Co obxectivo de fomentar as iniciativas de protección do
territorio, a Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas–Betanzos, xunto coa Fundación Fragas do Mandeo,
organiza a III Semana de Custodia do Territorio nas Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, na que se desenvolverán conferencias e accións de voluntariado ambiental.
Esta terceira edición ten como fin que a cidadanía coñeza
algunhas das especies de animais e plantas presentes no
territorio da reserva da biosfera que precisan da nosa
atención e coidados por estaren ameazadas. O obxectivo
é fomentar na bisbarra unha cultura de conservación da
biodiversidade, para que tanto os estamentos oficiais
coma os particulares teñan en conta as súas necesidades
vitais antes de acometer actuacións ou realizar actividades no medio natural. Grazas a senlleiros investigadores,
achegarémonos á vida das xoias que conforman o tesouro natural que se agocha en As Mariñas.
A Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas–
Betanzos é unha organización sen ánimo de lucro constituída no ano 2008 coa finalidade de agrupar ás entidades
interesadas en promover o desenvolvemento rural no territorio das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Xestiona actualmente o Programa LEADER 2014-2020 e acadou no ano 2013 a declaración de reserva da biosfera para a comarca.
Fragas do Mandeo é unha entidade de custodia do territorio non gobernamental e non lucrativa. Ten creado o
fondo de conservación da natureza da comarca de As
Mariñas, que lle permite adquirir fincas de interese ambiental para a protección a perpetuidade dos hábitats naturais. Deste xeito, coida da paisaxe e dos bosques, asegurando un futuro para as especies de animais e plantas
que conforman a biodiversidade destes ecosistemas.

XORNADA

SÁBADO 20-9-2014

Custodia do territorio e conservación:
Retos na preservación da biodiversidade mariñán
Salón azul do Liceo de Betanzos

Presentación

9:30

D. Ramón García, alcalde de Betanzos
D. José Antonio Santiso, presidente da Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos
D. Fernando Bandín, presidente do padroado de Fragas do Mandeo

A custodia dos nosos tesouros naturais

10:00

O cofre do tesouro: hábitats e flora ameazada

10:30

Xoias con mala prensa: anfibios e réptiles

11:15

Pausa

12:00

A perla do río: o futuro da Margaritifera

12:30

D. Fernando Bandín, presidente do padroado de Fragas do Mandeo
Hai catros anos que naceu Fragas do Mandeo para custodiar os hábitats naturais da nosa bisbarra. Coa axuda de doadores e voluntarios, cada ano vai incrementando a superficie na que garante a conservación da súa biodiversidade, dos hábitats e da paisaxe.
Dr. Javier Amigo, Universidade de Santiago de Compostela
Dende a costa até o interior, na nosa bisbarra atópase unha gran
diversidade de hábitats nos que medra unha variada flora. Se nas
beiras dos ríos buscan acubillo moitas especies de fentos protexidos, na beira do mar localízanse algunhas das plantas máis escasas.
Dr. Pedro Galán, Universidade da Coruña
Entre os anfibios e réptiles da nosa bisbarra atopamos endemismos
ameazados e poboacións singulares. A desaparición das charcas está a afectar gravemente a reprodución dos anfibios. Malia que cargan con inmerecidos mitos, son especies realmente beneficiosas.

Dra. Paz Ondina, Universidade de Santiago de Compostela
O mexillón de río é unha especie ameazada pouco coñecida na bisbarra. Ten un ciclo vital complexo que depende da abundancia de
peixes, algunhas veces tan escasos coma o salmón. O Mandeo aínda conta cunha boa poboación, pero hai que mirar por el.

Alfaias aladas: aves que temos que amparar

13:15

D. Sergio París, Sociedade Galega de Ornitoloxía
As aves sempre atraeron a nosa atención, pero poucos se decatan
das dificultades que pasan para criar a escribenta das canaveiras,
nos canavais, e o corvo mariño, nos cantís costeiros. Podemos axudarlles simplemente tendo en conta as súas necesidades vitais.

XORNADA DE VOLUNTARIADO
DOMINGO 21-9-2014
Limpeza de invasoras e lixo na praia da Alameda
Imos xuntarnos de novo nesta praia de Ponte do Porco para facer
voluntariado ambiental durante toda a mañá. Apadriñámola dende
2009, eliminando os plumachos e outras especies exóticas invasoras que nacen tódolos anos na súas dunas, e de paso recoller o lixo
que as mareas deixan nela. Esta praia forma parte do espazo natural protexido Betanzos-Mandeo, sendo a que ten un maior valor
ecolóxico entre tódolos seus areais. Contamos coa colaboración do
Concello de Miño. Ponte en contacto connosco se queres participar.
CONFERENCIA
MÉRCORES 24-9-2014
A ameaza das especies exóticas invasoras nas Mariñas
Salón azul do Liceo de Betanzos, ás 20:00 horas
Conferencia do Dr. Jaime Fagúndez, profesor de botánica da Universidade da Coruña. As especies exóticas invasoras son a segunda
causa en importancia de perda de biodiversidade a nivel planetario.
A nosa bisbarra non escapa a este problema. O visón americano e o
cangrexo de río americano están a afectar á nosa fauna, as acacias e
robinias invaden as nosas fragas, os plumachos inzan as fincas e o
argazo xaponés o mar. A mellor maneira de presentar batalla a estes inimigos da nosa biodiversidade é coñecelos en detalle.
ECO-REGATA NA RÍA DE BETANZOS
SÁBADO 27-9-2014
Competición lúdica de embarcacións recollendo lixo na xunqueira
A ría forma parte da nosa vida cotiá, pero poucas veces reparamos
no seu estado. No canto de competir por ser o máis veloz, a partires
das 15:00 horas a rivalidade será por coidala. As embarcacións loitarán por ver cal é a que máis lixo recolle e a que atopa o residuo
máis singular. A saída e a meta estarán no porto de Betanzos, onde
haberá comida, bebida, música e actividades infantís. Colaboran
Amigos dos Ríos de Betanzos, Club de Piragüismo, Ría do Pedrido,
Regato dos Mouros, Lar de Unta e Casa Castillo. Ponte en contacto
connosco se queres participar, aínda que non teñas lancha.
XORNADA DE VOLUNTARIADO
DOMINGO 28-9-2014
Limpeza simultánea dos ríos galegos
Esta xornada de voluntariado celébrase o mesmo día en ríos de toda Galicia, xuntándose máis de 50 entidades o ano pasado. Invitámosche a participar nesta sétima edición coa recollida de lixo no río
Mendo dende a ponte das Moas até a de Taibo. Será unha magnífica forma de coñecer este río, comprometéndonos na súa conservación e gozando da paisaxe nunha ruta de 6 km que nos ocupará toda a mañá. De haber xente dabondo, dividirémonos en grupos para
cubrir máis zonas. Ponte en contacto connosco se queres participar.

 Día 28. Voluntariado na limpeza simultánea de ríos
Apelidos e nome: ................................................................................

A Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do
Mandeo, declarada en maio de 2013, ten como obxectivo
compatibilizar a conservación dos espazos naturais máis
valiosos do territorio co desenvolvemento sostible.

.............................................................................................................
DNI: ……................................................................................................
Enderezo: ............................................................................................
.............................................................................................................
Código postal: .....................................................................................
Localidade: ..........................................................................................

PROXECTO FINANCIADO CON FONDOS FEADER DO PROGRAMA LEADER GALICIA 2014-2020
MEDIDA 431-B
ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS

Teléfono fixo e móbil: .........................................................................
Profesión: ............................................................................................
Institución ou entidade: ......................................................................
.............................................................................................................

Prazas limitadas. Reserva praza enviando o boletín de inscrición a:
info@marinasbetanzos.org

Tel.: 981 669 541

Non esquezas cancelar a túa reserva no caso de non poder participar nas accións de voluntariado: así nos aforras gastos nos seguros.

Conforme á LOPD, a información recollida relacionada cos datos de carácter persoal non será utilizada para fins que non sexan os estritamente vinculados ao seu
cometido, engadindo ademais a absoluta confidencialidade e exclusividade, quedando prohibida a calquera persoa a súa revelación, copia, distribución ou exercicio relacionado co seu contido.

FEADER

Europa inviste no rural

ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL
MARIÑAS-BETANZOS
San Marcos s/n; 15318 Abegondo
Tel.: 981 669 541 Fax: 981 673 574
info@marinasbetanzos.org
www.marinasbetanzos.org
www.biosferamarinasmandeo.com
FRAGAS DO MANDEO
Lg. Vilar de Costoia nº 123; 15380 Oza-Cesuras
Tel.: 981 105 903
correo@fragasdomandeo.org
www.fragasdomandeo.org

CalroSSilvar – ACADA Comunicación

Correo electrónico: .............................................................................

III SEMANA DE CUSTODIA DO TERRITORIO NAS MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO

 Día 27. Eco-regata na ría de Betanzos

Do 20 ó 28 de setembro de 2014

 Día 21. Voluntariado na praia da Alameda

A custodia do territorio é unha fórmula de actuación na
que os propietarios e mailos usuarios do territorio implícanse na conservación e no uso dos valores e dos recursos
naturais, culturais e paisaxísticos.

Retos na preservación da biodiversidade mariñán

 Día 20. Xornada Custodia do territorio e conservación

Custodia do territorio e conservación:

INDIQUE A ACTIVIDADE NA QUE DESEXA INSCRIBIRSE

