teixo e dos teixadais,
promovendo a súa rexeneración natural e das especies de flora e fauna que os habitan, e
contribuirán a deter a perda de biodiversidade.
O proxecto, cofinanciado pola Comisión Europea no marco da convocatoria LIFE, ten lugar
entre 2016 e 2020 en quince espazos na Rede Natura 2000 das Montañas Cantábricas e
pertencentes a Galicia, Castela e León e País Vasco. A Universidade de Santiago de
Compostela participa como coordinadora do proxecto e como socio da Xunta de Castela e
León, Cesefor e Hazi, Corporación do Goberno Vasco para o desenvolvemento do medio
rural e mariño.
Máis información na páxina web do proxecto: www.life-baccata.eu
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3. O proxecto Life Baccata xa está a
traballar na caracterización e diagnose
previa do hábitat prioritario "Bosques
Mediterráneos de Taxus Baccata (9580*)" da
Cordilleira Cantábrica"
02 de xuño de 2017

O obxecto do traballo é a execución dos traballos de caracterización e diagnose previa do
hábitat prioritario 9580 *, "Bosques mediterráneos de Taxus baccata", presente en diferentes
espazos da Rede Natura 2000 da Cordilleira Cantábrica.
A caracterización, diagnose e avaliación da situación inicial do devandito hábitat
correspóndese coa acción preparatoria do proxecto LIFE BACCATA orientada a obter a
información necesaria para desenvolver a planificación técnica das accións de
conservación e o seguimento das repercusións do proxecto. Achegará información relevante
para clarificar a interpretación do hábitat 9580*, actualizar a súa cartografía, os formularios
Nat2000 e a valorización deste hábitat.
Ademais o estudio etnocultural dos teixedais nos enclaves de actuación é necesario para
orientar o programa de divulgación do proxecto, implicar á poboación local na conservación
dos teixedais, así como para valorizar este hábitat e a súa relación coa poboación local.
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4. LIFE BACCATA celebra o 25 aniversario
do programa LIFE
12 de xuño de 2017

LIFE BACCATA celebrou o pasado venres, 9
de xuño, o 25 aniversario da aprobación
da Directiva Hábitats (DC 92/43/CEE) e da
posta en marcha do programa europeo
LIFE, avaliando o seu impacto e melloras
sobre o medio ambiente durante un
cuarto de século.
Para iso tivo lugar unha xornada na que 4
proxectos LIFE de Natureza e Acción polo
Clima desenvolvidos nos últimos 25 anos
en Galicia presentaron á audiencia o
gran paso que supuxo a súa execución e
posta en marcha, a través dos seus
resultados, os desafíos superados, os
beneficios ambientais proporcionados e
o coñecemento xerado.

Os relatores de LIFE BACCATA destacaron
o enorme esforzo que supón este
proxecto a prol da conservación dos
bosques de teixo, considerados un tipo
de hábitat prioritario de cara á súa
conservación, razón pola que este
proxecto conta coa máxima financiación
(75%) da Comisión Europea.
Finalmente abriuse un pequeno espazo
para que os asistentes puidesen realizar
cuestións sobre os proxectos expostos.
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5. O proxecto LIFE BACCATA participa
nun evento de servizos ecosistémicos
en Tallinn (Estonia)
10 de maio de 2017

O IBADER, como beneficiario coordinador do proxecto LIFE BACCATA, asistiu ao evento
"COSTING THE EARTH? – TRANSLATING THE ECOSYSTEM SERVICES CONCEPT INTO PRACTICAL
DECISION MAKING", organizado polo LIFE VIVA GRASS en Tallinn (Estonia) durante os días 10-12
de maio de 2017.
O evento abordou todos os aspectos estratéxicos da inventariación e valoración dos servizos
prestados polos ecosistemas, así como a toma de decisión baseada neste enfoque que na
actualidade se está a convertir como unha das alternativas de maior aptitude para valorar
as repercusións que as nosas actividades posúen sobre o medio ambiente.
Ao evento asistiron máis de 100 asistentes que proviñan de 18 países, a maior parte Estados
membros da UE. No transcurso das diferentes sesións, os membros do IBADER
intercambiaron puntos de vista e compartiron coñecementos e metodoloxías co resto de
asistentes, resultando unhas xornadas moi proveitosas ao mesmo que satisfactorias,
permitindo a replicabilidade das accións de LIFE BACCATA ao resto de proxectos, e
incorporando as leccións aprendidas polos mesmos ao ámbito do proxecto coordinado polo
IBADER. O coñecemento doutras realidades a través dos diferentes proxectos implicados,
posibilitou que xurdisen tamén interesantes contactos que no futuro se poden materializar
en posibles colaboracións para desenvolver novos proxectos, investigacións ou
intercambios de información.
O proxecto LIFE BACCATA, coordinado polo IBADER de Lugo, posúe como obxectivo a mellora
do estado de conservación do tipo de hábitat prioritario 9580* “Bosques mediterráneos de
Taxus baccata” en 15 Espazos Protexidos da Rede Natura 2000 da Cordillera Cantábrica,
mediante o incremento da súa área de ocupación, a mellora da súa estrutura e
funcionalidade, así como das súas perspectivas futuras. O proxecto abrangue igualmente
unha serie de medidas de difusión e transferencia dos resultados acadados, así como un
programa de información e sensibilización ao público en xeral sobre a importancia do
hábitat 9580*, os valores da biodiversidade albergada, e os servizos prestados polos
ecosistemas abordados polo proxecto.
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