
 

Acción gratuíta financiada polo FEMP 

BIODIVERSIDADE E SERVIZOS DOS ECOSISTEMAS DO GOLFO ÁRTABRO 



O PROGRAMA PLEAMAR 

 Iniciativa da Fundación Biodiversidad (MITECO) para o reforzo da sostibilidade do sector 

pesqueiro e acuícola en España. 

 Financiado a través do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), fondo estrutural das 

políticas marítima e pesqueira da UE para o período 2014-2020. 

 Fundación Biodiversidade: Organismo Intermedio de Xestión para a xestión e execución 

do Programa Operativo da FEMP. 

 Obxectivos do FEMP: 

o O fomento de actividades pesqueiras e acuícolas competitivas, medioambientalmente sostibles, 

económicamente viables e socialmente responsables, o fomento do desenvolvemento territorial 

equilibrado e integrador das zonas pesqueiras e acuícolas, o apoio ao desenvolvemento da PMI, as políticas 

de cohesión e a PPC. 

 



O LIFE IP INTEMARES 

 LIFE IP INTEMARES “Gestión integrada, innovadora y participativa de la Red Natura 2000 

en el medio marino español”. 

 O máis importante proxecto de conservación do medio mariño en Europa. 

 Primeira iniciativa a nivel estatal que combina distintos fondos europeos para a xestión 

de toda unha rede de espazos protexidos. 

 Orzamento de 49,8 millóns de € ata 2024. 

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 PROGRAMA PLEAMAR 

 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. 

 Fomentar unha acuicultura cun elevado nivel de protección ambiental e eficiente no 

emprego dos recursos. 

 Apoiar a mitigación e adaptación do sector pesqueiro ao Cambio Climático. 

 Reducir o impacto da pesca e da acuicultura no medio mariño. 

 Reforzar as interaccións positivas da pesca e a acuicultura coa contorna. 

 Optimizar a comercialización dos produtos pesqueiros e acuícolas e apoiar a 

diversificación de actividades. 

 

OBXECTIVOS 



O PROGRAMA PLEAMAR 

Apoiar e cofinanciar no período 2017-2024 preto de 300 proxectos que contribúan á 

protección e recuperación da biodiversidade mariña, a práctica de actividades pesqueiras 

e acuícolas máis sostibles, a redución das capturas non desexadas e o reforzo da xestión 

das áreas mariñas protexidas.  

 

META 



O PROGRAMA PLEAMAR 

1. Innovación medioambiental  orientada a reducir os efectos negativos no medio 

ambiente da pesca e da acuicultura. 

2. Servizos de asesoramento sobre sostibilidade ambiental da pesca e da acuicultura. 

3. Creación e mantemento de redes e accións de transferencia, fomentando a xeración de 

sinerxias e o intercambio dos resultados da I+D+i e das boas prácticas. 

4. 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. 

5. Recollida, tratamento e valorización de residuos por parte do sector pesqueiro e 

acuícola, contribuído a unha mellor conservación dos recursos biolóxicos mariños. 

6. Sensibilización da sociedade no seu conxunto e de colectivos específicos relacionados 

co medio mariño acerca da importancia da biodivesidade mariña, a través do fomento 

de actividades e produtos pesqueiros e acuícolas sostibles. 

 

EIXOS 



O PROGRAMA PLEAMAR 

 Eixo 1: 15 proxectos. 

 Eixo 2: 4 proxectos. 

 Eixo 3: 5 proxectos. 

 Eixo 4: 12 proxectos. 

 Eixo 5: 1 proxecto. 

 Eixo 6: 6 proxectos. 

 

43 proxectos aprobados: 

• 19 entidades públicas. 

• 24 entidades privadas. 

Biodiversidade e servizos dos ecosistemas do 

Golfo Ártabro 



BIODIVERSIDADE E SERVIZOS DOS 
ECOSISTEMAS DO GOLFO ÁRTABRO 

Obxectivos 

1. Recompilar o coñecemento sobre a biodiversidade do Golfo Ártabro e divulgalo á 

sociedade en xeral. 

2. Divulgar os servizos dos ecosistemas dos que dita biodiversidade provee ao territorio. 

3. Divulgar, sensibilizar e reforzar as boas prácticas nos usos e actividades desenvoltos no 

medio mariño, dirixidos á sociedade en xeral e con especial atención ao sector 

pesqueiro, acuícola e turístico, coa súa colaboración. 



Seminario O Golfo Ártabro: 
Biodiversidade e Benestar humano. 

BIODIVERSIDADE E SERVIZOS DOS 
ECOSISTEMAS DO GOLFO ÁRTABRO 

 Servizos dos ecosistemas mariños. 

 Os bosques de algas e a súa comunidade 

asociada 

 As praderías mariñas do Golfo Ártabro 

 Os cetáceos no Golfo Ártabro 

 A importancia ornitolóxica do Golfo Ártabro 



Publicación técnica 

BIODIVERSIDADE E SERVIZOS DOS 
ECOSISTEMAS DO GOLFO ÁRTABRO 

Biodiversidade e servizos 

ecosistémicos do Golfo Ártabro 

E publicacións divulgativas 



Talleres divulgativos para a poboación escolar 

BIODIVERSIDADE E SERVIZOS DOS 
ECOSISTEMAS DO GOLFO ÁRTABRO 

Máis de 400 alumnos de 10 centros escolares. 



Unidade didáctica para o profesorado 

BIODIVERSIDADE E SERVIZOS DOS 
ECOSISTEMAS DO GOLFO ÁRTABRO 

 Distribuída aos centros escolares dos 16 

concellos. 

 Publicada en pdf e dispoñible na páxina web 

do CEIDA. 



Seminarios de sensibilización ambiental para os sectores turístico, acuícola e 
pesqueiro en materia de boas prácticas 

BIODIVERSIDADE E SERVIZOS DOS 
ECOSISTEMAS DO GOLFO ÁRTABRO 



O GOLFO ÁRTABRO 

 16 concellos. 
 Máis de 600.000 habitantes. 
 150 km2 . 
 290 km de costa. 



O GOLFO ÁRTABRO 

 2 portos de interese xeral do Estado. 
 2 megaportos industriais. 
 Corredor marítimo de Fisterra: 40.000 buques/ano. 



O GOLFO ÁRTABRO 

 13 portos pesqueiros. 
 10 confrarías de pescadores. 
 Marisqueo e acuicultura. 
 2 Grupos Locais de Acción Pesqueira. 



O GOLFO ÁRTABRO 

 Turismo de praia. 
 Catro portos deportivos. 
 Turismo e actividades náuticas. 
 Turismo gastronómico. 
 Crecente tráfico de cruceiros. 
 Incremento notable da poboación 

estival. 



O GOLFO ÁRTABRO 

 4 Zonas Especiais de Conservación. 
 2 Zonas de Especial Protección para 

as Aves. 
 1 Monumento Natural. 



O GOLFO ÁRTABRO 

Pradeiras mariñas 



OS ECOSISTEMAS DO GOLFO ÁRTABRO 

Pradeiras mariñas 

 A Coruña Ferrol Ares Betanzos Total % Galicia

Zostera marina 1.74 0.4 9.45 11.6 2.56

Zostera noltei 10 133.9 45.4 50.8 240.1 9.41

Z. marina + Z. noltei    14.8 14.8  

Tabla 1. Extensión (en hectáreas) de las praderas de Zostera marina, Z. noltei y praderas mixtas en las rías del 
golfo Ártabro (A Coruña, Ferrol, Ares, Betanzos). Se indica el total de la extensión y el % de extensión con 
respecto a la extensión total de Galicia. 



O GOLFO ÁRTABRO 

Pradeiras mariñas 

986 AVES (RANGO: 759-1.112)

30 ESPECIES ACUÁTICAS DISTINTAS (PROMEDIO: 16) 



O GOLFO ÁRTABRO 

Costas acantiladas 



O GOLFO ÁRTABRO 

Costas acantiladas 

Herba de namorar 

Armeria maritima 

Centaurea borjae Paxariños 

Linaria aguillonensis 



O GOLFO ÁRTABRO 

Corvo mariño cristado 

 Especie En Perigo de 

Extinción en Galicia e España 

segundo criterios UICN. 

 Considerada Vulnerable no 

Catálogo Galego de Especies 

Ameazadas. 

 O Golfo Ártabro é a principal 

zona de cría na costa 

peninsular ibérica. 



O GOLFO ÁRTABRO 

Corvo mariño cristado 

Sector Poboación 2007 Poboación 2017 Variación

Costa Norte 124 97 - 22%

Costa da Morte 192 132 - 31%

Rías Baixas 2.056* 944 - 55%

Golfo Ártabro 109 159 + 45%



O GOLFO ÁRTABRO 

Localidade Poboación 2007 Poboación 2017 Variación

Os Cabalos 21 18 - 14%

Illas Gabeiras 53 39 - 26%

Punta Atalaia 4 16 + 400%

Oleiros 35 102 + 291%



O GOLFO ÁRTABRO 

Os bosques de algas 



O GOLFO ÁRTABRO 

Os bosques de algas 



O GOLFO ÁRTABRO 

Sistemas dunares 



O GOLFO ÁRTABRO 

Sistemas dunares 



O GOLFO ÁRTABRO 

Lagoas costeiras 



O GOLFO ÁRTABRO 

Rías 



O GOLFO ÁRTABRO 

Rías 



O GOLFO ÁRTABRO 

Rías 



O GOLFO ÁRTABRO 

Paíño do mal tempo 

 A ave mariña máis pequena do 

mundo. 

 O Golfo Ártabro alberga as 

principais colonias galegas. 



O GOLFO ÁRTABRO 

Paíño do mal tempo 

 A ave mariña máis pequena do 

mundo. 

 O Golfo Ártabro alberga as 

principais colonias galegas. 



O GOLFO ÁRTABRO 

Furabuchos balear 

 En Perigo Crítico. 

 A ave mariña máis ameazada de Europa 



O GOLFO ÁRTABRO 

Furabuchos balear 

Tomado de Arcos, 2011 



O GOLFO ÁRTABRO 

Cetáceos 



O GOLFO ÁRTABRO 

Cetáceos 



SERVIZOS DOS ECOSISTEMAS 

Servizos dos ecosistemas 

Os servizos dos ecosistemas son as contribucións directas e indirectas dos 

ecosistemas ao benestar humano (Millennium Ecosystem Assessment, 2003) 

 Servizos de abastecemento: As contribucións directas ao benestar humano 

procedentes da estrutura biótica ou xeótica dos ecosistemas.  

 Servizos de regulación: son as contribucións indirectas ao benestar 

humano procedentes do funcionamento dos ecosistemas.  

 Servizos culturais: son as contribucións intanxibles ou non materiais que as 

persoas obteñen a través da experiencias cos ecosistemas.  



SERVIZOS DOS ECOSISTEMAS 

Servizos dos ecosistemas 



SERVIZOS DOS ECOSISTEMAS 

Servizos de abastecemento 



SERVIZOS DOS ECOSISTEMAS 

Servizos dos ecosistemas Servizos dos ecosistemas Servizos de abastecemento 



SERVIZOS DOS ECOSISTEMAS 

Servizos de regulación 



SERVIZOS DOS ECOSISTEMAS 

Servizos culturais 



SERVIZOS DOS ECOSISTEMAS 

Servizos das pradeiras mariñas 

Ruíz et al, (2005) 



SERVIZOS DOS ECOSISTEMAS 

Servizos das pradeiras mariñas 

“enxeñeiras de ecosistemas”: Son as constructoras do hábitat do que dependen 
numerosas especies para fixarse, alimentarse, refuxiarse dos predadores ou reproducirse, 
ao longo de parte ou todo o seu ciclo de vida. 

 Aportan substrato para epibiontes: puntos quentes de biodiversidade. 

 Diminúen a enerxía hidrodinámica e protexen da erosión 

 ↑ sedimentación de partículas. 

 ↓ turbidez 

 ↑ transparencia da auga 

 Captan nutrintes 

 Producen osíxeno 

 Capturan CO2  



SERVIZOS DOS ECOSISTEMAS 

Servizos das pradeiras mariñas 

Importancia para os sectores da pesca, marisqueo e turismo: 

 Del Castillo e Díaz-Almela, 2014: Estimación do beneficio dunha hectárea de 
pradeira mariña para pesca e turismo de 40.000 €/ano. 



SERVIZOS DOS ECOSISTEMAS 

Servizos das pradeiras mariñas 



O TURISMO: SERVIZO CULTURAL DOS 
ECOSISTEMAS LITORAIS E MARIÑOS 

Oportunidades 

 Turismo gastronómico. 

 Turismo mariñeiro e patrimonio 
marítimo. 

 Turismo deportivo. 

 Turismo de praia. 

 Turismo ornitolóxico. 

 Turismo de pesca. 



O TURISMO: SERVIZO CULTURAL DOS 
ECOSISTEMAS LITORAIS E MARIÑOS 

Turismo ornitolóxico 

 Turismo baseado na observación de aves. 
 Promovido pola Turismo de Galicia. 
 En Galicia e Golfo Ártabro potencial para o turismo de observación 

de aves mariñas. 
 Turismo de calidade e alto gasto. 

n $/ano 

Observadores de vida salvaxe 71,8 M 
(46,7 birders)

55.000 M 

Caza 13,7 M 34.000 M 

Pesca 33M 41.000 M 

2011 National Survey of Fishing, Hunting, and Wildlife: 

• Reservas ornitolóxicas de aves mariñas (RSPB,09) 
>2M £/ano
30 postos de traballo



O TURISMO: SERVIZO CULTURAL DOS 
ECOSISTEMAS LITORAIS E MARIÑOS 

Turismo de pesca recreativa 

 Xera a nivel mundial 6.000 millóns €/ano. 
 300.000 pescadores recreativos en España. 
 Gasto aproximado de 217 millóns de euros anuais. 



IMPACTOS DA ACTIVIDADE TURÍSTICA 
NA BIODIVERSIDADE MARIÑA 

Masificación 



IMPACTOS DA ACTIVIDADE TURÍSTICA 
NA BIODIVERSIDADE MARIÑA 

Residuos 



IMPACTOS DA ACTIVIDADE TURÍSTICA 
NA BIODIVERSIDADE MARIÑA 

Molestias 



A MODO DE RESUMO... 

 No Golfo Ártabro desenvólvese unha intensa actividade social e económica... 

 Que convive cunha moi rica biodiversidade en ecosistemas litorais e mariños 

ben conservados. 

 Esta biodiversidade contribúe ao benestar da sociedade aportando servizos de 

abastecemento, regulación ou culturais. 

 Entre estes servizos culturais atópase o turismo, para o que este territorio 

presenta grandes potencialidades. 

 Este turismo debe desenvolverse mediante a aplicación de boas prácticas que 

eviten impactos e contribúan á conservación do noso patrimonio natural. 



www.ceida.org 
ceida@ceida.org 

Moitas 
grazas! 




