
TURISMO VS CONSERVACIÓN

TURISMO VS CONSERVACIÓN DA NATUREZA 

1. Introdución 
 Vivimos nunha sociedade cada vez máis polarizada na que parece que hai que tomar 

partido únicamente por 2 opcións: 

- Animalista ou cazador 

- Españolista ou Independentista 

- Dereitas ou esquerdas 

 Realmente non hai oco para dialogar? Non podemos ver a parte boa de cada unha delas? 

 E no Courel, tampouco estamos exentos destes debates. En canto a conservación, 

poderíamos clasificar as opcións en: 

a) Conservacionismo: persoas que consideran O Courel un lugar protexido no que hai que 

conservar as actividades tradicionais e as súas paisaxes tal e como están. 

b) Desenvolvismo: O Courel debería aproveitar máis o seu lado máis turístico, xa que na 

montaña pódense practicar diversos deportes como o sendeirismo, escalada, espeleoloxía ou 

o trail running. 

 É compatible conservación e turismo? A Organización Mundial do Turismo (OMT) define o 

turismo sustentable como o “turismo que ten plenamente en conta as repercusións actuais e 

futuras, económicas, sociais e medioambientais para satisfacer as necesidades dos visitantes, da 

industria, do entorno e das comunidades anfitrionas”.  

 No 2015 sorprendeunos a polémica xurdida por algunhas persoas que non estaban 

conformes co trazado dunha carreira de montaña (trail running) porque atravesaba unha zona na 

que había orquídeas e unha devesa. De aí xurdiu no seguinte ano, no 2016, iniciar este traballo.  

 Ademais este ano o noso concello acaba de adherirse a rede española de instalacións 

permanentes de trail running (trail running center) na que haberá itinerarios balizados de xeito 

permamente e uns servizos básicos para os corredores, que inclúen piscina climatizada. 

2. Obxectivos 
 No noso traballo estudamos os efectos do trail “Aldeas do Courel” nunha microrreserva 

de orquídeas durante 3 anos. Así pois, o obxectivo do traballo é comprobar os posíbeis danos 

ocasionados polo trail nas orquídeas dunha microrreserva. 

3. Material e métodos 
 “Aldeas do Courel” é unha carreira de montaña na que hai 3 categorías para participar: 16 

km, 40 km e 70 km. Participan aproximadamente 70 persoas pero estas normalmente están 

acompañadas polas súas familias. É unha fin de semana lúdica na que hai moito movemento de 

persoas. 

 É unha carreira esixente xa que O Courel caracterizase por ter unhas importantes 

diferenzas altitudinais. O trazado da proba pasa por unha das microrreservas de orquídeas que se 
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crearon no 2015: a microrreserva do Monte Cido. Este foi o lugar escollido para realizar o noso 

estudo. 

 Durante 3 anos pasamos por esta microrreserva e contamos os exemplares de orquídeas 

existentes a ambos lados do sendeiro que a atravesa, uns días antes da competición e 

inmediatamente despois. 

4. Resultados e discusión 
 Xa que depende da climatoloxía de cada ano, non sempre atopamos as mesmas especies 

no conteo. As especies que contamos (variando o ano segundo a súa floración) son:  

- Orchis morio 

- Orchis ustulata 

- Dactylorhiza insularis 

 Soamente hai 2 especies que estiveron presentes todos os anos: Orchis morio e Orchis 

ustulata. No ano 2019 soamente fomos contar as orquídeas antes da competición. 

 O número de individuos que se 

perderon cada ano despois da carreira (5, 4 e 

2) parece relativamente baixo. En principio, 

asumimos que estas perdas débense á 

carreira,   ainda que tamén poderían deberse 

a outras causas (outras persoas que visitaron a 

microrreserva, animais salvaxes...). Por outra 

banda, observando os datos do ano 2019 (no 

que unicamente contamos as orquídeas antes 

da competición), pódese ver que aumentou o 

número de exemplares das tres especies, polo 

que parece que os trails non afectaron 
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negativamente as poboacións. Hai que ter en conta que as orquídeas nacen dun bulbo e aínda 

que fosen pisadas (ou comidas por un animal) poden florecer o seguinte ano. 

  

Tamén hai que ter en conta que nas carreiras de montaña, as persoas que corren seguen o 

sendeiro sen facer desvíos, minimizando así os seus esforzos. Tampouco son carreiras nas que 

vaian varias persoas polo sendeiro en paralelo. 

 É evidente que calquera actividade humana causa un impacto no medio ambiente. 

Debería haber unha restricción nas actividades que supoñen un dano inasumible á fauna, á flora e 

ás persoas que viven permanentemente nese lugar.  

 A finalidade da creación das microrreservas é manter os pastizais para que poidan seguir 

florecendo as orquídeas, xa que coa pérdida da gandeiría eses pastos estaban a converterse en 

matorral, o que sí impide o florecemento destas orquídeas típicas do pastizal. 

 Os sendeiros usados tanto para persoas que simplemente camiñen como as que corran, 

aínda que poden causar un pequeno impacto, parecen non supoñer ningún dano importante na 

microrreserva de orquídeas do Monte Cido, xa que non diminuiu o número de individuos. 

 O proxecto de que no Courel vaia existir unha rede de sendeiros para uso de corredores 

(Trail Running center) non parece que sexa incompatible co turismo sustentable, polo menos no 

que se refire ao seu impacto sobre a flora. Ademais, pode que abra a porta a que existan unha 

serie de servizos que poderían mellorar a vida das persoas que residimos aquí: quen sabe se 

poderemos optar a ter unha piscina climatizada no colexio para que o alumnado, os habitantes 

do Courel e as persoas que veñen visitarnos, poidamos relaxarnos a remollo mentras observamos 

a beleza das montañas do Courel. 

5. Conclusión 
• O número de individuos de orquídeas que se perderon na microrreserva de orquídeas do 

Monte Cido a causa do trail aldeas do Courel foi de un máximo de 5 no 2016, 4 no 2017 e 2 no 

2018. 

• O número de individuos de Orchis morio, Orchis ustulata e Dactylorhiza insularis non diminui no 

2019 a causa das carreiras dos 3 anos anteriores. 
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Especies 27/5/16 2/6/16 31/5/17 3/6/17 25/5/18 28/5/18 12/5/19 28/5/19

O. morio 28 55 66 62 12 11 92

O.ustulata 3 10 20 20 1 0 29

D. insularis 11 6 6 6 13

Total 
perdidas

5 4 2


