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1 Introdución

Na zona central da costa galega, actuando como área de transición entre o final da Costa da Morte, 
en Arteixo, e o inicio das Rías Altas, en Cedeira, localízanse as rías de A Coruña, Betanzos, Ares e 
Ferrol. As catro conflúen xeograficamente na súa zona máis externa, conformando un arco litoral ao 
que o gran escritor e xeógrafo Ramón Otero Pedraeo foi o primeiro en denominar Golfo Ártabro, dous 
milenios despois de que os romanos o denominasen Portus Magnum Artabrorum, onde segundo 
Estrabón o pobo céltico dos Ártabros tiña “moitas cidades situadas nun golfo que os navegantes 
chaman porto dos ártabros”.

Desde entón este Golfo constitúe unha das principais vías marítimas de entrada ao interior de Ga-
licia, como testemuña tamén a presenza centenaria do Camiño Inglés de Santiago, ruta xacobea e 
comercial que se dirixe desde os portos ártabros receptores de peregrinos e mercadorías de camiño 
cara a Compostela.

Estes breves apuntamentos históricos fálannos, non só do importante legado cultural e histórico 
existente no Golfo Ártabro, senón tamén dunha continua e intensa actividade humana neste territorio, 
un dos máis importantes e dinámicos polos económicos do noroeste ibérico.

Así, na actualidade o espazo costeiro bañado polas augas do Golfo Ártabro é un territorio altamente 
humanizado e articulado en torno ao eixo A Coruña-Ferrol, cunha elevada densidade de poboación, 
altamente dispersa e superior ao medio millón de habitantes.

A esta densidade poboacional súmase unha intensa actividade socioeconómica: no territorio conflúen 
dous portos de interese xeral (A Coruña e Ferrol), dous macroportos exteriores xeradores de tráficos 
industriais e petroleiros (Punta Langosteira-A Coruña e Prioriño-Ferrol), trece portos pesqueiros con 
dez confrarías de pescadores, explotacións de acuicultura industrial, catro portos deportivos e unha 
poboación que se incrementa notablemente durante o verán atraída polos usos turísticos vinculados 
ao litoral. Ademais, as augas exteriores contiguas ao Golfo Ártabro forman parte do Corredor Marítimo 
de Fisterra, atravesado anualmente por máis de 40.000 grandes embarcacións.

Toda esta actividade humana convive cunha elevada biodiversidade que achega ao Golfo Ártabro 
unha elevada importancia tamén na dimensión ambiental, sumada ás dimensións social e produtiva 
xa citadas: as súas augas e beiramar albergan Espazos Naturais Protexidos e espazos Natura 2000 
con importantes representacións de hábitats de interese comunitario e prioritarios, así como poboa-
cións de flora e fauna incluídas nos correspondentes Anexos das Directivas Comunitarias Aves e 
Hábitats e nos Catálogos galego e español de especies ameazadas. 

Co obxectivo de pór en valor e divulgar a importancia da biodiversidade e ecosistemas do Golfo Árta-
bro e dos servizos que provén á sociedade, o CEIDA- Centro de Extensión Universitaria e Divulgación 
Ambiental de Galicia executou ao longo do ano 2017 o proxecto “Un mar de vida para a cidadanía” 
co apoio da Fundación Biodiversidad, do Ministerio para a Transición Ecolóxica, a través do Programa 
Pleamar, cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca. 

Entre os resultados deste proxecto, que incluíu seminarios e publicacións técnicas sobre a biodiversi-
dade deste territorio, púxose de manifesto a importancia das poboacións de aves mariñas existentes 
ao longo dos distintos períodos do ciclo anual:

a. Alberga unha porcentaxe significativa da poboación reprodutora galega de corvo mariño 
cristado, especie incluída no Catálogo Galego de Especies Ameazadas e en Perigo a nivel 
estatal segundo criterios IUCN.
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b. Alberga unha colonia reprodutora de paíño europeo, especie incluída no Anexo I das 
Directiva Aves.

c. Presenta concentracións estivais significativas de furabuchos balear, especie prioritaria e 
considerada a ave mariña máis ameazada de Europa.

d. Sitúase no corredor migratorio cántabro-atlántico, atravesado nos pasos migratorios por 
máis dun millón de aves mariñas de diversas especies, moitas delas protexidas, ameazadas 
e incluídas na Directiva Aves.

Moitas destas poboacións presentan un elevado grao de coñecemento desde hai décadas, grazas ao 
traballo de investigadores a título individual e do labor de entidades naturalistas locais como o Grupo 
Naturalista Hábitat (responsable dunha publicación sobre as colonias de aves mariñas xa na década 
de 1980) ou a Sociedade Galega de Historia Natural.

Con todo, esta importancia non foi posta o suficientemente de manifesto no referente á súa divul-
gación e á adopción de medidas de conservación específicas. Por iso ao longo de 2019 o CEIDA 
desenvolveu o proxecto Aves_Ártabras- Bases participativas para a definición dunha ZEPA no Golfo 
Ártabro novamente co apoio da Fundación Biodiversidad, do Ministerio para a Transición Ecolóxica, 
a través do Programa Pleamar, cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, co obxectivo 
de expor, a través de rigorosos estudos técnico-científicos sobre a realidade das poboacións de aves 
mariñas e dun proceso social de participación pública, unha proposta xurdida do territorio para a 
potencial declaración dunha Área Mariña Protexida.

Este documento é o resultado dese proceso e presenta as súas principais conclusións e unha propos-
ta técnica que poida servir de base para unha futura ZEPA no Golfo Ártabro.

1.1 A conservación das aves mariñas

Un dos principais retos actuais para a conservación da biodiversidade e dos servizos dos ecosiste-
mas, cunha elevada e crecente relevancia nos últimos anos e de cara ao futuro, é a protección do 
medio mariño. 

O noso aínda elevado grao de descoñecemento dos ecosistemas mariños, o seu carácter de medio 
alleo e mesmo hostil para o ser humano, e a enorme complexidade (administrativa, técnica, loxística, 
económica, etc) da súa xestión e vixilancia provocaron que ata moi recentemente non se abordara 
coa suficiente ambición a protección destes espazos, moi atrasada con respecto ao grao de protec-
ción e desenvolvemento dos espazos naturais protexidos no medio terrestre.

Na outra cara da moeda, a importancia do medio mariño é enorme a nivel global e en todos os ám-
bitos: económico, territorial, xeopolítico, ecosistémico, ecolóxico, etc. Desde o punto de vista do seu 
papel crucial no funcionamento global, pode citarse a modo de exemplo o feito de que dos 33 fíos 
animais, 31 están presentes nos océanos, e 13 deles son estritamente mariños. Os servizos que nos 
provén os ecosistemas mariños, xa sexan servizos de abastecemento, de regulación ou culturais, 
son innumerables, e vense ameazados por un tamén innumerable e crecente número de ameazas 
derivadas da cada vez maior presión humana sobre os océanos.

A combinación de todos estes factores converte en todo un reto a conservación dos ecosistemas 
mariños, sendo unha das ferramentas predominantes na actualidade a declaración de Áreas Mariñas 
Protexidas de distintas tipoloxías. Este reto foi incorporado ao Convenio de Diversidade Biolóxica me-
diante as denominadas Metas de Aichi. No contexto do Plan Estratéxico para a Diversidade Biolóxica 
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2011-2020, a Meta 11 establece que en 2020 o 10% da superficie mariña ou costeira deberá estar 
incluída en sistemas de áreas protexidas, obxectivo de cumprimento aínda afastado a nivel global. 

A nivel estatal, España ten protexido ata a actualidade o 12% da súa superficie mariña (Europarc-Es-
paña, 2019), correspondendo o 5% a áreas incluídas na Rede Natura 2000 como Zonas de Especial 
Protección para as Aves tendo en conta que a pesar de repartir o seu ciclo vital entre o medio terres-
tre, o aéreo e o mariño, as aves mariñas presentan unha serie de adaptacións ecolóxicas, etolóxicas, 
fisiolóxicas, entre outras, que lles outorgan a consideración de fauna mariña por un número elevado 
de autores, polo que son altamente dependentes da conservación dos océanos. Ademais, o seu 
carácter bioindicador e o feito de que estean consideradas na actualidade o grupo de aves máis 
ameazadas do mundo, contribúen a que a declaración de áreas de protección específicas para estas 
especies sexa considerada unha ferramenta óptima para a conservación do medio mariño. 

Debe terse en conta ademais, que xa no seu Congreso Mundial da Natureza celebrado en Hawaii en 
2016 a Unión Internacional para a Conservación da Natureza aprobou a resolución WCC-2016-Res-
050-SP “Incremento da cobertura de áreas mariñas protexidas para lograr unha conservación efec-
tiva da biodiversidade mariña” na que alenta aos Estados a designar polo menos un 30% de Áreas 
Mariñas Protexidas, así como ás partes do Convenio de Diversidade Biolóxica (CDB) a incorporar 
esta porcentaxe como meta para o ano 2030. É posible por tanto que este novo reto, ou polo menos 
unha ampliación da meta do 10%, se incorpore ás metas que cara a 2030 se definirán na próxima 
conferencia de partes do CDB que terá lugar o próximo 2020 en Kunming (China).

Outro aspecto que as aves mariñas comparten entre si e con outros organismos mariños, é o seu 
carácter migratorio, mostra da elevada conectividade característica dos ecosistemas mariños. Esta 
elevada conectividade implica a necesidade de traballar nestes espazos baixo un concepto de rede 
e cun enfoque ecosistémico. Por iso, a Rede Natura constitúe tamén unha ferramenta óptima como 
rede coherente de espazos protexidos. En consecuencia, a Comisión Europea definiu como un dos 
obxectivos prioritarios para a conservación da biodiversidade, a designación e xestión eficaz da rede 
Natura 2000 no medio mariño.

Neste contexto e co obxecto de contribuír á protección do medio mariño e as súas aves, e á consecu-
ción dos obxectivos citados, este documento expón os aspectos clave para a declaración dunha ZEPA 
no Golfo Ártabro, a partir da identificación e caracterización das súas poboacións de aves (fundamen-
talmente aves mariñas) e dun intenso proceso social que permite que a proposta aquí exposta posúa 
unha lexitimidade baseada no seu respaldo polos distintos axentes do territorio..
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O obxectivo deste documento é o de presentar as conclusións do proxecto Aves_Ártabras, desenvol-
vido polo CEIDA co apoio da Fundación Biodiversidad, do Ministerio para la Transición Ecológica, a 
través do Programa pleamar, cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.

Aves_Ártabras ten á súa vez como obxectivo global garantir a conservación das poboacións de aves 
mariñas do Golfo Ártabro, a través dos seguintes obxectivos específicos:

1. Identificar e caracterizar as poboacións de aves de interese para a conservación no Golfo 
Ártabro e o seu estado de conservación.

2. Identificar os factores de ameaza que poden actuar sobre as devanditas poboacións e 
definir propostas respecto diso.

3. Caracterizar a actividade pesqueira tradicional existente no territorio, as súas interaccións 
coas aves mariñas e pór en valor as boas prácticas levadas a cabo polo sector.

4. Garantir unha participación social temperá e plena no proceso de declaración da potencial 
Área Mariña Protexida.

5. Propor directrices e criterios básicos de xestión da ZEPA proposta en función dos seus 
valores de conservación e as potencialidades, oportunidades, degradacións e ameazas 
identificadas.

O proxecto pretende pór as bases para a conservación das aves mariñas de maneira que estas á súa 
vez, a través da conservación dos seus hábitats e recursos, sirvan de paraugas para a conservación 
tanto do medio mariño do Golfo Ártabro no seu conxunto, como do sector pesqueiro artesanal que vén 
desenvolvendo a súa actividade de maneira sustentable neste territorio.

2 Obxectivos
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Como se comentou na Introdución, Aves_Ártabras ten como obxectivo a conservación das poboa-
cións de aves mariñas do Golfo Ártabro a través da análise da pertinencia dunha potencial Zona de 
Especial Protección para as Aves, nun territorio litoral e mariño no que coexiste unha moi rica bio-
diversidade cunha intensa actividade socioeconómica con potencial para exercer unha gran presión 
sobre o territorio e o seu patrimonio natural.

Neste contexto, ao longo do ano 2019, executáronse as distintas accións do proxecto coas que o 
CEIDA pretendeu avanzar na potencial protección deste espazo mariño a través dun proceso partici-
pativo xurdido desde o propio territorio, coa implicación de todos os axentes e sectores con intereses 
públicos ou privados. 

O proxecto desenvolveuse en dúas fases:

1. Unha primeira fase de inventario e diagnose, na que se realizaron traballos de recompilación 
do coñecemento existente e estudos científicos destinados a caracterizar as poboacións de 
aves mariñas do Golfo Ártabro, o seu estado de conservación e as súas ameazas.

a. Censos das poboacións reprodutoras de aves mariñas e rupícolas.

b. Análise dos censos de aves acuáticas invernantes.

c. Seguimento do paso migratorio de aves mariñas.

d. Análise do uso do espazo mariño polas aves mariñas do Golfo Ártabro.

e. Identificación de impactos e interaccións entres aves mariñas e actividade humana.

2. Unha segunda fase de participación social e das distintas persoas e entidades interesadas 
en participar na definición dunha proposta conxunta para a xestión do Golfo Ártabro basea-
da na conservación das súas aves mariñas e a sustentabilidade e posta en valor do sector 
pesqueiro artesanal e restantes actividades humanas no territorio.

3 O proxecto Aves Ártabras

Figura 1. Esquema do proxecto Aves Ártabras.
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Ambas as fases tiveron un compoñente participativo, na primeira a través de grupos de traballo 
para a identificación de impactos e interaccións entre aves mariñas e actividade humana, a integrar 
na diagnose, e na segunda fase a través de talleres participativos para a elaboración da proposta 
reflectida neste documento.

Ao longo do proceso participativo tiveron oportunidade de achegar as súas opinións, suxestións, pro-
postas ou críticas 116 persoas a título individual ou en representación de 30 entidades dos distintos 
sectores para os que se realizaron talleres participativos, ben sectoriais ou conxuntos.

Fragas do Mandeo Demarcación de Costas de A Coruña

Grupo Naturalista Hábitat Dirección Xeral de Patrimonio Natural

SEO/Birdlife AENA

Sociedade Galega de Historia Natural Autoridade Portuaria de A Coruña

Sociedade Galega de Historia Natural-Deleg. As Mariñas Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao

Sociedade Galega de Ornitoloxía Portos de Galicia

Estación de Bioloxía Mariña de A Graña (USC)
Servizo de Innovación Tecnolóxica da Acuicultura-Pesca, 
Acuicultura e Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)

Universidade da Coruña
Servizo de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica 
(Consellería do Mar)

Concello de Arteixo Servizo de planificación e desenvolvemento (Consellería do Mar)

Concello de Narón Xefatura Comarcal da Consellería do Mar de Ferrol

Concello de Oleiros Confraría de pescadores da Coruña

Diputación Provincial de A Coruña Confraría de pescadores de Lorbé

Asociación Pesca Deportiva O Róbalo Confraría de pescadores de Sada

Escalada Sostenible Galicia Grupo Local de Acción Pesqueira Golfo Ártabro Norte

Federación Galega de Montaña Grupo Local de Acción Pesqueira Golfo Ártabro Sur

Táboa 1. Entidades participantes en obradoiros e grupos de traballo.

Figura 2. Proceso participativo.
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4 O Golfo Ártabro

O ámbito territorial do proxecto constitúeno as rías da Coruña, Betanzos, Ares e Ferrol e a zona de 
confluencia das súas desembocaduras, área mariña coñecida popularmente como Golfo Ártabro, e 
as súas augas mariñas adxacentes.

Aínda que as rías propiamente ditas posúen un ámbito territorial perfectamente delimitado na Lei 
9/2010 de Augas de Galicia, de 4 de novembro, o ámbito deste proxecto excede ao das rías, polo que 
é necesario establecer a que nos referimos cando falamos de Golfo Ártabro. 

No marco deste proxecto optouse por considerar como área de estudo as augas que bañan aos 17 
municipios abarcados polos dous Grupos Locais de Acción Pesqueira (GALP) existentes no territo-
rio: GALP Golfo Ártabro Norte e GALP Golfo Ártabro Sur. A existencia destas dúas entidades como 
axentes crave e catalizadoras da actividade marítimo-pesqueira no territorio e a súa extensión terri-
torial practicamente coincidente coa área de interese para o proxecto (como demostra a súa propia 
denominación) consideráronse como un criterio obxectivo razoable para definir o tramo costeiro a 
considerar no proxecto. 

Golfo Ártabro Norte Golfo Ártabro Sur

Ares A Coruña

Cabanas Arteixo

Fene Bergondo

Ferrol Cambre

Miño Culleredo

Mugardos Oleiros

Narón Sada

Neda

Paderne

Pontedeume

Táboa 2. Municipios integrados nos Grupos Locais de Acción Pesqueira do Golfo Ártabro

De feito, as catro rías consideradas están conformadas polas ribeiras de 16 destes 17 concellos. 
Unicamente o concello de Arteixo e unha parte da costa dos concellos de Ferrol e Narón sitúanse 
fóra do ámbito das rías. No entanto, a consideración dentro do proxecto destes concellos xustifícase 
por compartir coas rías as mesmas poboacións de aves mariñas obxecto de estudo integrantes, 
probablemente da mesma unidade de conservación como se verá máis adiante; e por constituír todo 
o conxunto unha área xeográfica de transición entre a Costa da Morte (que alcanzaría o límite de 
Arteixo, ao oeste da área de estudo) e as Rías Altas (que comezarían na Ría de Cedeira, ao leste de 
Narón).

Unha vez definida a extensión costeira definida neste proxecto para o Golfo Ártabro, a falta doutro 
criterio obxectivo e tendo en conta que as accións a desenvolver no proxecto abarcarían fundamen-
talmente augas interiores, definiuse como límite exterior da área de estudo a Liña de Base Recta, que 
neste tramo costeiro une Cabo Prior e as Illas Sisargas delimitando as augas interiores.
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Cada unha destas rías presenta condicións eminentemente mariñas nos seus tramos exteriores, 
mentres que nos seus tramos interiores presentan un desenvolvemento estuarino con amplas zonas 
de intermareais vinculadas ás desembocaduras de distintos ríos, como o río Eume na ría de Ares, 
Mendo, Mandeo, Lambre e Baxoi na de Betanzos, e Mero na da Coruña.

Tratándose dun sistema de rías o funcionamento das mareas alcanza especial relevancia, situándose 
a oscilación máxima das mareas ao redor dos 4,40 m (Seoane, 2013). A profundidade alcanzada no 
interior do Golfo Ártabro son inferiores a 50 m na súa práctica totalidade, sendo esta a cota batimé-
trica existente na bocana do Golfo. Os fondos das rías son por tanto, pouco profundos e moi horizon-
tais, presentando os seus espazos interiores batimetrías moi pouco profundas e extensos esteiros e 
marismas lamacentas, presentes no fondo de cada unha das rías.

A liña de costa presenta un perfil que alterna o natural, con abundantes e significativos cantís e 
areais, e o artificial, con importantes espazos litorais construídos e incorporados a tecidos edificados, 
urbanos ou non. A costa que delimita a zona de estudo polo norte presenta un litoral escarpado con 
cantís graníticos que se van suavizando cara ao interior da ría para ser substituídos por cantís de baixa 
altura e praias xeralmente con contornas urbanizadas en maior ou menor medida. Esta alternancia de 
cantís de baixa altura, praias e sistemas estuarinos ou marismas repítese ao longo de todas as rías, 
presentando o ámbito terrestre que rodea o Golfo Ártabro altitudes baixas, que aumentan en altura 
segundo avanzamos cara ao interior, e conformando un anfiteatro natural orientado cara ao noroeste.

Figura 3. Ámbito territorial do Golfo Ártabro considerado neste proxecto.  
Liña azul: Liña Base Recta. Liñas vermellas: límites exteriores das rías segundo a Lei de Augas de Galicia.
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4.1 Ámbito socioeconómico

As áreas metropolitanas da Coruña e Ferrol constitúen o principal polo socioeconómico de Galicia 
xunto coa área metropolitana de Vigo.

Segundo o Instituto Nacional de Estadístitica (INE) o conxunto destes 17 concellos presentan en 
decembro de 2019 unha poboación de 545.369 habitantes, o que representa o 49% da poboa-
ción da provincia da Coruña e o 20% da de Galicia. Unha proba do dinamismo socioeconómico 
do territorio é a evolución poboacional, que se mantivo practicamente estable no decenio 2010-
2019 (cunha perda de poboación do 0,20%) nun contexto de claro declive demográfico, no que 
no mesmo decenio o conxunto de Galicia perdeu o 3,50% da súa poboación, (INE, 2019). De feito, 
se analizamos o decenio anterior (2000-2009), o Golfo Ártabro tamén presentou un crecemento 
poboacional superior ao de Galicia (3,34% no Golfo Ártabro fronte a un crecemento do 2,35% no 
total autonómico)

Os concellos do primeiro cinto metropolitano da Coruña, xunto cos de Miño ou Narón experimentaron 
crecementos positivos no último decenio, con incrementos de ata o 10% da súa poboación como 
no caso de Miño. Ao contrario, é relevante a perda de poboación da comarca de Ferrolterra, onde só 
Narón gaña poboación pero sen conseguir compensar a perda de ata o 10% dos seus habitantes en 
concellos como Ferrol, Fene ou Neda (-10,28%, -8,15%, -7,47%, respectivamente). Desta maneira, 
os concellos costeiros máis próximos á cidade da Coruña (e esta mesma) son os que reciben poboa-
ción tanto foránea como de concellos limítrofes, determinando o seu crecemento demográfico tanto 
a dinámica económica da contorna metropolitana, como a actividade turística e do sector terciario 
existente nestes concellos.

É importante subliñar ademais que este territorio soporta unha importante densidade de po-
boación, que alcanza os 779 habitantes/km2. Falamos por tanto dunha poboación numerosa 
demandando recursos e territorio e xerando residuos e impactos, e facéndoo ademais nun 
territorio relativamente pequeno e concentrando, acentuando por tanto esa presión territorial. 
Debe terse en conta que esta elevada densidade poboacional vese claramente influída pola 
presenza da cidade da Coruña que con 6.495 habitantes/km2 é unha das cidades máis densa-
mente poboadas de Europa. Aínda así, excluíndo A Coruña da análise, o conxunto dos restantes 
16 municipios alcanza unha densidade de 452 habitantes/km2, o que supón que estamos ante 
un dos territorios máis poboados de Galicia (a densidade poboacional da provincia da Coruña 
é de 140 habitantes/km2 e a do conxunto de Galicia de 91 habitantes/km2). Isto é sen dúbida 
debido en parte á gran presenza das cidades da Coruña e Ferrol como polos de atracción de 
poboación e actividade económica, e contrasta coa situación existente noutras zonas costeiras 
próximas e que soportan unha presión humana moito menos intensa: o conxunto dos municipios 
que conforman a Costa da Morte, na mesma provincia da Coruña, presentan unha densidade 
poboacional de 85 habitantes/km2.

Os indicadores económicos reflicten tamén a importancia da comarca coruñesa como polo eixo so-
cioeconómico do territorio: alberga o 16% das empresas galegas e xera o 31% dos empregos, o 40% 
dos ingresos e o 45% do Valor Engadido Bruto da Comunidade Autónoma (ARDAN, 2019).

Segundo o Instituto Galego de Estatística, o sector servizos é o sector con maior dinamismo do terri-
torio, con máis do 60% da poboación ocupada e con gran diferencia respecto ao resto de sectores. 
O sector da pesca ten unha porcentaxe de poboación ocupada do 1,64%, comparativamente menor 
ao existente en gran parte do litoral galego (IGE, 2019; Branco et al., 2008).
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A tendencia existente reflicte a importancia do proceso de descapitalización dos activos agrarios e 
pesqueiros do territorio, mostrando en 2008 unha redución da poboación ocupada nestes sectores 
superior ao 50% respecto da poboación ocupada en 1991 (Branco et al., 2008). O Golfo Ártabro 
mostra, por tanto, unha transformación desde unha economía baseada no sector primario cara a 
outra claramente orientada cara ao sector terciario, o cal presenta ademais unha elevada importancia 
na empregabilidade da poboación feminina (Branco et al., 2008).

Pola súa importancia en relación a este proxecto, preséntanse sinteticamente datos relativos ao peso 
do sector pesqueiro, acuícola e marisqueiro, así como do tráfico marítimo neste territorio.

4.1.1 Sector pesqueiro

O sector pesqueiro tivo historicamente un papel crucial na economía galega. Así, polo menos des-
de o ano 2000 este sector supuxo entre o 1,8 e o 2,5% do PIB galego, só por detrás dos sectores 
eléctrico, agrícola-gandeiro e automobilístico (IGE, 2015; ARDÁN, 2018). Isto tradúcese nunha 
porcentaxe do 9% sobre o valor engadido de Galicia (ARDÁN, 2018) e un peso sobre o emprego 
total do 3,2% en 2012 (IGE, 2015). No entanto, aínda que o peso económico do sector mantense 
estable, non o fai así o emprego que este soporta: a taxa de crecemento media no período 2000-
2012 foi negativa, perdéndose unha media anual do 2,4% dos empregos fronte a unha perda 
de só o 0,1% rexistrado polo emprego total na Comunidade Autónoma. Esta perda de emprego 
tivo lugar no sector extractivo de pesca e marisqueo (-3,7% de taxa media anual), posto que na 
industria transformadora a taxa media no mesmo período tivo un comportamento positivo do 1,5% 
(IGE, 2015).

No referente ao peso do sector no Golfo Ártabro, presenta aquí un peso relativo menor en compa-
ración con outras áreas xeográficas da costa galega como poden ser as Rías Baixas ou a Mariña 
Lucense. Tal como se comentou no punto anterior o sector primario ten sufrido aquí un importante 
proceso de descapitalización. Deste xeito, na comarca que xera o 45% do Valor Engadido Bruto (VAB) 
o sector pesqueiro representa unicamente o 7% do VAB do total do sector en Galicia (IGE, 2015) (ver 
Táboa 3). Ademais, a porcentaxe de PIB achegado pola pesca á economía local respecto ao PIB total, 
só se sitúa por encima da media galega, situada no 2,1%, en tres do dezasete municipios (Ares, 
Cambre e Sada) (IGE, 2015).

Figura 4. Poboación ocupada por sectores nos municipios do ámbito de estudo  
(IGE, 2017; Blanco et al, 2008).
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Comarca % Sobre o total do sector

Barbanza 22,2

Vigo 19,4

O Salnés 10,9

O Morrazo 8,4

A Mariña Occidental 8,1

A Coruña 7

A Mariña Central 5,3

O Baixo Miño 2,3

Bergantiños 2,2

Muros 2

Pontevedra 1,9

Noia 1,9

Terra de Soneira 1,6

Caldas 1,6

Resto de Comarcas 5,1

Táboa 3. Distribución territorial por comarcas do valor engadido do sector da pesca (Fonte: IGE, 2015)

O sector pesqueiro en Galicia e especificamente no Golfo Ártabro ten evolucionado cara a unha xa 
comentada descapitalización no ámbito laboral, que queda de manifesto na perda de 13.000 postos 
de traballo, e o 50% das horas traballadas no período 2000-2012. Este proceso ten a súa orixe no 
cambio da estrutura do sector, tendente a unha diminución do número de embarcacións e un aumen-
to do tamaño medio dos buques e do valor engadido por hora traballada. Segundo o Instituto Galego 
de Estatística, o número de buques de pesca con porto base na Comunidade Autónoma de Galicia 
descendeu un 10% no decenio 2009-2018. Esta redución foi menos intensa no sector tradicional de 
baixura (ver táboa 4).

Número de barcos 

Año 2009 2018 Evolución

Pesquería internacional. Gran altura 136 97 -29%

Arrastre 46 29 -37%

Cerco 3 1 -67%

Palangre superficie 87 67 -23%

Pesquería comunitaria. Altura 127 70 -45%

Palangre fondo 58 46 -21%

Arrastre 69 24 -65%

Caladeiro Nacional. Cantábrico / Noroeste 4590 4204 -8%

Arrastre 98 64 -35%

Artes menores 4204 3889 -7%

Cerco 164 152 -7%

Palangre fondo 26 26 0%

Palangre superficie 61 23 -62%

Enmalle 37 50 35%

Total 4853 4371 -10%

Táboa 4. Buques pesqueiros con porto base na Comunidade Autónoma de Galicia  
(Fonte: Instituto Galego de Estatística)
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Centrando a análise no Golfo Ártabro e no sector das artes menores, o máis presente nas rías, o 
Rexistro de Buques Pesqueiro da Comunidade Autónoma de Galicia recolle un total de 170 embarca-
cións con porto base neste territorio, o que supón unicamente o 9% da frota galega de artes menores 
(constituída por 1.803 embarcacións).

No referente a súa importancia en canto a descargas e especies obxecto de pesca, o Golfo Ártabro 
correspóndese coa zona de produción VII-A Coruña- Ferrol, e ten como lonxa de referencia a da Co-
ruña, aínda que existen outras secundarias en canto a descargas, como a de Ferrol. Esta é a principal 
zona de produción en canto á pesca fresca e descargas en lonxa de Galicia, con máis de 40.000 
Toneladas en 2018 (ver Táboa 5). Estas 40.000 toneladas coinciden coas descargas realizadas na 
lonxa da Coruña, o que a converte tamén na principal de Galicia, segundo o Anuario de Pesca de 
Galicia 2018.

kg %

Zona I - Vigo 33.570.615 19,26%

Zona II - Pontevedra 6.100.114 3,50%

Zona III - Arousa 34.665.351 19,89%

Zona IV - Muros 15.214.158 8,73%

Zona V - Fisterra 781.431 0,45%

Zona VI - Costa da Morte 6.478.363 3,72%

Zona VII - Coruña-Ferrol 40.910.220 23,47%

Zona VIII - Cedeira 2.491.522 1,43%

Zona IX - Mariña 34.086.383 19,56%

TOTAL 174.298.159 100,00%

Táboa 5. Pesca fresca por zonas de produción

A especie con máis descargas na lonxa coruñesa en 2018 foi o xurelo (Trachurus trachurus) con máis 
de 11.000 toneladas (ver táboa 6).

Xurelo 11.597.019 28,89%

Pescada 5.796.991 14,44%

Lirio 5.500.696 13,70%

Cabalón 3.340.944 8,32%

Caballa 2.788.628 6,95%

Bocarte 2.084.170 5,19%

Boga 1.721.413 4,29%

Sardiña 1.281.290 3,19%

Peixe sapo 771.705 1,92%

Gallo 651.489 1,62%

Táboa 6. Descargas na lonxa da Coruña (Fonte: Anuario de pesca de Galicia 2018)

No contexto galego, esta zona de produción é a máis importante de Galicia en congro, sardiña, xuliana, 
xurelo e bocarte, de entre as recollidas no Anuario de Pesca 2018. Moitas destas especies son explo-
tadas polo sector do cerco, o que indica a súa importancia nestas augas.
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Ademais, especies capturadas con artes menores (enmalles ou nasas) como o linguado, centola ou 
nécora presentan aquí unha fracción do 15-20% das capturas galegas.

4.1.2 Sector marisqueiro

O sector marisqueiro leva sufrido un importante declive no Golfo Ártabro nas últimas décadas. As rías 
da Coruña (na súa zona máis interna, a ría do Burgo), Betanzos e Ferrol tiveron historicamente unha 
importante actividade de marisqueo de bivalvos tanto a pé como á boia. A degradación ambiental 
de rías como a do Burgo ou Ferrol, pechadas á explotación marisqueira ou consideradas Zonas C 
durante longos períodos de tempo (aquelas nas que poden colleitarse moluscos bivalvos vivos que 
unicamente poden comercializarse para o consumo humano tras a súa reinstalación durante un pe-
ríodo prolongado) ademais da propia transformación social desde unha economía máis baseada no 
sector primario a unha baseada nos servizos, provocou un importante declive do sector, cun descenso 
importante do número de profesionais e en consecuencia da produción.

Este declive tradúcese en máis do 51% do número de permisos de marisqueo a pé nas dez confrarías 
do Golfo Ártabro desde o ano 2001, segundo o Instituto Galego de Estatística, e é consistente co 
declive xeneralizado no global das rías galegas (ver táboa 7).

2001 2009 2018 Variación

Confraría de A Coruña 164 131 71 -57%

Confraría de Ares 8 0 0 -100%

Confraría de Barallobre (Fene) 89 61 56 -37%

Confraría de Ferrol 105 35 44 -58%

Confraría de Lorbé (Oleiros) 0 0 0

Confraría de Mera (Oleiros) 0 0 0

Confraría de Miño 50 29 19 -62%

Confraría de Mugardos 68 62 62 -9%

Confraría de Pontedeume 68 19 19 -72%

Confraría de Sada 10 3 5 -50%

Total 562 340 276 -51%

Total Galicia 8552 4281 3779 -56%

Táboa 7. Evolución do número de permisos de marisqueo a pé por confraría ou agrupación de mariscadores

Ademais do marisqueo nas rías, as estatísticas de permisos de marisqueo a pé recollen tamén un 
total de 20 permisos de explotación de percebe, actividade extractiva importante en determinadas 
áreas de cantís do Golfo Ártabro como as costas de Ferrol, Oleiros, A Coruña ou Arteixo e practicados 
fundamentalmente por profesionais das confrarías de Ferrol e A Coruña.

4.1.3 Sector acuícola

A actividade acuícola mariña supuxo en Galicia unha cifra de negocio de aproximadamente 248 
millóns de euros en 2018 (ARDÁN, 2018), xerando 5.950 postos de traballo. 

O cultivo de mexillón nos polígonos de bateas distribuídos polas rías galegas achega máis da metade 
da produción de acuicultura mariña en Galicia, seguido explotacións doutras especies como o rodaballo.
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Segundo datos da Consellería do Mar a produción galega de mexillón alcanzou as 279.000 toneladas 
no ano 2018, concentrados fundamentalmente na ría de Arousa. A ría de Ares-Betanzos adquire 
relevancia neste sector posto que é a principal produtora despois das Rías Baixas cunha produción 
próxima ás 20.000 toneladas nas súas máis de 120 bateas distribuídas fronte aos municipios de 
Oleiros, Sada e Ares.

Existen ademais outras explotacións acuícolas no territorio, de menor entidade, entre elas as de-
senvolvidas pola empresa Isidro 1952 no porto de Lorbé (Oleiros), únicas no mundo na cría de 
ollomol.

4.1.4 Instalacións portuarias e tráfico marítimo

O tráfico marítimo no Golfo Ártabro relaciónase fundamentalmente con dous aspectos: a proximidade 
do Corredor Marítimo de Fisterra e a presenza de dous portos de interese xeral do Estado na Coruña 
e Ferrol.

O Dispositivo de Separación de Tráfico Marítimo de Fisterra, ou Corredor Marítimo de Fisterra, é 
unha das principais vías de conexión marítima do Atlántico Norte e foi ampliado tras o accidente do 
petroleiro Prestige co obxectivo de ampliar a distancia á costa do tránsito de mercadorías perigosas 
a granel.

Figura 5. Dispositivo de Separación de Tráfico Marítimo de Fisterra. (Fonte: Salvamento Marítimo)
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Este corredor consta de catro vías de circulación situadas entre as 21 e as 40 millas de distancia ao 
cabo Fisterra e, segundo Salvamento Marítimo, en 2018 circularon por el 36.345 buques, dos que 
case un tercio (12.714) transportaban material perigoso. 

Non obstante a distancia do corredor á costa no seu paso fronte ao Golfo Ártabro é máis elevada, polo 
que a súa relación con este territorio baséase fundamentalmente nas embarcacións, que desde el, 
chegan aos portos ártabros ou que utilizan como ancoradoiro as súas Zonas de Servizo, sobre todo 
con ocasión de temporais ou condicións inadecuadas para a navegación.

Os portos da Coruña e Ferrol son instalacións xestionadas pola Administración Central do Estado a 
través das correspondentes Autoridades Portuarias. Cada un deles posúe dúas instalacións portuarias 
no interior do ámbito de estudo:

O porto da Coruña posúe unha dársena interior na cidade da Coruña e unha dársena exterior de 
recente construción en Punta Langosteira (Arteixo) dedicada fundamentalmente á descarga de hi-
drocarburos e graneis.

Do mesmo xeito, o porto de Ferrol consta da dársena situada no interior da ría de Ferrol, nesta cidade, 
e unha dársena exterior situada en Cabo Prioriño, na boca da ría, tamén con uso principal de descar-
ga de graneis líquidos e sólidos.

Segundo as correspondentes memorias de actividades de cada porto para 2018, o porto da Coruña so-
porta un tráfico de embarcacións moito máis intenso, case triplicando ao do porto de Ferrol (ver táboa 8).

Tipo de buques Porto da Coruña Porto de Ferrol

Pasaxe 188.987 (pasaxeiros) 27.708 (pasaxeiros)
Mercantes 1.221 738
Graneleiros líquidos 442 170
Graneleiros sólidos 112 86
Carga xeral 475 338
Ro-Ro 1 31
Pasaxe 95 15

Portacontenedores 2 48

Figura 6. Tráfico de mercantes, petroleiros e graneis polo corredor de Fisterra en decembro de 2019.  
(Fonte: marinetraffic.com)
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Outros 94 50

Guerra 15 0

Recreo 1.552 713

Desguace 0 0

Outras embarcacións 258 8

Total 3.046 1.049

Táboa 8. Tráficos vinculados aos portos de A Coruña e Ferrol en 2018. Fonte: AA.PP. A Coruña e Ferrol-San Cribrao.

Nos dous casos, os tráficos correspóndense case na súa totalidade e practicamente a partes iguais a 
embarcacións de recreo e mercantes. O carácter industrial de ambas as dúas instalacións, vinculadas 
nos seus usos principais, entre outros, á refinaría de hidrocarburos de Bens, na Coruña, á Central Tér-
mica das Pontes de García Rodríguez e á planta regasificadora de Mugardos no caso de Ferrol, ponse 
de manifesto a través da análise das mercadorías embarcadas/desembarcadas nestas dársenas (ver 
táboa 9), correspondéndose unha parte moi importante delas a hidrocarburos e outras mercadorías 
perigosas (ver táboa 10).

Tipo de mercadorías Porto da Coruña
(toneladas)

Porto de Ferrol
(toneladas)

Graneis líquidos 9.337.317 1.904.209
Graneis sólidos 4.853.062 5.227.040
Mercadoría xeral 1.101.709 702.878
Tráfico interior 285.484 4.818
Avituallamento 83.873 27.550
Pesca fresca 42.358 256

Táboa 9. Total de mercadorías (Toneladas) embarcadas e desembarcadas nos portos da Coruña e de Ferrol  
en 2018. Fonte: AA.PP. A Coruña e Ferrol.

Tipo de mercadorías Porto da Coruña
(toneladas)

Porto de Ferrol
(toneladas)

Graneis líquidos Petróleo crudo 5.361.853
Gasoil 1.147.832
Gas natural 849.507
Fueloil 738.576 451.460
Nafta 642.781
Gasolina e petróleo refinado 616.064

Graneis sólidos Carbón 1.080.253 4.730.189
Maíz 1.317.994
Harina de soja 385.369
Coque verde de petróleo 341.969

Táboa 10. Total de graneis (Toneladas) embarcados e desembarcados nos puertos de A Coruña e de Ferrol en 
2018. Fonte: AA.PP. A Coruña e Ferrol.

Estes datos sitúan estes dous portos entre os que máis volume de graneis moven na costa española: 
o porto da Coruña é o oitavo porto español con maior volume de graneis líquidos, mentres que Ferrol 
ocupa o segundo lugar en volume de graneis sólidos, só por detrás do porto de Xixón. No entanto 
convén ter en conta que a tendencia no volume de graneis sólidos de Ferrol, e por tanto o tráfico 
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de graneleiros asociado, é descendente debido ao progresivo peche da Central Térmica das Pontes: 
o tráfico de graneis sólidos nese porto era de 9.268.088 toneladas o ano 2009, mentres que no 
informe de 2018 reflíctese a cifra de 5.227.040 toneladas, o que mostra un descenso do 43% no 
último decenio.

É importante apuntar ademais que en 2014 os dous portos aprobaron a modificación substancial da 
súa Delimitación de Usos e Espazos Portuarios (a través da Orde FOM/2041/2014, de 20 de outubro 
no caso do Porto da Coruña e da Orde FOM/2040/2014, de 3 de outubro no caso do Porto de Ferrol).

Estas modificacións atendían á necesidade de adecuación da DEUP á posta en marcha de senllos 
portos exteriores e á necesidade de reordenar os espazos das dársenas interiores. No caso do porto 
da Coruña está pendente de aprobación unha nova modificación que ten como obxectivo evitar a 
descontinuidade entre a actual zona de fondeo na ría de Ares e as novas instalacións portuarias en 
Punta Langosteira e o límite sur-oeste da zona I da devandita dársena (ver figura 7).

As actuais DEUP implican que unha gran parte do ámbito deste proxecto ten consideración de augas 
de servizo dun ou outro porto, de modo que as augas comprendidas dentro dos catro portos consi-
déranse Zona I, mentres que a práctica totalidade das rías da Coruña, Ares-Betanzos e Ferrol fóra 
de portos son Zona II, incluíndo a contorna do porto de Punta Langosteira e, previsiblemente a curto 
prazo, o tramo marítimo que conecta este coa Ría da Coruña.

Segundo o Real Decreto Lexislativo 2/2011, de 5 de setembro, polo que se aproba o Texto Refundido 
da Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante, defínese como Zona II o espazo de auga incluído 
na zona de servizo do porto pero que non forma parte das augas portuarias (é dicir, fóra daqueles 
espazos de auga abrigados xa sexa de forma natural ou polo efecto de diques de abrigo). As Zonas 
II constitúen habitualmente as zonas de entrada, manobra e posible fondeo, subsidiarias do porto 
correspondente e suxeitas a control de taxas da autoridade portuaria.

Figura 7. Proposta de Delimitación de Usos e Espazos Portuarios do porto da Coruña.  
Fonte: Autoridade Portuaria da Coruña.
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Como se aprecia na figura 7, a metade sur da ría de Ares está considerada Zona II do Porto da Coru-
ña. Aínda que non se representa na devandita imaxe, a metade superior da devandita ría contigua á 
representada na imaxe é igualmente Zona II do Porto de Ferrol, de maneira que gran parte desa ría, 
aproximadamente ata as proximidades do porto de Lorbé polo Sur e da localidade de Ares polo Norte, 
teñen a consideración de Zona II, e teñen na actualidade uso como ancoradoiro natural de petrolei-
ros, graneleiros e mercantes en espera para a súa entrada a algún dos dous portos ou ao abrigo de 
condicións adversas para a navegación.

Por último, na figura 9 preséntanse as Zonas de Servizo dos portos de competencia autonómica 
xestionados por Portos de Galicia e presentes no ámbito do Golfo Ártabro: Ares, Lorbé, Maniños-Ba-
rallobre, Mera, Pontedeume, Redes, Sada-Fontán e Santa Cruz.

Figura 8. Buques fondeados na ría de Ares. Fotografía cedida por Josema Ojén.

Figura 9. Zonas de Servizo 
dos portos de competencia 
autonómica.
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4.2 Figuras de protección da biodiversidade do Golfo Ártabro

Desde o punto de vista competencial en España as competencias en materia de conservación da 
natureza son exercidas polas Comunidades Autónomas en virtude do disposto nos artigos 149.1.23 
e 148.1.9 da Constitución Española. No caso da Comunidade Autónoma de Galicia esta competencia 
consta explicitada tamén no artigo 27.30 do Estatuto de Autonomía, polo que a Xunta de Galicia é 
competente para o ditado de medidas de protección ambiental e, especificamente, para a declaración 
e xestión de espazos naturais protexidos e Rede Natura 2000. Non obstante, o Estado se reserva as 
competencias para a declaración e xestión de espazos naturais protexidos nas augas de competencia 
estatal, aínda que en determinados casos estas competencias poden ser outorgadas ás Comunida-
des Autónomas en caso de xustificarse a continuidade ecolóxica e espacial co medio terrestre, en 
especial cando estes espazos sitúanse en augas interiores.

As categorías de Espazos Naturais Protexidos definidas no ámbito galego son as indicadas na Lei 
5/2019, de 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia.

No referente ao marco normativo europeo, o marco común para a conservación da biodiversidade 
na Unión Europea vén establecido por dúas Directivas Comunitarias: a Directiva 92/43/CEE do 
Consello, de 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da flora e fauna 
silvestres (en diante, Directiva Hábitats) e a Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do 
Consello, de 30 de novembro de 2009, relativa á conservación das aves silvestres (en diante, 
Directiva Aves).

O artigo 2 da Directiva Hábitats establece que esta ten por obxecto contribuír a garantir a biodi-
versidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres no territorio 
europeo dos Estados membros, creando como ferramenta fundamental para a consecución deste 
obxectivo a Rede Natura 2000, que se define como unha rede ecolóxica europea coherente de 
Zonas Especiais de Conservación (en diante, ZEC), composta polos lugares que alberguen tipos de 
hábitats naturais que figuran no seu Anexo I e de hábitats de especies que figuran no seu Anexo 
II, e que deberá garantir o seu mantemento nun estado de conservación favorable na súa área de 
distribución natural.

Entre as especies incluídas no Anexo II, e para as que, por tanto, é preceptivo polos estados mem-
bros designar ZEC’s, non foi incluído o grupo das aves, debido a que a súa protección estaba pre-
viamente regulada a través de Directiva Aves, aprobada en 1979, e da que se falará en seguintes 
apartados.

Estas Directivas foron traspostas ao ordenamento xurídico español por medio da Lei 42/2007, de 13 
de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, que recolle no capítulo III do seu Título II as 
disposicións legais básicas de ámbito estatal que regulan o establecemento e xestión da Rede Natura 
2000 en España.

Neste apartado presentaranse sinteticamente os Espazos Naturais Protexidos e lugares Natura 2000 
presentes no Golfo Ártabro, sen ter en conta as ZEPA, que serán tratadas especificamente no se-
guinte apartado.

4.2.1 Natura 2000: Zonas Especiais de Conservación

Na Comunidade Autónoma de Galicia conflúen as rexións bioxeográficas Atlántica e Mediterránea, 
situándose o Golfo Ártabro dentro da rexión Atlántica. Por iso, a aprobación do seu LIC materializouse 
mediante a Decisión 2004/813/CE, do 7 de decembro de 2004, pola que se adopta a listaxe de Luga-
res de Importancia Comunitaria da Rexión Bioxeográfica Atlántica. Con posterioridade, este LIC foron 
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declarados ZEC a través do Decreto 37/2014, de 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais 
de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e apróbase o Plan Director da Rede 
Natura 2000 de Galicia.

Esta Decisión da Comisión Europea formula para o ámbito do Estado español a necesidade de mellorar 
a representatividade ou o grao de definición dos seguintes:

• 4020* Uceiras húmidas atlánticas de Erica ciliaris e Erica tetralix

• 7110* Turbeiras altas activas

• 7140 Mires de transición

• Especies: Alosa fallax

Ademais tamén se considera necesaria unha maior precisión na definición dos seguintes hábitats e 
especies, todas de ámbito mariño:

• 1110 Bancos de area permanentemente cubertos por auga mariña

• 1170 Arrecifes

• 8330 Furnas mariñas mergulladas ou semimergulladas

• Especies: Tursiops truncatus, Phocoena phocoena, Halichoerus grepus e Phoca vitulina

En base ás insuficiencias detectadas, a Xunta de Galicia iniciou en 2012 un procedemento de amplia-
ción da Rede Natura en Galicia, que finalmente non chegou a materializarse.

Nos seguintes subapartados descríbense os catro espazos Natura 2000 de ámbito mariño existentes 
na actualidade no Golfo Ártabro.

Figura 10. Zonas Especiais de Conservación de ámbito litoral ou mariño presentes no Golfo Ártabro
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4.2.1.1 ZEC Costa Ártabra

Espazo situado entre Cabo Ortegal (Cariño) e a punta sur da ría de Ferrol (Punta Coitelada, no concello 
de Ares). Atópase distribuído fundamentalmente ao redor da franxa litoral cunha extensión de 7.545 
ha, das cales unha parte posúe outras figuras de protección ao sobrepoñerse a ZEC coa ZEPA Costa 
de Ferrolterrra-Valdoviño ou o Espazo Húmido Protexido Lagoa e Areal de Valdoviño (ademais, zona 
RAMSAR).

Esta ZEC destaca por ser o espazo con máis hábitats do Anexo I da Directiva Hábitats de toda a 
Rede Natura 2000 de Galicia, cun total de 47 tipos, dos cales 13 son prioritarios. Aínda que a ZEC 
inclúe zonas continentais de gran valor (destacando o grupo de hábitats turfófilos), o grupo con maior 
representatividade é o grupo dos hábitats costeiros e vexetación halofítica, con 11 tipos diferentes. 

Na táboa 11 preséntase a relación dos hábitats e especies de Interese Comunitario presentes no 
ámbito mariño ou estritamente costeiro desta ZEC, segundo o Plan Director.

Código Hábitat

1110 Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1130 Esteiros

1140 Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1150* Lagoas costeiras

1160 Grandes calas e baías pouco profundas

1170 Arrecifes

1210 Vexetación anual sobre argazos

1220 Vexetación perenne de coídos

Figura 11. Hábitats costeiros na ZEC Costa Ártabra. Fotografía cedida por Xan Rodríguez Silvar.
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1230 Cantís con vexetación  das costas atlánticas e bálticas

1310 Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1330 Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420 Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosi)

2110 Dunas móbiles embrionarias

2120 Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130* Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2150* Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea)

2190 Depresións intradunais húmidas

2230 Dunas con céspedes do Malcomietalia

2260 Dunas con vexetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia

4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliarise, Erica tetralix

4040* Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

5230* Matogueiras arborescentes con Laurus nobilis

7210* Turbeiras calcáreas de Cladium mariscus e con especies do Caricion davallianae

7220* Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

8330 Furnas mariñas

Táboa 11. Hábitats de interese comunitario presentes no medio mariño ou estritamente costeiro da ZEC Costa 
Ártabra segundo o Plan Director. (*): Hábitat Prioritario.

Entre as especies mariñas e litorais presentes de entre as incluídas nos Anexos II ou IV da Directiva 
Hábitats cítase flora ameazada propia de hábitats costeiros como Omphalodes littoralis gallaecica ou 
Rumex rupestris, xunto con tartarugas mariñas (Caretta caretta, Chelonia medas e Dermocheles co-
riácea) e diversas especies de cetáceos (Delphinus delphis, Globicephala melas, Halichoerus grepus, 
Stenella coeruleoalba ou Ziphius cavirostris).

4.2.1.2 ZEC Betanzos-Mandeo

Este espazo ten un carácter fundamentalmente fluvial, incluíndo as principais canles da bacía do 
río Mandeo, pero engloba na súa parte final os ecosistemas mariños e fluviomarinos da parte máis 
interna da ría de Betanzos.

Figura 12. 
Marismas e 
hábitats estuarinos 
na ría de Betanzos, 
ZEC Betanzos-
Mandeo.
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No seu seo identificáronse ata 26 tipos de hábitats, estando 11 deles incluídos no grupo Hábitats cos-
teiros e vexetación halofítica.

Entre as especies mariñas e litorais presentes de entre as incluídas nos Anexos II ou IV da Directiva 
Hábitats cítanse peixes como a lamprea (Petromezum marinus) e o salmón atlántico (Salmo salar).

Código Hábitat

1110 Bancos de area cubertos permanentemente por auga  mariña, pouco profunda

1130 Esteiros

1140 Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1160 Grandes calas e baías pouco profundas

1170 Arrecifes

1210 Vexetación anual sobre argazos

1230 Cantís con vexetación  das costas atlánticas e bálticas

1310 Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1320 Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimae)

1330 Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420 Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosi)

2110 Dunas móbiles embrionarias

2120 Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130* Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliarise e Erica tetralix

Táboa 12. Hábitats de interese comunitario presentes no medio mariño ou estritamente costeiro da ZEC 
Betanzos-Mandeo segundo o Plan Director. (*): Hábitat Prioritario.

4.2.1.3 ZEC Costa de Dexo

A Costa de Dexo é un pequeno tramo de costa acantilada situada no municipio de Oleiros, entre 
as rías da Coruña e Ares-Betanzos, cunha superficie de 347 ha incluídas na ZEC. É ademais prac-
ticamente coincidente na súa totalidade co Monumento Natural Costa de Dexo, que se tratará en 
vindeiros apartados.

Trátase dun espazo sen fracción mariña, constituíndo a área protexida (tanto da ZEC como do Mo-
numento Natural) unha orla litoral de anchura variable e situándose os límites do espazo protexido 
sobre a liña de cantil.

Figura 13. 
Vexetación das 

costas atlánticas 
e bálticas (Hábitat 

de interese 
comunitario 1230) 

na ZEC Costa de 
Dexo.
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A descrición deste espazo e os seus valores de conservación é confusa pois non existe correspon-
dencia entre os límites oficiais e os hábitats supostamente presentes descritos tanto no Formulario 
Normalizado de datos Natura 2000 como na ficha do espazo na documentación do Plan Director. Este 
límite Natura 2000 “cínguese á franxa litoral do tramo costeiro entre Punta de Mera e o peirao do 
porto de Lorbé”, tal como se indica na documentación técnica do Plan Director e pódese comprobar 
nos límites definidos na cartografía oficial. A pesar diso, asígnase a este espazo unha relación de há-
bitats de interese comunitario (ver táboa 13) que inclúe tipos de hábitats estritamente mariños e que 
por tanto non poden estar presentes dentro dos límites estritamente terrestres deste espazo, como 
os pertencentes ao Grupo 1 “Augas mariñas e medios de marea”.

Código Hábitat

1110 Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1160 Grandes calas e baías pouco profundas

1170 Arrecifes

1210 Vexetación anual sobre argazos

1220 Vexetación perenne de coídos

1230 Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

7220* Mananciais petrificantes con formación de tuf

8330 Furnas mariñas

Táboa 13. Hábitats de interese comunitario presentes no medio mariño ou estritamente costeiro da ZEC Costa 
de Dexo segundo o Plan Director. (*): Hábitat Prioritario.

4.2.1.4 ZEC Costa da Morte

A ZEC Costa da Morte constitúe o espazo de maior distribución territorial costeira do conxunto de 
Galicia, aínda que no ámbito deste proxecto a súa distribución limítase ao tramo costeiro pertencente 
ao municipio de Arteixo (desde a praia de Alba ata o seu límite co municipio da Laracha). Ademais o 
espazo coincide parcialmente coa ZEPA Costa da Morte (Norte).

Figura 14. Hábitats 
costeiros na ZEC 
Costa da Morte,  
no concello  
de Arteixo.
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Do mesmo xeito que nos casos anteriores o grupo de hábitats do Anexo I con maior representativida-
de é o de hábitats costeiros e vexetación halofítica.

Código Hábitat

1110 Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1130 Esteiros

1140 Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1150* Lagoas costeiras

1160 Grandes calas e baías pouco profundas

1170 Arrecifes

1210 Vexetación anual sobre argazos

1220 Vexetación perenne de coídos

1230 Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1310 Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1330 Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420 Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosi)

2110 Dunas móbiles embrionarias

2120 Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130* Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2150* Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea)

2190 Depresións intradunais húmidas

2230 Dunas con céspedes do Malcomietalia

2260 Dunas con vexetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia

4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliarise Erica tetralix

5230* Matogueiras arborescentes con Laurus nobilis

7210* Turbeiras calcáreas de Cladium mariscus e con especies do Caricion davallianae

7220* Mananciais petrificantes con formación de tuf (*Cratoneurion)

8330 Furnas mariñas

Táboa 14. Hábitats de interese comunitario presentes no medio mariño ou estritamente costeiro da ZEC Costa 
da Morte segundo o Plan Director. (*): Hábitat Prioritario.

Entre as especies mariñas e litorais presentes de entre as incluídas nos Anexos II ou IV da Directiva 
Hábitats cítase flora ameazada propia de hábitats costeiros como Omphalodes littoralis gallaecica ou 
Rumex rupestris, xunto coa tartaruga boba (Caretta caretta), a lamprea (Petromezon marinus) e diver-
sas especies de cetáceos Balaenoptera acutorostrata, Balaenoptera phesalus, Delphinus delphis, Glo-
bicephala melas, Kogia breviceps, Phocoena phocoena, Stenella coeruleoalba ou Tursiops truncatus).

4.2.2 Espazos Naturais Protexidos

A Rede Galega de Espazos Protexidos vén definida a través da Lei 5/2019, de 2 de agosto, do pa-
trimonio natural e da biodiversidade de Galicia, que establece as categorías de áreas protexidas de 
competencia autonómica.

No ámbito litoral e mariño do Golfo Ártabro declaráronse dous espazos protexidos correspondentes 
ás categorías Monumento Natural e Espazo Natural de Interese Local
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4.2.2.1 Monumento Natural Costa de Dexo

Este Monumento Natural coincide na súa práctica totalidade coa ZEC Costa de Dexo, afectando á 
mesma franxa litoral do municipio de Oleiros pero cunha anchura menor que no caso do espazo 
Natura 2000. 

Este espazo comprendido entre o faro de Mera e o porto de Lorbé (Concello de Oleiros) representa un 
lugar “de gran importancia ecolóxica tanto pola singularidade dos seus ecosistemas e hábitats como 
pola súa xeomorfoloxía e paisaxe”, tal como reflicte o preámbulo do Decreto 101/2000 no que se 
declara este espazo como Monumento Natural

O espazo protexido alcanza unha extensión de 267 ha, inferior ao espazo Natura 2000 e está cons-
tituído segundo a súa norma de declaración “pola área litoral comprendida entre o faro de Mera e o 
porto de Lorbé, ademais das illas e illotes próximos á costa”.

Novamente, e tal e como se comentou no apartado referido ao espazo Natura 2000, esta definición 
presenta controversias xa que os límites oficiais do espazo poderían non ser coherentes con esta 
definición. Isto é debido á existencia de illas e illotes (a Insua, A Marola, ou O Corval) que xeográfica, 
paisaxística e ecoloxicamente forman unha unidade co espazo costeiro, e que aparentemente forma-
rían parte das “illas e illotes próximos á costa” pero non están incluídas nos límites oficiais do espazo, 
que teñen unha compoñente exclusivamente terrestre (ver Figuras 15 e 16).

Figura 15. Monumento Natural (liña azul) e ZEC Costa de Dexo (sombreado verde con liña vermella)

Figura 16.  
O Corval e A Marola, 
illotes próximos 
á Costa de Dexo 
pero non incluídos 
nos límites da área 
protexida
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Os obxectivos de conservación deste espazo son segundo a súa norma de declaración “os impor-
tantes valores naturais que coexisten en canto a singularidade da súa xea, fauna e flora, así como a 
dos seus propios ecosistemas e hábitats naturais, e beleza das súas paisaxes, presentes ao longo de 
toda esta orla litoral”.

4.2.2.2 Espazo Natural de Interese Local Illas de San Pedro

Os Espazos Naturais de Interese Local (ENIL) constitúen unha figura de protección específica que 
teñen como obxectivo a protección de valores naturais de interese a nivel local. Os ENIL son propostos 
polas entidades locais para a súa declaración por parte da Consellería competente, correspondendo 
a súa xestión á entidade local promotora do espazo.

No ámbito litoral do Golfo Ártabro foi declarado provisionalmente o ENIL Illas de San Pedro, no Con-
cello da Coruña, estando na actualidade pendente da aprobación do seu Plan de Conservación para 
a elevación a declaración definitiva.

As Illas de San Pedro constitúen un arquipélago de pequenas illas moi próximas entre si e á beiramar 
no lugar do Portiño e do Monte de San Pedro, na Coruña. 

Os principais obxectivos de conservación das Illas de San Pedro son os valores ecolóxicos e paisa-
xísticos presentes nas illas, en especial as súas comunidades botánicas e as poboacións de aves 
mariñas residentes ou presentes de maneira estacional ao longo do ciclo anual.

Do mesmo xeito que no caso da Costa de Dexo, o seu ámbito circunscríbese ao espazo terrestre das 
illas, aínda que na listaxe de especies obxecto de conservación incluído na declaración e na proposta 
do Plan de Conservación inclúense especies de aves mariñas non presentes nas illas senón na súa 
contorna mariña.

Figura 17. Espazo Natural de Interese Local Illas de San Pedro
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4.2.3 Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo

As Reservas de Biosfera son a principal ferramenta para o desenvolvemento do programa Man & 
Biosphere da UNESCO, e teñen como obxectivo harmonizar a conservación da diversidade biolóxica 
e cultural e o desenvolvemento económico e social a través da relación das persoas coa natureza. 
Establécense sobre zonas ecoloxicamente representativas ou de valor único, en ambientes terrestres, 
costeiros e mariños, nas cales a integración da poboación humana e as súas actividades coa con-
servación son esenciais.

No ano 2013 incorpórase á Rede de Reservas de Biosfera de España a Reserva da Biosfera Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo, sexta Reserva da Biosfera de Galicia.

Esta Reserva da Biosfera ten unha superficie de 116.724 ha e abrangue a un total de 17 concellos in-
cluídos na Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos, órgano promotor e xestor do es-
pazo. Entre os concellos integrantes atópanse todos os da ribeira sur do Golfo Ártabro, agás A Coruña.

A súa gran extensión e o seu carácter costeiro outórganlle unha gran variabilidade e diversidade de 
hábitats e valores ambientais de interese, abarcando desde o medio mariño do Golfo Ártabro ata 
áreas de media montaña no interior da provincia da Coruña cun gran abano de diversos ecosistemas 
intermedios.

No referente á súa zonificación, incorpóranse como Zonas Núcleo os catro espazos Rede Natu-
ra existentes no interior da Reserva (ZEC Costa de Dexo, ZEC Encoro de Abegondo-Cecebre, ZEC 
Betanzos-Mandeo e ZEC Costa da Morte). Na actualidade as zonas Núcleo representan o 5,5% da 
superficie da Reserva. Ademais a Reserva da Biosfera incorpora como zonas Tampón aqueles tramos 
mariños situados ao redor das Zonas Núcleo costeiras.

Figura 18. Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo
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5 Marco actual de conservación das aves 
mariñas no Golfo Ártabro

Ademais das distintas estratexias específicas para a conservación de especies ameazadas (estra-
texias nacionais, plans de recuperación e conservación, etc.) e das distintas categorías de áreas 
protexidas que poden incluír entre os seus obxectivos de conservación ás poboacións de aves que 
albergan, as figuras de protección específicas para as aves a nivel europeo son as Zonas de Especial 
Protección para as Aves (ZEPA) derivadas da Directiva Aves, promulgada en 1979.

De maneira similar á Directiva Hábitats, o obxectivo desta Directiva é o de instar aos Estados Mem-
bros á adopción das medidas necesarias para preservar, manter ou restablecer unha diversidade e 
unha superficie suficiente de hábitats para as poboacións de todas as especies de aves que viven en 
estado salvaxe no territorio europeo. Cómpre ter en conta que aínda que o Anexo I da Directiva indica 
aquelas especies para as que se terán que establecer medidas especiais de protección, a Directiva 
refírese e é de aplicación para todas as aves presentes no territorio europeo, especialmente as de 
carácter migratorio.

Como no caso da Directiva Hábitats, a ferramenta principal para a consecución deste obxectivo é 
o establecemento dunha rede de zonas de protección especial, que tras a aprobación da Directiva 
Hábitats no ano 1992 pasaron a formar parte de Natura 2000, en virtude do disposto no artigo 3 da 
esta Directiva.

A diferenza das ZEC, declaradas pola Comisión Europea a proposta dos Estados Membros, as 
ZEPA decláranse directamente polos Estados (ou polas Comunidades Autónomas no caso de 
España).

Un punto clave no proceso de declaración de ZEPA en España, e especificamente en Galicia, foi a 
Sentenza con data do 28 de xuño de 2007, a través da cal o Tribunal de Xustiza das Comunidades 
Europeas declarou insuficiente o número das ZEPA da Comunidade Autónoma, como resultado dun 
procedemento de infracción iniciado pola Comisión Europea contra o Reino de España no ano 2000. 
Esta sentenza considera que, en ausencia doutras fontes de información científica fiables, o inventario 
Important Bird Areas de BirdLife International constituía unha fonte fidedigna para a identificación da-
quelas áreas clave para a conservación das aves europeas, debendo ser cualificadas como ZEPA. En 
cumprimento desta sentenza, a Comunidade Autónoma de Galicia declarou as ZEPA “Pena Trevinca” 
e “A Limia” en 2008 e 2009, respectivamente, ao tratárense de espazos incluídos no inventario ÍA de 
SEO/ BirdLife, chegando ás 16 existentes na actualidade.

5.1 Áreas Importantes para a Conservación das Aves e a Biodiversidade

As Áreas de Importancia para a Conservación das Aves e a Biodiversidade (en diante ÍA, acrónimo de 
Important Bird Areas) foron creadas e desenvolvidas hai máis de 30 anos por BirdLife International. 
Os espazos que se declaran ÍA son identificados mediante criterios acordados por persoal investi-
gador e expertos e, aínda que non se trata dunha figura de protección oficial, adquiriron especial 
relevancia cando o Tribunal de Xustiza europeo sentenciou que, en ausencia doutras fontes de 
información científica, este inventario servía de base para a rede de Zonas de Especial Protección 
para as Aves.
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A selección de ÍA realízase mediante a aplicación de criterios ornitolóxicos cuantitativos, baseados no 
coñecemento actualizado dos tamaños e tendencias das poboacións de aves. Os criterios pretenden 
asegurar que os sitios seleccionados como ÍA teñan un verdadeiro significado para a conservación 
internacional das poboacións de aves, outorgándolles rango de importancia a nivel mundial (criterios 
tipo A), europeo (tipo B) ou no ámbito da Unión Europea (tipo C). Estes criterios poden consultarse no 
sitio web de BirdLife International (http://datazone.birdlife.org/site/ibacriteria).

O Inventario actualízase periodicamente, datando a última actualización do ano 2011. Na actualidade 
en España existen 469 ÍA, das cales 15 localízanse total ou parcialmente en Galicia e incluíndo un 
total de 42 ÍA mariñas identificadas a través do proxecto LIFE+ Áreas Importantes para a Conserva-
ción das Aves (ÍA) Mariñas en España desenvolvido por SEO/ BirdLife. Estas ÍA mariñas cobren máis 
de 40.000 km2, o 5% das augas mariñas españolas.

5.2 As ZEPA mariñas

Segundo a Lei 42/2007 do Patrimonio Natural e Biodiversidade, é competencia da Administración 
Xeral do estado a declaración de áreas protexidas, incluídos as ZEPA, cando se trate de espazos, 
hábitats ou áreas críticas situadas en áreas mariñas baixo soberanía ou xurisdición nacional.

Así pois, converténdose en pioneira entre os estados europeos no desenvolvemento da súa Rede 
Natura 2000 mariña, España aprobou en 2014 unha rede conformada por 39 ZEPA mariñas a través 
da Orde AAA/1260/2014, de 9 de xullo, pola que se declaran Zonas de Especial Protección para as 
Aves en augas mariñas españolas.

Esta listaxe de ZEPA mariñas baséase en gran medida nos resultados de dous proxectos LIFE que 
permitiron obter, por primeira vez, a información científica necesaria para declarar novos lugares da 
Rede Natura 2000 para as aves (ZEPA) en mar aberto, achegando unha visión de conxunto: o proxec-
to LIFE+ «Áreas Importantes para as Aves (ÍA) mariñas en España» (2004-2009), desenvolvido por 
SEO/ BirdLife e xa citado; e o proxecto LIFE+ INDEMARES «Inventario e designación da Rede Natura 
2000 en áreas mariñas do Estado español» (2009-2013), que obtivo novos datos consolidando a 
base científica para as futuras ZEPA mariñas.

Os criterios básicos para a selección das tipoloxías de espazos a incorporar á rede foron os seguintes 
(Arcos et al., 2009):

1. Áreas de concentración no mar. Aquelas zonas desligadas das colonias de cría onde as 
aves mariñas presentan densidades máis altas que na contorna adxacente, principalmente 
debido a unha maior dispoñibilidade de alimento. Estas inclúen os dous primeiros tipos de ÍA 
mariña definidos por BirdLife International: as concentracións (costeiras) non reprodutoras e 
as áreas de concentración en mar aberto para especies “peláxicas”.

2. Extensións mariñas a colonias de cría. Estas áreas defínense para protexer ás aves ma-
riñas nas inmediacións das súas colonias de cría, onde as súas densidades son elevadas en 
relación a outras zonas máis distantes. Estas densidades poden deberse ao simple tránsito 
de aves entrando e saíndo da colonia, pero a miúdo son áreas mariñas utilizadas tamén 
como zonas de alimentación, cortexo, acicalamento etc.

3. Áreas clave para a migración. Aquelas áreas mariñas ou costeiras que polas súas ca-
racterísticas topográficas, localización xeográfica etc., actúan como corredor migratorio 
concentrando fraccións relevantes das poboacións de aves migratorias en determinados 
momentos do ano.
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5.3 As Zonas de Especial Protección para as Aves no Golfo Ártabro

Na contorna do Golfo Ártabro existen dous espazos designados especificamente para a protección 
das aves mariñas: Costa de Ferrolterra-Valdoviño e Costa da Morte (Norte), coincidentes en gran 
medida coas ZEC Costa Ártabra e ZEC Costa da Morte.

Ambos os dous espazos seguiron o mesmo proceso ata a súa designación completa como ZEPA:

• 1998: Designación como ÍA dun tramo terrestre-litoral por parte de SEO/ BirdLife.

• 2003: Declaración como ZEPA pola Xunta de Galicia en xuño de 2003.

• 2009: Designación de ÍA mariña nas augas mariñas adxacentes ás ZEPA costeiras por parte 
de SEO/ BirdLife.

• 2014: Declaración da ZEPA mariña por parte do Ministerio de Agricultura, Alimentación e 
Medio Ambiente.

As dúas ZEPA forman parte do territorio definido como área de estudo neste proxecto pero non do 
Golfo Ártabro sensu stricto, se consideramos como tal a confluencia das rías da Coruña, Betanzos, 
Ares e Ferrol, posto que ningunha delas incorpora superficie do interior das rías, nin do entrante 
mariño que actúa como zona externa común das catro rías.

5.3.1 Costa de Ferrolterra-Valdoviño

Esta área protexida, conformada pola ZEPA terrestre-litoral Costa de Ferrolterra-Valdoviño, de com-
petencia autonómica, e pola ZEPA Espazo mariño da Costa de Ferrolterra-Valdoviño, de competencia 
estatal, está constituída por un tramo de costa no extremo norte da provincia da Coruña, dun 48 km, 
incluíndo mar aberto ata a isobata de 50 m e o espazo mariño circundante ás illas Gabeiras e ás illas 
dos Cabalos, declarado por ser extensión mariña ás colonias de cría das especies mariñas obxecto 
de conservación e que se sitúan no interior da ZEPA terrestre.

Figura 19. 
ZEPA Costa 

de Ferrolterra-
Valdoviño (en verde) 

e ZEPA Espazo 
Mariño da Costa 

de Ferrolterra-
Valdoviño (en azul).
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A ZEPA terrestre presenta unha gran diversidade de hábitats, con longas praias de area, sistemas de 
dunas anexos, lagoas litorais, costas acantiladas e pequenas illas e illotes, nos que o Plan Director da 
Rede Natura 2000 cita a presenza de ata 34 especies incluídas no Anexo I das Directiva Aves, moitas 
delas de hábitos mariños e presentes na ZEPA ao longo do ciclo anual.

No referente á ZEPA mariña, os Taxóns Clave considerados son os citados corvo mariño cristado e 
paíño europeo (Arcos et al., 2009):

• Paíño europeo (Hydrobates pelagicus). Poboación estival reprodutora de parellas. Cumpre o 
criterio C6: A área é unha das cinco máis importantes en cada rexión europea para unha es-
pecie ou subespecie do Anexo I. Estas áreas deben albergar cifras importantes da devandita 
especie ou subespecie na Unión Europea.

• Corvo mariño cristado (Phalacrocorax aristotelis). Poboación reprodutora de 89 parellas. 
Cumpre o criterio B3: A área é unha das máis importantes no país para unha especie con 
estado de conservación favorable en Europa pero concentrada na rexión e para a cal é apro-
piada unha estratexia de protección de espazos.

Para ambas as dúas especies, a ZEPA mariña constitúe unha extensión mariña ás súas colonias de 
cría, ao estenderse polas augas situadas ao redor das colonias das illas Gabeiras e dos Cabalos, na 
costa de Ferrol. 

Figura 20. Illas Gabeiras.
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5.3.2 Costa da Morte (Norte)

A ZEPA terrestre Costa da Morte (Norte) está formada por unha franxa costeira de 77 km de lonxitude, 
ao noroeste da provincia da Coruña na comarca de Bergantiños. Presenta tamén unha elevada diver-
sidade de hábitats, con cantís, praias, rías e illotes, aínda que no ámbito do Golfo Ártabro afecta uni-
camente á costa do municipio de Arteixo, constituída por cantís de baixa altura, e praias con sistemas 
dunares e zonas húmidas asociadas, ata o encoro artificial de Sabón (sendo estes zonas húmidas as 
que xustifican a súa inclusión na ZEPA pola súa maior relevancia ornitolóxica). O Plan Director incorpo-
ra como especies obxectivo ata 45 taxóns de aves incluídos no Anexo I das Directiva Aves.

No referente á ZEPA mariña, designouse pola súa importancia como embude migratorio debido á súa 
privilexiada situación xeográfica e aos fortes ventos predominantes de compoñente N e NW. Estímase 
que máis dun millón de aves mariñas pasan por esta zona durante o verán-outono (migración post-
nupcial). A maior parte das aves en migración proveñen do norte de Europa e da Siberia occidental, 
pero tamén hai especies mediterráneas (furabuchos balear, Puffinus mauretanicus), neárticas (gai-
vota de Sabine, Larus sabini) e do Hemisferio Sur (furabuchos sombrío, Ardenna grisea), alcanzando 
nalgúns casos unha porcentaxe moi elevada das súas poboacións globais (no caso do furabuchos 
balear ata do 50-100%, especie que tamén fai un uso intenso con concentracións fóra da época 
reprodutora).

A porcentaxe da poboación global que utiliza esta ZEPA nas súas migracións é moi elevado para 
algunhas especies.

A elevada produtividade da zona convértea tamén nunha importante área de alimentación, tanto para 
as especies en migración como para as locais (reprodutoras e invernantes). Entre as reprodutoras 
locais destacan a gaivota tridáctila (Rissa tridactyla) e o arao dos cons (Uria aalge ‘ibericus’), que 
concentraban as súas únicas colonias españolas na compoñente terrestre, pero que na actualidade 
probablemente desaparecesen xa como especies reprodutoras. Tamén presenta colonias do paíño do 
mal tempo (Hydrobates pelagicus), pouco coñecida pero cun mínimo de 30 parellas, e corvo mariño 
cristado (Phalacrocorax aristotelis) con 139 parellas reprodutoras (Arcos et al., 2009).

Figura 21. ZEPA 
Costa da Morte 

(Norte) (en verde) 
e ZEPA Espazo 

Mariño da Costa da 
Morte (en azul).
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Así, esta ZEPA presenta os seguintes Taxóns Clave:

Especie Tipo Criterios 

Melanitta nigra CMI B1i, C3

Calonectris diomedea CMI A4ii, B1ii, C2

Ardenna grisea CMI A1, C1

Puffinus puffinus CMI A4ii, B1ii, C3

Puffinus mauretanicus ACM, CMI A1, A4ii, B1ii, C1, C2

Hydrobates pelagicus EC C6

Morus bassanus CMI A4ii, B1ii, C3

Phalacrocorax aristotelis EC B3

Stercorarius pomarinus CMI B1ii, C3

Stercorarius parasiticus CMI B1ii, C3

Catharacta skua CMI A4ii, B1ii, C3

Larus melanocephalus CMI C2

Xema sabini CMI A4i, B1i, C3

Rissa tridactyla EC C6

Sterna sandvicensis CMI A4i, B1i, C2

Sterna hirundo CMI A4i, B1i, C2

Sterna albifrons CMI B1i, C2

Uria aalge EC C2, C6

Táboa 15. Taxóns clave da ZEPA Costa da Morte (Norte). Fonte: Arcos et al, 2009.

5.4 Instrumentos de xestión de especies ameazadas

A nivel rexional e estatal, e conxuntamente coas Directivas Aves e Hábitats, as principais ferramentas 
para a conservación de especies son os Catálogos de Especies Ameazadas, no caso galego o Catálo-
go Galego de Especies ameazadas e o Catálogo Español de Especies Ameazadas.

A normativa que regula o Catálogo Galego (Lei 5/2019, de 2 de agosto, do patrimonio natural e da 
biodiversidade de Galicia e o Decreto 88/2007, de 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego 
de especies ameazadas) establece a elaboración dun Plan de Recuperación para as especies catalo-
gadas como En Perigo e dun Plan de Conservación para as catalogadas como Vulnerables.

No Golfo Ártabro existen dúas especies de aves dotadas destes instrumentos, ademais de estar 
redactado o documento técnico de base para o conxunto de aves mariñas reprodutoras catalogadas.

5.4.1 Plan de Recuperación da escribenta das canaveiras

A subespecie lusitánica da escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus subsp. lusitanica) é un 
paseriforme endémico do Noroeste da Península Ibérica estreitamente ligado a zonas húmidas cos-
teiras con importantes representacións de vexetación palustre de gran porte (carrizo, xunco e espa-
dana) onde ocupa as zonas do bordo, tanto en Galicia como en boa parte da súa área de distribución.
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Esta subespecie presenta un declive xeneralizado das súas poboacións que provocou a súa inclusión 
no Catálogo Galego de Especies Ameazadas coa Categoría de En Perigo e a aprobación do corres-
pondente Plan de Recuperación a través do Decreto 75/2013, de 10 de maio, polo que se aproba o 
Plan de recuperación da subespecie lusitánica da escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus L. 
subsp. Lusitanica Steinbacher) en Galicia.

Segundo o censo realizado en 2015 (Monrós et al., 2018) o número de efectivos presentes en Galicia 
ascendía a 11-12 machos cantores, dos cales só un estaba presente en zonas húmidas costeiras do 
Golfo Ártabro, en Sisalde-Barrañán (Arteixo).

O Plan de Recuperación establece unha cartografía para a área de Presenza e Área Prioritaria de 
Conservación da especie, con normativas específicas destinadas a garantir a conservación e recupe-
ración das poboacións desta especie.

Figura 22. Escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus lusitanica), macho cantor nun humidal litoral do 
Golfo Ártabro. Fotografía cedida por Xabier Prieto Espiñeira.
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5.4.2 Plan de Conservación da píllara das dunas

Debido ao declive poboacional estimado e ao reducido tamaño da poboación actual desta limícola en 
Galicia, caracterizada por ser a única existente en todo o sector cántabro-atlántico español, a píllara 
das dunas (Charadrius alexandrinus L.) aparece recollida no Catálogo Galego de Especies Ameazadas 
na categoría Vulnerable.

Figura 23. Ámbito 
de aplicación do Plan 
de Recuperación 
da escribenta das 
canaveiras no Golfo 
Ártabro e espazos Natura 
2000

Figura 24. Píllara das 
dunas nunha praia 
da ZEPA Costa de 
Ferrolterra-Valdoviño. 
Fotografía cedida por 
Xabier Prieto Espiñeira.
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Esta especie está presente como reprodutora e ao longo de todo o ciclo anual en praias xeralmente 
extensas, illadas e en bo estado de conservación con presenza de abundantes arribazóns e sistemas 
de dunas asociados máis ou menos ben desenvolvidos.

O Plan de Conservación da especie foi aprobado a través do Decreto 9/2014, do 23 de xaneiro, por 
que se aproba o Plan de conservación da píllara das dunas (Charadrius alexandrinus L.) en Galicia, no 
que se establece unha poboación reprodutora naquel entón de 81 parellas (Domínguez e Vidal, 2008), 
distribuídas fundamentalmente polas praias da provincia da Coruña e en menor medida Pontevedra 
e Lugo.

A especie está presente nas praias ártabras de Santa Comba, San Xurxo e Doniños, en Ferrol.

Todas estas praias están xa integradas na ZEPA Costa de Ferrolterra-Valdoviño, incluíndo as súas 
áreas de presenza e prioritaria de conservación definidas no instrumento de xestión.

5.4.3  As áreas prioritarias de conservación para as aves mariñas ameazadas  
de Galicia

En outubro de 2008 redáctase o Plan integral de recuperación e conservación das aves mariñas 
ameazadas de Galicia (Munilla e Velando, 2008), documento técnico base para a aprobación do plan 
do mesmo nome, pendente de aprobación e que deberá servir como instrumento legal para a con-
servación das aves mariñas incluídas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas.

Este documento refírese ás seguintes especies mariñas nidificantes en Galicia e incluídas no Catálogo: 
arao dos cons (Uria aalge) coa categoría de En Perigo, corvo mariño cristado (Phalacrocorax aristotelis), 
paíño do mal tempo (Hydrobates pelagicus) e gaivota tridáctila (Rissa tridactyla) como Vulnerables. 

O plan define as “Áreas Prioritarias de Conservación” para o conxunto destas especies como aquelas 
illas e tramos da ribeira continental nos que segundo o coñecemento existente sitúanse as principais 
ou únicas colonias de reprodución destas especies (ou as súas colonias históricas, no caso do arao 
dos cons), xunto co espazo marítimo comprendido dentro dun radio de 5 km ao redor das anteriores.

Figura 25. Ámbito 
de aplicación 

do Plan de 
Conservación da 
píllara das dunas 
no Golfo Ártabro 

e espazos Natura 
2000
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Baixo estes criterios defínense un total de dez Áreas Prioritarias de Conservación. Entre elas inclúese 
o Golfo Ártabro a través de dúas áreas:

• Gabeiras. Situada fronte á costa de Ferrol, está motivada pola presenza de colonias reproduto-
ras de corvo mariño cristado e paíño do mal tempo nas illas Gabeiras e dos Cabalos, e corres-
póndese aproximadamente coa actual ZEPA Espazo mariño da Costa de Ferrolterra-Valdoviño.

• Oleiros (Mera-Torrella), situada ao redor das colonias de cría de corvo mariño cristado e o 
paíño do mal tempo, existentes na costa do concello de Oleiros no interior do Golfo Ártabro e 
situadas entre as rías da Coruña e Ares-Betanzos.

Destaca o feito de que a práctica totalidade das Áreas Prioritarias de Conservación están incluídas na 
actualidade nalgunha das ZEPA ou ZEPA mariñas existentes (ver táboa 2), sendo “Oleiros (Mera-To-
rrella)” a única que non cumpre esta condición.

Área Prioritaria de 
Conservación

ZEPA en colonia ZEPA en extensión mariña de colonia

Oleiros (Mera- Torrella) NO NO

Cíes ZEPA Illas Cíes ZEPA Illas Cíes / ZEPA Espazo Mariño das Rías Baixas de Galicia

Ons ZEPA Illa de Ons ZEPA Illa de Ons / ZEPA Espazo Mariño das Rías Baixas de Galicia

Sagres NO ZEPA Espazo Mariño das Rías Baixas de Galicia

Vilán
ZEPA Costa da Morte 
(Norte)

ZEPA Costa da Morte (Norte) / ZEPA Espazo Mariño da Costa da Morte

Sisargas
ZEPA Costa da Morte 
(Norte)

ZEPA Costa da Morte (Norte) / ZEPA Espazo Mariño da Costa da Morte

Gabeiras de Doniños
ZEPA Costa de 
Ferrolterra-Valdoviño

ZEPA Costa de Ferrolterra-Valdoviño / ZEPA Espazo Mariño da Costa de 
Ferrolterra- Valdoviño

Ortegal NO
ZEPA Espazo Mariño de Punta de Candelaria - Ría de Ortigueira - Estaca 
de Bares

Coelleira
ZEPA Costa da Mariña 
Occidental

ZEPA Costa da Mariña Occidental / ZEPA Espazo Mariño de Punta de 
Candelaria - Ría de Ortigueira - Estaca de Bares

Ansarón
ZEPA Costa da Mariña 
Occidental

ZEPA Costa da Mariña Occidental / ZEPA Espazo Mariño de Punta de 
Candelaria - Ría de Ortigueira - Estaca de Bares

Táboa 16. Correspondencia entre Áreas Prioritarias de conservación para as aves mariñas de Galicia  

e ZEPA declaradas.

Figura 26. Áreas Prioritarias 
de Conservación para as 
aves mariñas de Galicia 
(Munilla e Velando, 2008). 
Esquerda: Galicia. Dereita: 
Golfo Ártabro.





Bases para  
a declaración  
dunha ZEPA  
no Golfo Ártabro

As aves do Golfo Ártabro



Bases para a declaración dunha ZEPA no Golfo Ártabro62

6 As aves do Golfo Ártabro

A importancia da comunidade de aves do Golfo Ártabro está directamente relacionada coa auga. Nun-
ha contorna tan densamente poboada, e en consecuencia urbanizada, o medio terrestre presenta un 
alto grado de transformación. No territorio costeiro priman os usos urbanísticos e do sector terciario, 
e as superficies non afectadas por edificacións ou infraestruturas presentan tamén un alto grado de 
degradación. A escasa relevancia das actividades propias do sector primario provoca un abandono 
territorial nesta contorna rur-urbana, atopándose os espazos libres ben ao abeiro da crecente ocu-
pación urbanística, ben ao abeiro do abandono, reforestación e ocupación por formacións vexetais 
alóctonas ou de escaso interese.

En consecuencia, prodúcese unha perda de biodiversidade e de riqueza e abundancia das comuni-
dades faunísticas. Esta situación de degradación ambiental non se da en tan alta medida nas zonas 
húmidas nin nos espazos litorais como os tramos acantilados máis abruptos, e por tanto menos 
aptos para a edificación e desenvolvemento urbanístico. As zonas húmidas costeiras, como esteiros e 
marismas, presentan un mellor estado de conservación xeral pese a situarse en contornas altamente 
urbanizadas, e son empregados como cuarteis de invernada por diversas especies de aves acuáticas. 
Pola súa banda, os tramos acantilados albergan importantes colonias de cría de aves mariñas e 
rupícolas, que constitúen o principal valor de conservación do Golfo Ártabro.

Ao longo de 2019 e no marco do proxecto Aves_Ártabras leváronse a cabo traballos tendentes a 
caracterizar as comunidades de aves presentes nos medios litorais e mariños do Golfo Ártabro ao 
longo do ciclo anual:

a. Censos das poboacións reprodutoras de aves mariñas e rupícolas.

b. Análise dos censos de aves acuáticas invernantes.

c. Seguimento do paso migratorio de aves mariñas.

d. Análise do uso do espazo mariño polas aves mariñas do Golfo Ártabro.

e. Identificación de impactos e interaccións entres aves mariñas e actividade humana.

6.1 Poboacións de aves mariñas nidificantes no Golfo Ártabro

A compilación de información sobre as aves mariñas que se reproducen dentro dos límites do Golfo 
Ártabro é básica para a consecución dos obxectivos que se expoñen no presente proxecto. Para iso, 
procedeuse por unha banda, a recompilar toda a información dispoñible na bibliografía, e por outra 
obtívose nova información de primeira man en base a un intensivo traballo de campo realizado na 
tempada de cría de 2019. 

Dentro da área definida neste proxecto crían na actualidade de maneira regular tres especies de aves 
mariñas: o paíño do mal tempo (Hydrobates pelagicus), o corvo mariño cristado (Phalacrocorax aris-
totelis) e a gaivota patiamarela (Larus michahellis). A información dispoñible sobre a distribución das 
súas poboacións dentro do Golfo Ártabro, así como sobre o seu tamaño e tendencia é moi diferente 
para cada especie. No caso do paíño do mal tempo a información é escasísima e refírese basica-
mente á localización de catro colonias de cría noutros tantos illotes a comezos dos anos noventa 
do pasado século (Fernández de la Cigoña, 1994). No caso da gaivota patiamarela, a información 
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dispoñible para o conxunto da poboación do Golfo Ártabro céntrase en dous censos realizados en 
1981 e en 2009 (Bárcena et al., 1987; Molina e Bermejo, 2009). Unicamente no caso da poboación 
situada no Monumento Natural-ZEC Costa de Dexo disponse dunha serie de datos máis ampla, pois 
esta foi obxecto de seguimento trianual desde o ano 1998 ata a actualidade (Barros, 2016 e presente 
proxecto). Finalmente, sen dúbida a especie para a que se dispón de máis información é o corvo 
mariño cristado; neste caso existen varios censos detallados da poboación reprodutora no conxunto 
do Golfo Ártabro (anos 1994, 2007 e 2017) e ademais a poboación asentada no citado Monumento 
Natural foi obxecto de seguimento intensivo desde a aparición da primeira colonia de cría nos anos 
noventa ata a actualidade. É importante destacar que a información obtida co seguimento da po-
boación de corvo mariño cristado asentada na costa de Oleiros contribuíu de maneira significativa 
á publicación de varios artigos científicos en revistas de impacto internacional e unha tese doutoral 
sobre esta especie (Barros, 2014).

A continuación preséntase e analízase con detalle toda a información dispoñible acerca deste tres 
especies de aves mariñas no Golfo Ártabro, tanto a meramente bibliográfica como a obtida durante a 
execución do presente proxecto.

6.1.1 Paíño do mal tempo

O paíño do mal tempo está considerado como Vulnerable a nivel español (Madroño et al, 2005) e con-
siderado legalmente nesa categoría no Catálogo Galego de Especies Ameazadas. Atópase ademais 
incluído no Anexo I das Directiva Aves, no que se recollen as especies de interese comunitario para 
as cales é necesario designar ZEPAs. Atendendo a esta normativa, no ano 2014 designouse a ZEPA 
0000496 “Espazo mariño da costa de Ferrolterra-Valdoviño” (Orde AAA/1260/2014, do 9 de xullo) 
coa finalidade de protexer fundamentalmente a importante colonia de paíño do mal tempo das Illas 
Gabeiras, así como importantes poboacións de corvo mariño cristado. 

O paíño do mal tempo é sen dúbida, a especie mariña menos coñecida de cantas crían en territorio 
galego. De feito, a escasísima información dispoñible acerca da distribución e tamaño da poboación 
nidificante procede basicamente dunha serie de prospeccións de lugares con hábitat favorable para 

Figura 28. Paíño do mal tempo no Golfo ÁrtabroFigura 27. Colonias de paíño do mal tempo descritas por 
Fernández de la Cigoña (1994) en Galicia. Sinálanse en 

vermello as situadas no Golfo Ártabro.
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a cría realizadas por un ornitólogo afeccionado, Estanislao Fernández de la Cigoña, nos primeiros 
anos da década do noventa. Este naturalista visitou preto de sesenta illas e illotes do litoral galego 
buscando posibles colonias de paíño do mal tempo, chegando a confirmar a súa reprodución en 
nove delas. Desde entón ninguén realizou outro traballo exhaustivo de procura de novas localidades 
de cría en Galicia e os poucos novos datos que existen son estimas poboacionais de colonias xa 
coñecidas.

A escasa información dispoñible apunta, con todo, a que o Golfo Ártabro é unha zona de especial 
importancia para a especie en Galicia. Así, do nove colonias descritas polo citado autor catro si-
túanse dentro dos límites considerados no presente estudo, a saber: dos Cabalos, A Herbosa, Illas 
Gabeiras e A Marola (ver Figura 27). Sobre unha estima poboacional para o total de Galicia de 
185-203 parellas reprodutoras no período 1991-1994 (Fernández de la Cigoña, 1994), 124-130 
parellas, é dicir, entre o 64%e o 67% da poboación galega situaríase no Golfo Ártabro. Deste catro 
colonias a de maior entidade é, con moito, a situada nas Illas Gabeiras que é tamén a illa de maior 
tamaño; as outras tres localidades son illotes de moi escasa entidade onde a propia superficie dos 
mesmos probablemente sexa un factor limitante á hora de poder acoller unha poboación máis ou 
menos grande de paíños. 

Con posterioridade ao traballo de Fernández de la Cigoña, existe tan só información para dúas das 
colonias situadas no Golfo Ártabro. As Illas Gabeiras foron novamente censadas no ano 2007, cando 
Alberto Velando estimou unha poboación superior ás 80 parellas (Arcos et al., 2009), mentres que na 
Marola censáronse 6 parellas no ano 2012 (datos propios inéditos).

6.1.1.1 Métodos

No presente proxecto considerouse do maior interese actualizar a información dispoñible sobre 
a poboación reprodutora do paíño do mal tempo no Golfo Ártabro. Para iso tentouse revisar as 
catro localidades de cría coñecidas ao longo dos meses de xullo e agosto, coincidindo co perío-
do de incubación e presenza de pitos pequenos no niño nas colonias cantábricas (Sanz et al., 
2019). Para estimar a poboación presente en cada localidade procurouse revisar visualmente 
toda a superficie das illas susceptible de ser utilizada polos paíños buscando tanto adultos, 
como pitos e ovos. Nas zonas máis difíciles de revisar empregouse o método do plaeback, 
consistente na emisión de reclamos territoriais, os cales serían contestados polas aves que se 
atopasen ocultas.

6.1.1.2 Resultados e conclusións

Todas as localidades de cría do paíño do mal tempo no Golfo Ártabro resultaron ser de moi difícil ac-
ceso. Trátase en todos os casos de illotes rochosos moi crebados, rodeados de baixos que complican 
moito a aproximación de embarcacións. Por este motivo, faise indispensable contar con días de mar 
moi calmo para poder tentar acceder a eles e unha embarcación e tripulación apropiada. Lamenta-
blemente, os días de mar calmo escasearon durante o verán de 2019 e isto reduciu de maneira moi 
importante as opcións de acceder ás distintas colonias. Desta maneira, só se puideron revisar catro 
localidades: Illa do Carbón, A Marola, A Gaveira de Veigue e As Gabeiras. Esta última foi considerada 
prioritaria xa que, como se dixo anteriormente, conta coa maior poboación de paíño do mal tempo 
coñecida de Galicia. 

Illa do Carbón

O 8 de xullo visítase este pequeno illote situado a uns 500 metros da praia de Perbes (Concello de 
Miño). Este illote foi visitado por Estanislao Fernández de la Cigoña na década de 1990 sen resultado 
positivo, que se repite nesta prospección.
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Illa de A Marola

O 18 de xullo accedeuse á illa da Marola. A aproximación á mesma realizouse cunha embarcación 
de recreo alugada ex profeso e para o desembarco empregouse unha pequena lancha inchable tipo 
zodiac. Unha vez na illa e por espazo dunha hora, tres observadores revisaron con sumo detalle todos 
os lugares que poderían conter algún niño de paíño do mal tempo. 

Como resultado desta procura, nunha estreita fendedura da parte máis alta da illa e a orientación que 
mira cara a terra localizáronse dous pitos pequenos, cunha idade máxima estimada de quince días, 
ambos os dous acompañados por un adulto, separados entre si un par de metros. Algo máis afastado 
destes, pero aínda na mesma fendedura, localizouse un ovo sen eclosionar, aparentemente abando-
nado. Por outra banda, esta vez baixo un penedo localizáronse os cadáveres de dous paíños adultos, 
xa secos pero probablemente mortos nesta mesma estación de cría. Neste caso non se localizaron 
indicios de reprodución. Finalmente, nunha zona apartada do núcleo principal da colonia (a fendedura 
máis o penedo) atopáronse os cadáveres doutros dous paíños adultos, mortos facía bastante máis 
tempo que os anteriores. En ningún caso os cadáveres atopados mostraban indicios evidentes de 
depredación. En base a estas observacións estimouse a poboación reprodutora en 3 parellas.

Figura 29. Illa da Marola

Figura 30. Hábitat de cría 
de paíño do mal tempo na 
Marola (esquerda) e ovo en 
greta ocupada (dereita)
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Gaveira de Veigue

O mesmo día visítase a Gaveira de Veigue, pequeno illote nunca revisado anteriormente situado fronte 
á costa de Veigue (Sada), con gretas aparentes que poderían indicar a existencia de hábitat de cría da 
especie, aínda que se sitúan moi próximas á costa e no interior da ría de Ares-Betanzos.

O resultado da visita é de cero parellas reprodutoras.

Illas Gabeiras

O desembarco nas Illas Gabeiras non se puido realizar polas condicións do mar ata o día 27 de 
agosto. Debido á inaccesibilidade destas illas e para facilitar un desembarco o máis seguro posible, 
neste caso optouse por acceder ás mesmas acompañando na súa faena a un grupo de percebeiros, 
expertos coñecedores da zona. As Illas Gabeiras son en realidade dúas illas de litoloxía completamen-
te distinta; a Gabeira de Terra, a máis próxima ao continente, é de composición granítica, mentres que 
a Gabeira de Fóra (ou Gabeira Negra) está formada por rochas ultrabásicas.

Figura 31. Visita á Gaveira de Veigue

Figura 32. Gabeira de 
Fóra observada desde 

a Gabeira de Terra. 
A colonia de paíño 
localízase na zona 

central e parte Oeste 
da illa, non visibles na 

fotografía.
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Tanto Fernández de la Cigoña como Velando atoparon a práctica totalidade dos niños nesta última 
illa, polo que na nosa visita considerouse prioritaria a revisión da Gabeira Negra. De feito, finalmente a 
Gabeira de Terra non se revisou xa que non se atopou unha vía de acceso practicable cun mínimo de 
seguridade. A Gabeira Negra revisouse con minuciosidade durante o espazo de dúas horas e media 
por dous observadores. Revisáronse tanto as gretas na parte sur da illa, a máis acantilada, como a 
coada de grandes bloques de pedra que se atopa na parte central e oeste da mesma e que foi a zona 
onde apareceron a maioría dos niños en 1993 e 2007.

Finalmente, localizáronse 5 pitos vivos, con idades estimadas comprendidas entre unha semana e 
o mes e medio, así como un pito morto, un ovo enteiro abandonado e noutro cinco sitios atopouse 
tamén restos de ovos (anacos de casca) claramente non eclosionados. En base a estas observacións 
estimouse unha poboación de como máximo 12 parellas reprodutoras.

Figura 33. Hábitat de cría de paíño do mal tempo nas Gabeiras

Figura 34. Localidades 
visitadas (verde) e 
localidades con poboación 
de paíño do mal tempo 
coñecida non visitadas 
(laranxa) no Golfo Ártabro. 
En sombreado verde 
e azul ZEPAs terrestre 
e mariña existentes, 
respectivamente.
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Na Táboa 17 preséntase toda a información dispoñible achega do paíño do mal tempo como repro-
dutor no Golfo Ártabro, incluída a obtida no presente proxecto.

Localidade Municipio Ano Poboación Fonte

Os Cabalos Ferrol 1993 10-12 Fernández de la Cigoña, 1994

A Herbosa Ferrol 1994 3-5 Fernández de la Cigoña, 1994

Illas Gabeiras Ferrol 1993 103 Fernández de la Cigoña, 1994

Illas Gabeiras Ferrol 2007 >80 Velando en Arcos et al., 2009

Illas Gabeiras Ferrol 2019 12 Presente proxecto

A Marola Oleiros 1993 8-10 Fernández de la Cigoña, 1994

A Marola Oleiros 2012 6 Datos propios inéditos

A Marola Oleiros 2019 3 Presente proxecto

Táboa 17. Información dispoñible sobre a poboación reprodutora de paíño do mal tempo no Golfo Ártabro

Nas colonias cantábricas os primeiros pitos que abandonan as colonias de cría cantábricas fano a 
mediados de agosto, precisamente cando se realizou esta visita ás Illas Gabeiras, aínda que a maioría 
parten ao longo do mes de setembro (Sanz et al., 2019). Por este motivo, non se pode descartar que 
algúns pitos nados nas illas voasen xa o día que se revisou a colonia. Con todo, tendo en conta que 
non se atoparon restos de ovos eclosionados e que tres dos pitos localizados non superaban aínda 
o mes de vida, parece moi pouco probable que a diferenza entre as cifras atopadas polos autores 
arriba citados e as obtidas nesta visita débase a que os pitos abandonasen xa masivamente a colonia.

Figura 35. Cadáver de pito de paíño do mal tempo de aproximadamente dun mes de vida localizado nas Illas 
Gabeiras
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Moi ao contrario, todo indica que a poboación de paíño do mal tempo das Illas Gabeiras descendeu 
de maneira moi notable. Neste sentido, o cadáver de pito localizado presentaba unha forma de des-
composición moi peculiar, cos ósos de cabeza, pescozo, patas e ás á vista mentres aínda conservaba 
abundante carne no corpo (ver Figura 35), o que fai pensar na posibilidade de que fose depredado. 
De feito, na parte suroeste da Gabeira Negra localizouse unha gran latrina de lontra que demostra que 
estas illas son accesibles para os carnívoros terrestres e probablemente tamén, pola súa proximidade 
ao continente, para as ratas, un dos depredadores máis voraces desta especie (ver por exemplo Sanz 
et al., 2019). Tampouco se pode descartar que o pito morrese por causas naturais e o seu cadáver 
fose aproveitado a posteriori por ratos, ou mesmo por muraños. Os resultados obtidos nesta xornada 
expoñen a necesidade de realizar un estudo específico que confirme a presenza de depredadores do 
paíño do mal tempo nestas illas.

6.1.2 Corvo mariño cristado

Do mesmo xeito que o paíño do mal tempo, o corvo mariño cristado está catalogado como Vulnerable 
a nivel estatal e galego e igualmente figura no Anexo I da Directiva Hábitats. É, por tanto, outra das 
especies que requiren da designación de ZEPAs para a súa conservación. Na Península Ibérica o 
conxunto da poboación da subespecie nominal, presente na costa atlántica e cantábrica, mantívose 
basicamente estable no período 2007 e 2017, mesmo se produciu un lixeiro incremento debido ao 
aumento rexistrado nalgunhas poboacións do norte de Galicia e no Cantábrico oriental (Del Moral e 
Oliveira, 2019).

Figura 36. Corvo mariño cristado
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Con todo, este suposto bo estado da poboación non é real xa que simplemente ampliando un pouco o 
espectro temporal para o que se comparan os datos, obsérvase como no principal bastión da especie 
na Península Ibérica, o Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia, que no seu día albergou máis do 
80% da poboación ibérica, a poboación descendeu drasticamente nos últimos 15 anos, pasando 
das 2.056 parellas censadas en 2004 ás 944 contabilizadas en 2017; máis aínda, na última década 
tamén descenderon de maneira moi significativa outras poboacións importantes da especie, como a 
da Costa da Morte e a de Asturias (Del Moral e Oliveira, 2019). Atendendo, por tanto, á evolución do 
conxunto da poboación non nos últimos dez anos (un período de tempo moi curto para determinar 
tendencias poboacionais), senón nos últimos quince ou vinte, a situación do corvo mariño cristado é 
certamente preocupante e unha revisión do seu status, con toda probabilidade, levará un aumento da 
categoría de ameaza na que está incluído. 

Unha das poucas poboacións que escapa a esta tendencia regresiva é precisamente a presente no 
Golfo Ártabro (Táboa 18). De feito, é a única poboación galega que aumenta no período 2007-2017 
e contribúe moi significativamente a que o balance global da poboación atlántica española nese pe-
ríodo tenda cara á estabilidade (Munilla e Barros, 2019). O seguimento desta poboación e a adopción 
de medidas de conservación dirixidas a reducir os factores de ameaza que sobre ela poden estar a 
actuar é de gran importancia para a conservación da especie na Península Ibérica.

Sector Poboación 2007 Poboación 2017 Variación

Costa Norte 124 97 -22%

Golfo Ártabro 109 159 +45%

Costa da Morte 194 132 -31%

Rías Baixas 827 944 +12%

Rías Baixas* 2.056 944 -55%

Táboa 18. Tamaño da poboación (número de parellas reprodutoras) de corvo mariño cristado en 2007 e 2017 
nos distintos sectores da costa de Galicia. Para as Rías Baixas inclúese tamén a comparación con respecto ao 

ano 2004 (*).

A orixe da poboación de corvo mariño cristado do Golfo Ártabro é, probablemente, moi recente. Bár-
cena et al. (1987) na súa prospección da zona en 1981 non atopan ningunha colonia de cría, aínda 
que refiren a nidificación dunhas poucas parellas na illa de Canabal (Oleiros) e nunha furna próxima 
ao Orzán (A Coruña) cara a 1970. Tampouco o dan como reprodutor Bao et al. (1983) na costa de 
Oleiros. Pola súa banda Munilla e Velando (2008) refiren a nidificación de cinco parellas nos illotes 
dos Cabalos, tres nas Illas Gabeiras e outro tres na illa de Canabal (Oleiros) en 1976, aínda que non 
especifican a fonte da que procede esta información. En calquera caso, parece claro que ata os 
anos noventa a poboación de corvo mariño cristado do Golfo Ártabro foi mínima e é unicamente na 
década de 1990 cando a especie instálase na zona de maneira clara. Así, Velando (1996) en 1994 
censa 14 e 22 parellas nos Cabalos e nas Illas Gabeiras, respectivamente. Pola súa banda, na costa 
de Oleiros Fernández de la Cigoña e Morais (1992) atopan dous anos antes sete parellas criando 
nos cantís do cabo de Mera. Ese mesmo ano, no mes de decembro, tivo lugar na costa da Coruña o 
afundimento do petroleiro Aegean Sea, coa consecuente vertedura de petróleo que afectou de ma-
neira moi intensa a todo o Golfo Ártabro. É posible que esta marea negra impactase de cheo sobre 
a incipiente poboación de corvos mariños cristados da zona e atrasase o proceso de colonización, 
como evidencia o feito de que en 1994 criase tan só unha parella na mesma localidade de Oleiros 
(datos propios inéditos).
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En calquera caso, desde comezos dos anos noventa do século pasado a poboación de corvo mariño 
cristado do Golfo Ártabro ten aumentado exponencialmente e ocupou novas localidades de cría, de 
tal forma que no momento de iniciarse o presente proxecto a poboación rozaba as duascentas pare-
llas, distribuídas en media ducia de localidades. Esta tendencia poboacional positiva tan rechamante 
dentro do escenario xeral de descenso en Galicia chamou a atención de distintos investigadores, de 
maneira que desde 1995 e ata o presente a poboación en concreto do concello de Oleiros foi obxecto 
dun seguimento anual detallado que achegou información moi relevante sobre distintos parámetros 
biolóxicos e ecolóxicos da especie. Finalmente, ás seis localidades incluídas estritamente nos límites 
do Golfo Ártabro definidos neste proxecto engadiuse neste traballo unha sétima, a Enseada de Louri-
do. Aínda que esta localidade pertence administrativamente ao termo municipal da Laracha incluíuse 
no presente proxecto por contar cunha colonia de corvo mariño cristado moi próxima ao límite terri-
torial de Arteixo, apenas separada deste por unhas decenas de metros (Táboa 19).

Localidade Municipio 1976 1981 1994 2007 2017

Os Cabalos Ferrol 5 sen datos 14 21 18

As Gabeiras Ferrol 3 sen datos 22 53 39

Costa de Sada Sada 0 0 0 0 8

Costa de Oleiros Oleiros 3 0 1 35 104

Costa de A Coruña A Coruña 0 0 0 0 9

Costa de Arteixo Arteixo 0 0 3 0 0

Enseada de Lourido A Laracha 0 0 0 4
16

Total 11 - 40 113 194

Táboa 19. Poboación reprodutora de corvo mariño cristado do Golfo Ártabro desde as súas orixes ata 2017. 
Fontes: 1976 e 1981: Munilla e Velando, 2008; 1994: Velando, 1996; 2007: Álvarez e Velando, 2007; 2017: 

Del Moral e Oliveira, 2019.

6.1.2.1 Métodos

Ata 2019 existen tres censos completos da poboación de corvo mariño cristado que permitiron coñecer 
razoablemente ben a evolución da especie no Golfo Ártabro nos últimos vinte e cinco anos. Máis aínda, 
no caso da costa de Oleiros, con diferenza a localidade onde máis aumentou a poboación, disponse de 
censos anuais desde 1994, de tal maneira que na actualidade, e xunto con algunhas poboacións do 
Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, trátase da poboación máis e mellor estudada de Galicia. 
En Oleiros disponse ademais desde o ano 2002 de información sobre o éxito reprodutor, o cal é un 
parámetro básico para coñecer “a saúde” da poboación.

Figura 37. Traballos de 
censo das colonias de 
corvo mariño cristado do 
Golfo Ártabro desde terra e 
embarcación



Bases para a declaración dunha ZEPA no Golfo Ártabro72

No presente proxecto procurouse seguir con esta dinámica de obtención de datos e mellorala no po-
sible; con este motivo, censáronse todas as colonias xa coñecidas de corvo mariño cristado do Golfo 
Ártabro e revisouse a totalidade da liña de costa en busca de posibles novas localidades de cría. Para 
iso, revisáronse as zonas potencialmente favorables para a especie desde terra, revisándose as zonas 
de acceso máis dificultoso tamén por mar, desde unha embarcación. Por outra banda, mantívose o 
seguimento da reprodución nas distintas colonias existentes na costa de Oleiros e estendeuse este 
seguimento tamén por primeira vez a outras localidades de cría no Golfo Ártabro. En todos os casos 
para a determinación do éxito reprodutor procurouse obter unha mostra significativa (>30%) de niños 
monitorizados sobre o total dos niños activos. A determinación do éxito de cada niño determinouse en 
base a un mínimo de tres visitas ao longo da estación reprodutora e o éxito reprodutor definiuse como 
o número de pitos de máis de 35 días de vida por niño (Barros, 2014).

6.1.2.2 Resultados e conclusións

Os resultados obtidos neste proxecto relativos a esta especie indican que a poboación reprodutora 
de corvo mariño cristado no Golfo Ártabro en 2019 foi de 236 parellas, repartidas en sete localidades 
distintas (Figura 38). A localidade máis importante foi a costa de Oleiros, onde se concentrou máis da 
metade da poboación, seguida a moita distancia polas Illas Gabeiras e pola Enseada de Lourido; este 
tres localidades sumaron o 84% de a poboación total (Táboa 20).

Dentro do conxunto da Costa de Oleiros o corvo mariño cristado aniña ata nunha ducia de localidades 
entre as que destaca de maneira moi especial o cabo de Mera; con setenta parellas reprodutoras en 
2019, esta localidade é na actualidade a maior colonia desta especie na costa continental da Península 
Ibérica. Contrastando estas cifras cos resultados do segundo censo estatal da especie realizado en 
2017, a poboación de corvo mariño cristado do Golfo Ártabro supón actualmente o 13,4% do total da 
subespecie aristotelis na Península Ibérica e o 16,5% do total da poboación galega.

Figura 38. Localidades e censo de corvo mariño cristado no Golfo Ártabro. En sombreado verde e azul ZEPAs 
terrestre e mariña existentes, respectivamente.
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Localidades Municipio Número de parellas Porcentaxe

Os Cabalos Ferrol 17 7,2%

Illas Gabeiras Ferrol 43 18,2%

Costa de Ares Ares 7 3%

Costa de Sada Sada 8 3,4%

Costa de Oleiros Oleiros 124 52,5%

Costa de A Coruña A Coruña 5 2,2%

Costa de A Laracha A Laracha 32 13,5%

Total 236 100%

Táboa 20. Poboación reprodutora de corvo mariño cristado no Golfo Ártabro en 2019

Con respecto ao censo de 2017, no marco deste estudo descubriuse unha nova localidade de cría 
situada nunha zona de cantís da costa do concello de Ares, ocupada en 2019 por un mínimo de sete 
parellas. Por outra banda, a revisión por mar das Illas Gabeiras permitiu detectar polo menos catro 
niños non visibles desde terra e que, polo tanto, pasaron desapercibidos nos censos anteriores. 
Os resultados obtidos en 2019 confirman a tendencia positiva do corvo mariño cristado no Golfo 
Ártabro, cuxa poboación aumentou a un ritmo do 7,4% anual desde 1994 (Figura 39). No caso da 
costa de Oleiros, a localidade máis importante para a especie no Golfo Ártabro, este incremento foi 
realmente espectacular, alcanzando o 20% de media anual (Figura 40).

En canto ao éxito reprodutor, este parámetro non se puido determinar en todas as localidades 
con presenza de colonias de corvo mariño cristado. Por unha banda, as poboacións existentes na 
ribeira de Ares, de Sada e A Coruña ofreceron un tamaño de mostra demasiado pequeno, mentres 
que na colonia dos Cabalos a abundante cobertura da vexetación impediu realizar un seguimento 
adecuado do éxito dos niños. Por estes motivos, o éxito reprodutor determinouse finalmente en 
tres localidades: nas Illas Gabeiras, na Costa de Oleiros e na Enseada de Lourido. Atendendo á 
bibliografía dispoñible para a especie noutras poboacións ibéricas e europeas (Barros et al., 2013), 
o éxito rexistrado nas tres localidades citadas foi alto, superando en todos os casos o pito de media 
por parella (Táboa 21).

Figura 39. Evolución da poboación reprodutora de corvo mariño 
cristado no Golfo Ártabro (1994-2019)

Figura 40. Evolución da poboación reprodutora de corvo 
mariño cristado na costa de Oleiros (1994-2019)
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Localidade n.º niños n.º niños seguidos % seguidos/ total Éxito (media ± DE)

Illas Gabeiras 43 13 30,2 1,08±1,07

Costa de Oleiros 124 80 64,5 1,89±1,04

Enseada de Lourido 32 17 53 1,29±1,22

Táboa 21. Resultados do seguimento da reprodución no Gofo Ártabro. Para cada localidade indícase o total 
de niños, o número de niños monitorizados, a porcentaxe destes últimos sobre o total de niños e a media ± 

desviación estándar do éxito reprodutor.

O maior valor rexistrouse novamente na costa de Oleiros, con practicamente dous pitos logrados por 
niño. Nesta última localidade a pesar das lóxicas oscilacións interanuais o éxito reprodutor mantívose 
estable nun valor alto (1,58±0,28 pitos/parella) ao longo do tempo (n=18 anos), o que reforza a 
importancia desta poboación (Figura 41).

Figura 41. Niño de corvo mariño cristado na Costa de Dexo

Figura 42. Éxito reprodutor do corvo mariño cristado na Costa de Oleiros no período 2002-2019.  
Móstrase a liña de tendencia.
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6.1.3 Gaivota patiamarela

A gaivota patiamarela non está catalogada como ameazada en Galicia nin en España. Segundo a 
Rede List of Threatened Species da IUCN presenta un estado global de conservación favorable, polo 
que non está incluída tampouco nos distintos convenios internacionais que protexen ás aves silves-
tres. Por tanto, a creación de áreas protexidas en base a esta especie carece de interese. Con todo, 
a día de hoxe é a especie de ave mariña reprodutora máis abundante e a mellor distribuída do Golfo 
Ártabro, polo que calquera proposta de protección desta área costeira baseada nas súas poboacións 
de aves mariñas non pode obviar a súa presenza e, polo tanto, faise necesario abordar o seu status 
neste proxecto, aínda que sexa de maneira un tanto tanxencial.

Os primeiros datos poboacionais acerca da gaivota patiamarela no Golfo Ártabro son do ano 1981, 
cando Bárcena et al. (1987) censaron todas as poboacións de aves mariñas presentes na costa oc-
cidental de Galicia. Desgraciadamente, estes autores situaron o límite norte da súa zona de traballo 
xusto nas illas Mirandas, polo que non censaron as colonias que debían de existir por entón na costa 
de Ferrol, especialmente nas Illas Gabeiras. En calquera caso, determinaron unha poboación para o 
sector de costa comprendido entre as citadas Mirandas e o cabo de Mera de 438 parellas distribuídas 
por practicamente todos os illotes existentes na zona, así como por algúns tramos de cantís costeiros 
especialmente inaccesibles. É importante resaltar que naquela época aínda non existían en Galicia 
colonias urbanas desta especie. 

Con posterioridade a este censo de 1981 existen datos parciais sobre o tamaño dalgunhas colonias, 
particularmente na costa de Oleiros (Bao et al., 1983; Barros et al., 1997) que, con todo, non per-
miten extraer conclusións achega do tamaño da poboación global do Golfo Ártabro. Hai que esperar 
ao traballo de Molina e Bermejo (2009) para atopar datos da maior parte das colonias existentes no 
Golfo Ártabro incluíndo, esta vez si, as Illas Gabeiras. Por outra banda, a información máis detallada 
corresponde sen ningunha dúbida á costa de Oleiros. Aquí a poboación reprodutora de gaivota patia-
marela foi censada sistematicamente cada tres ou catro anos desde 1998 ata 2019 (Barros, 2016 e 
presente estudo). Esta poboación, integrada por un conxunto de pequenas colonias, sitúase nun es-

Figura 43. Gaivota patiamarela
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pazo xeográfico facilmente delimitable como é a costa comprendida entre o cabo de Mera e a punta 
Torrella, unha lingua de terra que separa a ría da Coruña da de Betanzos, polo que a efectos prácticos 
pódese considerar como unha única poboación especialmente ben definida. A existencia dunha serie 
de censos realizados ao longo de vinte anos permite coñecer a evolución desta poboación nun espazo 
temporal relativamente amplo.

6.1.3.1 Métodos

Na tempada de cría de 2019 revisáronse todas as colonias referenciadas na bibliografía e revisouse 
amais, por terra e por mar, a totalidade da liña de costa en busca de posibles novas localidades de 
cría. Non se incluíron neste traballo as colonias urbanas existentes no Golfo Ártabro, entre as que des-
tacan as da Coruña e Ferrol, aínda que a especie aniña en núcleos urbanos menores como Mugardos, 
Sada e Mera, por exemplo (Molina e Bermejo, 2009 e datos propios inéditos). O motivo da exclusión 
das colonias urbanas neste traballo foi a dificultade de atopar unha fonte de datos fidedigna que per-
mitise coñecer a evolución do tamaño das mesmas desde as súas orixes. O método de censo desta 
especie consistiu en contabilizar o número de territorios aparentemente ocupados (TAOs) na primeira 
quincena do mes de maio, coincidindo co final da época de incubación, un método habitualmente 
empregado en estudos poboacionais con grandes láridos (Mitchell et al., 2004).

6.1.3.2 Resultados e conclusións

Na Táboa 22 preséntanse todos os datos dispoñibles da poboación de gaivota patiamarela do 
Golfo Ártabro desde o primeiro censo publicado, correspondente ao ano 1981, ata 2019. A po-
boación censada en colonias non urbanas en 1981 foi de 438 parellas, mentres que en 2019 
contabilizáronse 288 parellas. Comparando estas dúas cifras a poboación do Golfo Ártabro habería 
descendido un 34,3% nos case corenta anos transcorridos; con todo, este descenso non é real xa 
que en verdade o que se produciu foi un forte aumento da poboación motivado pola colonización 
masiva de certas áreas urbanas. De feito, tan só as colonias situadas nas cidades da Coruña e 
Ferrol sumaron 1.324 parellas en 2008 (934 e 390 parellas respectivamente; Molina e Bermejo, 
2009), cifra que engadida á poboación asentada en colonias naturais no ano 2009 (508 parellas) 
daría unha poboación total para o Golfo Ártabro de 1.832 parellas, é dicir, catro veces a poboación 
censada en 1981. Aténdonos aos datos de 2009, o último ano para o que existe unha estima do 
total da poboación galega da especie, a poboación de gaivota patiamarela do Golfo Ártabro supón 
preto do 4% do total galego.

Figura 44. 
Gaivotas 

patiamarelas 
reprodutoras e pito 

nunha colonia da 
especie na Costa 

de Dexo
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Colonia Municipio Ano Poboación Fonte

Illas Mirandas Ares 1981 70 Bárcena et al. 1987

Illa Carboeira Pontedeume 1981 19 Bárcena et al. 1987

A Gaveira Sada 1981 188 Bárcena et al. 1987

Costa de Oleiros Oleiros 1981 161 Bárcena et al. 1987

Costa de Oleiros Oleiros 1998 167 Barros, 2016

Costa de Oleiros Oleiros 2002 201 Barros, 2016

Costa de Oleiros Oleiros 2006 257 Barros, 2016

Costa de Oleiros Oleiros 2009 295 Barros, 2016

Illas Gabeiras Ferrol 2009 100 Molina e Bermejo, 2009

Os Cabalos Ferrol 2009 15 Molina e Bermejo, 2009

Illas de San Pedro A Coruña 2009 98 Molina e Bermejo, 2009

Costa de Oleiros Oleiros 2013 274 Barros, 2016

Costa de Oleiros Oleiros 2016 258 Barros, 2016

Os Cabalos Ferrol 2019 6 Presente proxecto

Illas Gabeiras Ferrol 2019 12 Presente proxecto

Costa de Ares Ares 2019 7 Presente proxecto

Illas Mirandas Ares 2019 12 Presente proxecto

Illa Carboeira Pontedeume 2019 12 Presente proxecto

A Gaveira Sada 2019 8 Presente proxecto

Costa de Oleiros Oleiros 2019 165 Presente proxecto

Illas de San Pedro A Coruña 2019 66 Presente proxecto

Táboa 22. Censos dispoñibles das distintas subpoboacións de gaivota patiamarela  
no Golfo Ártabro no periodo 1981-2019

O profundo cambio na dinámica poboacional da especie que supuxo a ocupación das áreas urbanas 
supuxo sen dúbida a diminución da poboación asentada en áreas “naturais”. Nesta liña, chama 
fortemente a atención a práctica desaparición nestes case corenta anos da colonia denominada 
A Gabeira, o principal núcleo reprodutor en 1981. En calquera caso, a aparición dunha importante 
poboación urbana de gaivota patiamarela complica de maneira moi importante a interpretación da 
tendencia poboacional experimentada nas colonias “naturais”, máxime cando os censos dispoñi-
bles son escasos. A única excepción neste sentido dáse na costa do municipio de Oleiros onde a 
poboación foi censada de maneira regular desde 1998 ata o presente. Neste caso obsérvase como 
a poboación comezou a aumentar de maneira significativa a finais dos anos noventa, chegando a 
achegarse ás trescentas parellas cara a 2010, mentres que a partir dese ano diminuíu progresiva-
mente ata chegar a ter na actualidade unha poboación moi similar á censada a comezos dos anos 
oitenta (Figura 45). 

É necesario destacar que o importante descenso rexistrado nos últimos anos na discreta poboación 
de Oleiros coincide plenamente co detectado noutras colonias galegas máis importantes para a espe-



Bases para a declaración dunha ZEPA no Golfo Ártabro78

cie, por exemplo as que existen no Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia (Munilla, 2018) ou nas 
illas Sisargas (datos propios inéditos). Estes declives apuntan claramente a que a especie atravesa na 
actualidade un período de regresión poboacional e, neste sentido, parece probable que unha análise 
rigorosa da tendencia poboacional da gaivota patiamarela en Galicia acabe implicando a necesidade 
de incluír a esta especie nalgunha categoría de ameaza polo menos a nivel rexional, o que aumentaría 
o valor de conservación da poboación asentada no Golfo Ártabro.

6.1.4 Outras especies de interese

Ademais das tres especies anteriores, que constitúen as aves reprodutoras establecidas no Golfo 
Ártabro máis abundantes (gaivota patiamarela e corvo mariño cristado) ou con maior valor de conser-
vación (corvo mariño cristado e paíño do mal tempo) este territorio alberga tamén poboacións doutras 
especies reprodutoras na beiramar, ou en posible proceso de asentamento neste territorio. 

Preséntanse a continuación breves notas sobre algunhas delas, sen incluír á píllara das dunas e 
á escribenta das canaveiras, xa tratadas en anteriores apartados. Ademais das especies tratadas 
neste documento, tampouco debe esquecerse a presenza nos cantís do Golfo Ártabro dunha variada 
comunidade de especies rupícolas, con presenza de varias parellas reprodutoras de falcón peregrino 
(Falco peregrinus), peneireiro común (Falco tinnunculus), choia biquivermella (Pyrrhocorax pyrrhoco-
rax), gralla pequena (Corvus monedula), corvo grande (Corvus corax) ou dúas das principais colonias 
de andurón real (Tachemarptis melba) en Galicia (Barros et al., 1998; París, 2012).

6.1.4.1 Gabita común

A gabita común (Haematopus ostralegus) é unha especie común como invernante nas costas 
galegas cun importante continxente nas rías do Golfo Ártabro, tal e como se comentará máis 
adiante. No entanto trátase dunha especie escasa como reprodutora no ámbito ibérico, ato-
pándose unicamente no Delta do Ebro e en contadas localidades do noroeste ibérico. En Ga-
licia preséntase fundamentalmente en localidades clásicas para a especie na Mariña lucense 
(próximas ás situadas no occidente asturiano) e, nos últimos anos, en distintos arquipélagos 
da ría de Arousa, cunha poboación de 9-10 parellas reprodutoras noutras 9-10 localidades 
(Mouriño et al., 2016).

A exigua poboación reprodutora e o restrinxido da súa área de distribución motivaron a consideración 
das poboacións nidificantes de gabita en Galicia baixo a categoría de Vulnerable no Catálogo Galego 
de Especies Ameazadas.

A pesar desta reducida área de distribución, na última década produciuse esa expansión cara a deter-
minadas localidades da ría de Arousa, e nos últimos anos vén observando a presenza de exemplares 

Figura 45. Tendencia poboacional  
da gaivota patiamarela  
na costa de Oleiros  
no período 1981-2019.



Bases para a declaración dunha ZEPA no Golfo Ártabro 79

con plumaxe adulta durante o período estival, en época e hábitat adecuados para a cría, sen poderse 
confirmar esta ata o momento. 

A permanencia durante o verán dalgúns exemplares non reprodutores integrantes do continxente 
invernal non é raro en determinadas rías de Galicia. No entanto, a observación de pequenos grupos 
de aves aparentemente adultas e, sobre todo, de parellas na contorna de colonias de cría de gaivota 
patiamarela en illotes rochosos costeiros da ZEC Costa de Dexo entre os meses de maio-xullo fan 
sospeitar do posible asentamento dalgunha parella reprodutora no territorio.

Figura 46. Grupo de gabitas con exemplares con plumaxe adulta na Costa de Dexo.

En concreto, obtivéronse observacións de un ou dous exemplares en cantís e illotes rochosos con 
colonias de gaivota patiamarela da Costa de Dexo durante os meses de maio-xuño durante todos os 
anos do período 2015-2019, o que segundo os criterios establecidos para a definición de categorías 
de reprodución (Martí e Del Moral, 2003) implicaría polo menos a asignación da categoría de cría 
Posible.

No marco deste proxecto observáronse dous exemplares con plumaxe adulta alimentándose na con-
torna do illote do Corval durante o embarque realizado o día 24 de maio de 2019.

Non se observou a presenza de exemplares reprodutores no interior das devanditas colonias nin con 
comportamento reprodutor, pero a presenza continuada en período de cría e en contornas con hábitat 
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propicio para a especie de individuos aparentemente adultos convida a non descartar o posible esta-
blecemento como reprodutora desta especie catalogada como vulnerable.

6.1.4.2 Gaivotón atlántico

O gaivotón atlántico (Larus marinus) é unha gaivota de gran tamaño que do mesmo xeito que a ga-
bita é común durante a invernada na costa galega pero moi escasa como reprodutora na Península 
Ibérica, estando restrinxida a practicamente as mesmas localidades clásicas que a gabita en Lugo e 
Asturias e experimentando tamén unha expansión cara a determinadas localidades insulares da ría 
de Arousa enmarcada nun probable incremento poboacional no resto de Europa. Actualmente pre-
senta unha poboación de 13-15 parellas nidificantes entre ambos os núcleos (Mouriño et al., 2016 b).

Nas rías do Golfo Ártabro non é raro ver exemplares adultos durante o período estival, sendo preci-
samente a zona de Galicia onde máis exemplares se observan, precisamente xunto coas zonas con 
presenza reprodutora da especie.

Durante o ano 2019, no marco deste proxecto, obtivéronse observacións de parellas de gaivotón 
atlántico en tres illotes do Golfo Ártabro que albergan colonias de gaivota patiamarela:

• 17 de xaneiro de 2019: unha parella de exemplares adultos na colonia de gaivotas da Insua 
de Montemeán, un deles deitado. Observación fóra de tempada de cría de exemplares inver-
nantes inusualmente presentes no interior desta colonia.

• Entre o 15 e o 27 de marzo Álvaro Barros e Antonio Sandoval observan repetidamente unha 
parella con comportamento territorial nas Illas de San Pedro (A Coruña), con trasfega de 
material vexetal, asignándose un TAO que finalmente non se concreta nun evento de cría xa 
que finalmente abandonan o territorio.

• O 24 de maio de 2019, durante o embarque realizado para o censo das colonias das rías 
de Ares-Betanzos obsérvase un novo TAO, cunha parella de gaivotóns adultos na illa da 
Marola. En observacións a distancia en datas posteriores non se pode volver confirmar a súa 
presenza.

Figura 47.Niño de 
gaivotón no porto 

de Ferrol, nova 
localidade de cría 

para a especie. 
Fotografía cedida 
por Xabier Prieto 

Espiñeira.
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Obtivéronse pois observacións de exemplares potencialmente reprodutores en colonias de cría in-
sulares de gaivota patiamarela, repetindo o patrón de hábitat de nidificación da especie nas súas 
localidades galegas, asignables a Territorios Aparentemente Ocupados pero que finalmente non se 
materializaron en eventos de cría.

No entanto, o 17 de xuño Antón Carro e Xabier Prieto Espiñeira confirman a reprodución da especie 
nun peirao abandonado do Porto de Ferrol ao localizar un niño con dous ovos e tras observar unha 
parella aparentemente territorial en datas anteriores (Prieto, 2019). Este niño fracasou durante o 
período de incubación pero constitúe a primeira referencia da cría desta especie no Golfo Ártabro 
(aínda que Xabier Prieto recolle comentarios de traballadores do porto que refiren a cría da especie 
xa no ano 2018) e a incorporación deste territorio ao ámbito de distribución como reprodutora desta 
especie, que ata a data contaba con 13-15 parellas reprodutoras en non máis de dez localidades de 
cría en Galicia (Mouriño et al., 2016b).

6.1.5 Conclusións e recomendacións xerais

Das tres especies de aves mariñas que na actualidade se reproducen de xeito regular dentro dos lími-
tes do Golfo Ártabro, destaca de xeito moi especial o corvo mariño cristado. Desde que esta especie 
comezou a criar no Golfo Ártabro a súa poboación non deixou de aumentar, mantendo ademais un 
nivel de produtividade alto e constante no últimos quince anos. De entre todas as localidades en que 
se reproduce esta especie destaca a costa de Dexo en Oleiros, onde se atopa hoxe en día a maior 
poboación coñecida da especie na costa continental da Península Ibérica. O tamaño e a produtivi-
dade da poboación de corvo mariño cristado do Golfo Ártabro probablemente xustifique por si só a 
protección desta zona baixo a figura dunha ZEPA e a implementación das medidas de conservación 
necesarias para garantir a súa permanencia no futuro.

A poboación de paíño europeo do Golfo Ártabro, sendo probablemente a máis importante de Galicia, 
presenta na actualidade un estado de conservación desfavorable, cun descenso moi importante na 
súa principal colonia, situada nas Illas Gabeiras. Esta preocupante situación require a realización dun 
traballo específico que arroxe luz sobre os posibles problemas de conservación polos que pode estar 
a atravesar esta especie, particularmente os relacionados coa posible presenza de depredadores nas 
súas colonias de cría.

Tamén se considera de interese a continuidade no seguimento do potencial asentamento de especies 
potencialmente reprodutoras no Golfo Ártabro como o gaivotón atlántico ou a gabita común, esta 
última considerado especie Vulnerable.

Finalmente, os datos máis actualizados, moitos deles aínda non publicados, indican que a gaivota 
patiamarela pode estar a sufrir unha forte regresión das súas poboacións no noroeste ibérico. Aínda 
que a poboación do Golfo Ártabro representa unha porción relativamente pequena do total desta 
rexión, a existencia dunha poboación instalada en áreas naturais que vén sendo monitorizada desde 
fai máis de vinte anos achega un valor de conservación engadido ao que supoñen as dúas especies 
anteriores e sería interesante continuar e ampliar o seu seguimento no futuro.

6.2 A invernada de aves acuáticas no Golfo Ártabro

Os fondos das catro rías (Ferrol, Ares, Betanzos e A Coruña) presentan características similares, 
con desenvolvemento de máis ou menos amplos esteiros na desembocadura dos ríos Xubia, Eume, 
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Mandeo e Mero, respectivamente, con extensas superficies intermareais e marismas empregadas 
como cuarteis de invernada ou durante os pasos migratorios por un continxente de aves acuáticas 
de diversas familias.

Co obxectivo de establecer indicadores acerca das tendencias das especies invernantes en España, 
anualmente realízanse en todo o territorio español censos coordinados de aves acuáticas inver-
nantes, permitindo coñecer as cantidades de aves por especies presentes en cada unha das zonas 
húmidas españolas. Os censos son realizados polas comunidades autónomas e son recompilados 
polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente por medio da Sociedade Española 
de Ornitoloxía (SEO/BirdLife). Ata a data, os resultados destes censos foron sintetizados en dúas 
publicacións (Martí e del Moral, 2003; Gonzáles e Pérez-Aranda, 2011), que recollen os datos 
obtidos ata 2009.

Este tipo de datos son necesarios para informar achega do cumprimento por parte de España de 
compromisos internacionais, tales como a Directiva de Aves e o Acordo AEWA do Convenio de Bonn, 
á vez que permite dispor de información aplicable aos compromisos estatais de seguimento de es-
pecies incluídas na Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial (Real Decreto 
139/2011, de 4 de febreiro) e nutrir de información ao Inventario Español do Patrimonio Natural e da 
Biodiversidade.

6.2.1 Métodos

Co obxectivo de coñecer os aspectos máis importantes da invernada de aves acuáticas e mariñas no 
Golfo Ártabro e a súa relevancia nos contextos español e galego, analizáronse os censos publicados 
pola Xunta de Galicia correspondentes ao período 2015-2019 (Arcos et al., 2015; Carregal et al., 
2016; Arcos et al., 2017; Arcos et al., 2018; Arcos et al., 2019), realizados durante a quincena cen-
tral do mes de xaneiro de cada ano.

Analizáronse os datos correspondentes ás zonas codificadas como 301- Ría de Ferrol; 302- Ría de 
Ares-Betanzos e 303- Ría da Coruña, nas que se realizaron cálculos desde puntos de observación 
repartidos polo territorio proporcionando campo visual sobre a totalidade ou maior parte das rías e 
zonas de concentración de aves, tanto nas zonas de estuario de fondo de ría como en augas medias 
e externas, con presenza de especies de hábitos máis mariños ou mesmo peláxicos.

Para as 30 especies para as que se determinou que o Golfo Ártabro constitúe unha localidade rele-
vante a nivel galego (en termos de proporción da poboación invernante en Galicia), avaliouse tamén a 
súa importancia a nivel estatal empregando os datos proporcionados por SEO/Birdlife para o período 
2010-2016.

6.2.2 A invernada de aves acuáticas e mariñas no Golfo Ártabro

Segundo os censos de aves acuáticas invernantes realizados a nivel autonómico no lustro 2015-
2019, o Golfo Ártabro alberga unha media de 13.424±1.270 aves invernantes pertencentes a 66 
especies, sendo a ría da Coruña a que alberga un maior continxente durante o mes de xaneiro (ver 
táboa 23).
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2015 2016 2017 2018 2019 Media±D. St.

Ría de Ferrol 4086 3763 4232 3316 2765 36324±599

Ría de Ares-Betanzos 5035 4846 3392 4652 3924 4369±690

Ría de A Coruña 5519 5999 4814 5646 5133 5422±460

Golfo Ártabro 14640 14608 12438 13614 11822 13424±1270

Táboa 23. Total de aves invernantes no Golfo Ártabro

A tendencia neste cinco anos é negativa, cun descenso manifesto do número total de invernantes no 
total das rías e en cada unha delas (figura 48).

Unha posible resposta a este descenso pode obterse analizando o peso de cada grupo funcional no 
total de aves invernantes. Entre os 14 grandes grupos definidos na táboa 24, o dos láridos é cla-
ramente o que achega un maior número de aves á comunidade invernante no Golfo Ártabro, cunha 

media no cinco anos do 73% do total de aves.

ANA GAV POD MAR PHA ARD CIC
2015 6,86% 0,01% 0,30% 0,08% 5,10% 1,90% 0,00%
2016 5,83% 0,01% 0,58% 0,26% 5,07% 2,25% 0,00%
2017 14,25% 0,07% 0,69% 0,24% 3,06% 2,94% 0,00%
2018 10,20% 0,01% 0,94% 0,22% 3,83% 2,56% 0,00%
2019 11,72% 0,02% 0,70% 0,44% 5,54% 2,61% 0,00%
Promedio 10,34% 0,03% 0,64% 0,23% 4,29% 2,42% 0,00%

THR RAL LIM STE LAR STR ALC 
2015 0,03% 0,03% 8,37% 0,00% 77,14% 0,16% 0,01%
2016 0,07% 0,04% 8,95% 0,02% 76,17% 0,34% 0,03%
2017 0,11% 0,10% 7,91% 0,01% 68,05% 0,33% 0,02%
2018 0,12% 0,12% 8,64% 0,00% 76,99% 0,18% 0,01%

2019 0,05% 0,30% 9,50% 0,01% 69,02% 0,17% 0,00%

Promedio 0,08% 0,12% 8,40% 0,00% 73,78% 0,20% 0,01%

Táboa 24. Distribución do total de aves invernantes por grupos funcionais. ANA: Anatidae; GAV: Gaviidae; 
POD: Podicipedidae; MAR: Procellariidae, Hedrobatidae e Sulidae; PHA: Phalacrocoracidae; ARD: Ardeidae; 
CIC: Ciconidae; THR: Threskiornitidae; RAL: Rallidae; GRU: Gruidae; LIM: Haematopodidae, Recurvirostridae, 

Burhinidae, Charadriidae e Scolopacidae; STE: Stercoriidae; LAR: Laridae; STR: Sternidae; ALC: Alcidae.

Figura 48. Tendencia xeral da invernada de aves acuáticas  
e mariñas no Golfo Ártabro no período 2015-2019
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Podicipediformes e especialmente anátidas mostran unha tendencia global positiva no Golfo Ártabro, 
mentres as gaivotas mostran unha tendencia notablemente descendente (ver táboa 24). Tratándose 
dun grupo tan maioritario dentro do continxente invernante, un descenso tan significativo ten efecto 
sobre o número total de aves invernantes. En último termo, este declive do continxente invernante de 
gaivotas débese á gaivota patiamarela, cunha tendencia negativa no conxunto de Galicia que se reflicte 
non só na poboación reprodutora senón tamén na invernante (ver figura 49).

6.2.3 Importancia rexional da invernada de aves acuáticas no Golfo Ártabro

Para avaliar a importancia do Golfo Ártabro e as súas rías no contexto galego estimouse a proporción 
de aves invernantes respecto ao total autonómico, considerando o número medio de aves invernantes 
en cada ría e no golfo durante o período 2015-2019, e comparándoo coa media galega para o mes-
mo período. Na táboa 25 preséntase a media no período 20015-2019 e a porcentaxe que representa 
sobre o total galego, en cada ría e no conxunto do golfo, para aquelas especies que nas que se supera 

o limiar do 1% da poboación invernante en Galicia.

Figura 49. Evolución da invernada de gaivota patiamarela  
no Golfo Ártabro no período 2015-2019

Figura 50. Mergullóns de pescozo negro e pentumeiros invernantes nas rías de Ferrol (principal localidade do 
mergullón en Galicia) e A Coruña. Foto da esquerda cedida por Xabier Prieto Espiñeira.

Gaivota escura (Larus fuscus), gaivota chorona (Croicocephalus ridibundus) e pentumeiro (Melanitta 
nigra) son as tres especies que presentan un continxente invernante máis relevante no contexto 
galego, con preto dun terzo da poboación total presente durante o inverno.

Por rías, Ferrol adquire relevancia para a invernada do mergullón de pescozo negro (Podiceps nigri-
collis) e a garzota común (Egretta garzetta), Ares-Betanzos para o pentumeiro na Coruña para gaivota 
escura, mazarico chiador (Numenius phaeopus), gaivota argéntea (Larus argentatus) ou virapedras 
(Arenaria interpres).
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Ría de Ferrol Ría de Ares-Betanzos Ría da Coruña Golfo Ártabro

Media 
2015-2019

% Total 
Galicia

Media 
2015-2019

% Total 
Galicia

Media 
2015-2019

% Total 
Galicia

Media 
2015-2019

% Total 
Galicia

Larus fuscus 210 7,53% 29,98% 1082,4 38,59%

Larus ridibundus 2069 14,70% 1323 9,32% 7,80% 4502,4 31,81%

Melanitta nigra 71 30,00% 72 30,23%

Egretta garzetta* 112 16,74% 27 3,88% 3,56% 163 24,18%

Podiceps nigricollis 61 21,74% 62,4 22,24%

Actitis hepoleucos 19 4,00% 25 6,87% 9,96% 77,2 22,02%

Arenaria interpres 33 3,73% 16,55% 175 20,28%

Sterna sandvicensis* 7 3,89% 18 8,61% 5,03% 31,8 17,53%

Larus argentatus 1,99% 19,47% 9 15,09%

Larus melanocephalus* 10,53% 206,8 14,60%

Ardea cinerea 106 9,65% 33 2,82% 1,85% 160 14,33%

Larus marinus 6 1,48% 28 6,59% 4,85% 54,8 12,91%

Anas platerhenchos 344 3,87% 623 6,97% 1,44% 1093,4 12,27%

Gallinula chloropus 12,23% 13,2 12,23%

Calidris alpina 5,32% 649,8 8,63%

Phalacrocorax aristotelis 5,73% 154 7,48%

Phalacrocorax carbo 189 2,76% 149 2,18% 2,40% 402,6 7,34%

Ardea alba* 1 3,13% 2 6,40%

Numenius phaeopus 10 2,52% 19,82% 24 6,28%

Morus bassanus 9,99% 32,4 6,00%

Larus michahellis 950 1,96% 3,17% 2873,8 5,98%

Gavia immer* 2,25% 1,6 5,81%

Tachebaptus ruficollis 9 2,31% 22,2 5,78%

Tringa nebularia 26 3,68% 1,83% 38,6 5,55%

Larus canus 1 1,14% 4,24% 3 5,38%

Haematopus ostralegus 3,00% 69,4 4,41%

Platalea leucorodia* 2,04% 10,2 3,75%

Anas strepera 20 3,08% 23,8 3,63%

Pluvialis squatarola 1,71% 44,6 2,27%

Numenius arquata 21 1,69% 22,2 1,76%

Anas crecca 39 1,29% 31,4 1,30%

Táboa 25. Principais especies invernantes nol Golfo Ártabro. Para cada especie preséntase o promedio no 
periodo 20015-2019 e a porcentaxe que representa sobre o total galego, en cada ría e no conxunto do golfo. 

(*): especie incluída no Anexo I da Directiva Aves.

Das 31 especies con poboación invernante no golfo superior ao 1% da poboación invernante en Ga-
licia 5 están incluídas no Anexo I das Directiva Aves: garzota común, carrán cristado (Sterna sandvi-
censis), gaivota cabecinegra (Larus melanocephalus), garzota grande (Ardea alba), cullereiro (Platalea 
leucorodia) e mobella grande (Gavia immer).

Ademais debe terse en conta que a metodoloxía de censo empregada adáptase ben a especies 
gregarias presentes en zonas húmidas pero non tanto a especies de hábitos máis mariños ou peláxi-
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cos, presentes en augas abertas e habitualmente infrarrepresentadas nestes censos. Neste sentido, 
ademais das citadas o Golfo Ártabro tamén pode considerarse área de interese para outra especie 
incluída no Anexo I das Directiva Aves, a mobella pequena (Gavia stellata).

6.2.4 Importancia estatal da invernada de aves acuáticas no Golfo Ártabro

Seguindo a mesma metodoloxía que no punto anterior, a relevancia das rías ártabras como localida-
des para a invernada de aves no contexto español avaliouse comparando a media de aves invernan-
tes no período 2015-2019 coa media estatal.

Neste caso e ao non disporse de datos actualizados do mesmo período, empregáronse os datos faci-
litados por SEO/Birdlife para o período 2010-2016. Dada a dificultade de recompilación dos censos 
realizados en todas as Comunidades Autónomas e o desigual desenvolvemento destes nas distintas 
rexións, deben terse en conta á hora de interpretar os datos totais as seguintes carencias:

• Non se incorporan aos totais estatais os censos dos anos 2012 e 2013 en Galicia.

• Non se incorporan aos totais estatais os censos de Navarra posteriores a 2011.

• Non se incorporan aos totais estatais os censos de Estremadura posteriores a 2012.

• Algúns datos correspondentes a Cataluña están incompletos.

• A comparación cos datos do Golfo Ártabro refírese a períodos non equivalentes (2015-2019 
no Golfo Ártabro e 2010-2016 no total estatal).

Por todo iso as porcentaxes establecidas deberán terse con cautela, unicamente como aproximación 
ao status de cada especie no período 2015-2019, que será máis fiel naquelas especies con tenden-
cia estable entre ambos os períodos pero máis inexacta naquelas nas que se produciron cambios 
significativos neste curto prazo.

Na táboa 26 preséntanse aquelas especies de entre as relevantes a nivel galego que tamén superan 
o limiar do 1% con respecto ao total invernante en España.

Especie
Promedio 
España

% Ría de 
Ferrol

% Ría de 
Ares-Betanzos

% Ría da 
Coruña

% Golfo 
Ártabro

Larus marinus 268 2,24% 10,44% 7,84% 20,43%

Phalacrocorax aristotelis 1460 10,00% 10,55%

Arenaria interpres 1789 1,85% 7,94% 9,78%

Actitis hepoleucos 1035 1,84% 2,42% 3,29% 7,46%

Larus argentatus 192 4,17% 4,69%

Morus bassanus 773 3,62% 4,19%

Larus canus 72 1,39% 2,78% 4,17%

Gavia immer* 44 2,27% 3,64%

Croicocephalus ridibundus 137401 1,51% 0,96% 3,28%

Larus michahellis 88749 1,07% 1,71% 3,24%

Numenius phaeopus 817 1,22% 1,71% 2,94%

Haematopus ostralegus 2377 1,98% 2,92%

Sterna sandvicensis* 1233 1,46% 2,58%

Larus melanocephalus* 9128 1,70% 2,27%
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Melanitta nigra 3280 2,16% 2,20%

Tringa nebularia 2247 1,16% 1,72%

Egretta garzetta* 14221 1,15%

Ardea cinerea 15278 1,05%

Phalacrocorax carbo 38680 1,04%

Táboa 26. Especies invernantes no Golfo Ártabro relevantes a nivel estatal. Para cada especie preséntase o 
promedio no período 2015-2019 e a porcentaxe que representa sobre o total español no período 2010-2016, 

en cada ría e no conxunto do golfo. (*): especie incluída no Anexo I da Directiva Aves.

As dúas especies con porcentaxes máis relevantes son especies mariñas xa tratadas, gaivotón euro-
peo e corvo mariño cristado, e en ambos dáse o paradoxo de que a fracción da poboación invernante 
no Golfo Ártabro constitúe unha porcentaxe maior respecto da poboación estatal que respecto da ga-
lega. Este resultado non é un erro senón un resultado dos diferentes períodos empregados, e reflexa 
o comentado aumento da poboación reprodutora de corvo mariño cristado no Golfo Ártabro no último 
lustro (e que ten o seu reflexo na poboación invernante) e o aumento recente da poboación invernante 
de gaivotón, que podería estar detrás da aparición de novas localidades de cría.

O Golfo Ártabro non presenta importancia europea nin global para ningunha das especies estudadas, 
segundo as poboacións estimadas por Birdlife International (http://datazone.birdlife.org/home).

6.3 Migracións de aves mariñas polo Golfo Ártabro

As augas exteriores do Golfo Ártabro atópanse en metade do máis importante corredor migratorio das 
aves mariñas do Atlántico norte, unha vía de paso que acolle anualmente máis de millón e medio de 
exemplares de decenas de especies diferentes (Arcos et al., 2009; Sandoval et al., 2009; Sandoval 
et al., 2010), obxecto por este motivo de protección como ZEPA mariña en varios dos seus tramos 
(Orde Ministerial AAA/1260/2014 de 9 de xullo, publicada no BOE núm. 173 de 17 de Xullo de 2014).

Con motivo do presente proxecto, desenvolveuse ao longo de 2019 unha campaña de seguimento do 
paso de aves mariñas polo litoral occidental deste golfo, ao que se incorporaron ademais datos dis-
poñibles de anos anteriores, con obxecto de dispor de información achega do movemento de diversas 
especies polas zonas de mar máis próximas á costa; é dicir, por aquelas que permiten observar a 
trasfega das aves. 

Os números e estimas que a continuación aquí se presentan afectan, por tanto, só a eses despra-
zamentos máis costeiros; por tanto, a unha fracción (descoñecida) das poboacións das diferentes 
especies que se desprazan por estas augas.

As magnitudes do paso que ten lugar a distancia non visible desde a costa non puideron ser estu-
dadas, aínda que teñen que ser notables, segundo se deducen das estimacións obtidas (Arcos et al. 
2009; Sandoval 2015) en cabos tanto situados ao leste desta zona (Estaca de Bares, a aproxima-
damente 80 km en dirección NW do Golfo Ártabro) como ao oeste (San Adrián, a 20 km do extremo 
occidental do Golfo Ártabro).

A xeografía do Golfo Ártabro condiciona en enorme medida a observación desde a costa das aves 
mariñas que o utilizan nos seus desprazamentos migratorios.

Por unha banda, a orientación da costa desde o cabo Ortegal cara ao oeste evita a partir dese pro-
montorio ás aves que voan cara ao oeste-suroeste calquera obstáculo no seu voo sobre o mar, polo 
menos ata que alcanzan a altura do cabo San Adrián. Por outro, lado, as tres rías que conforman o 
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golfo, e as súas augas exteriores máis orientais, son polas súas características xeográficas practica-
mente alleas a esa trasfega migratoria, ou recollen unha parte moi pequena do mesmo.

Así, canto máis cara a esas augas interiores (bocanas do tres rías de Ferrol, Ares-Betanzos e A Coru-
ña), o paso resulta practicamente inexistente, mentres que canto máis cara ao oeste (fronte a Punta 
Penaboa e sobre todo fronte á Punta das Olas) faise máis e máis patente. 

Como consecuencia de todo iso, e como se verá, só as especies de movementos migratorios máis 
litorais brindan desde eses cabos unha mostra suficiente para coñecer minimamente en que grao 
utilizan estas augas. Do mesmo xeito, aquelas de desprazamentos máis peláxicos pasan a tanta 
distancia da costa que só poden ser rexistradas ocasionalmente (con motivo de fortes ventos de 
noroeste) polo que apenas se analizarán aquí.

Por último, posto que o obxecto do presente proxecto é coñecer a importancia das poboacións de 
diferentes especies de aves mariñas nesta zona, e non a súa fenoloxía (extremo este estudado a 
fondo para o norte de Galicia por Sandoval, 2015), non se aborda aquí a análise temporal deses 
movementos ao longo do ano, senón que tan só se ofrece o resultado da estimación desas poboa-
cións, derivadas do traballo de campo e gabinete cunha metodoloxía que se describe no seguinte 
apartado.

6.3.1 Área de estudo e métodos

O seguimento do paso litoral de aves mariñas por augas do Golfo Ártabro desenvolveuse des-
de dous cabos situados na sección occidental desta zona mariña: Punta Penaboa (A Coruña, 
43°22’52.9” N 8°26’23.5” W; a 10 km en liña recta da confluencia ao sur do cabo Prioriño das 
rías de Ferrol, Ares-Betanzos e a Coruña) e Punta das Olas (A Laracha, 43°19’17.8” N 8°36’28.4” 
W; a 25 km en liña recta da confluencia dese tres rías). Entre os dous media unha distancia de 15 
km en liña recta.

Figura 51. Puntos de observación do paso de aves mariñas utilizados neste proxecto. En sombreado verde e 
azul ZEPAs terrestre e mariña existentes, respectivamente, e Liña Base Recta (en azul).
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Entre eses dous cabos existe un terceiro, Punta Langosteira, que pola súa altitude sobre o mar 
resulta pouco adecuado para este tipo de estudo. É probable, en calquera caso, que parte das aves 
que proveñan do cabo Prior (Ferrol) e a súa contorna, no N do Golfo Ártabro, utilicen como referencia 
visual nos seus desprazamentos; o mesmo que o cabo Santo Adrián e as illas Sisargas, situadas máis 
ao oeste.

Todas as aves que pasan fronte a ambos os promontorios, ou ben proveñen directamente do Golfo 
Ártabro, xa sexa das súas augas interiores como exteriores (no outono, cando migran cara ao oeste) 
ou acoden cara a el (na primavera, cando pasan cara ao leste). 

A metodoloxía empregada foi a utilizada para o seguimento de aves mariñas fronte a Estaca de Bares 
(Sandoval 2015):

Contáronse as aves en paso cara ao oeste entre o punto elixido e a liña de horizonte (paso visible coa 
óptica habitual de 10 x e 20-60 x) en quendas de 15 minutos. 

Non se tiveron en conta, en ningún caso, as aves en claro movemento de alimentación. Tampouco se 
tiveron en conta as seguintes especies: Larus marinus, Larus michahellis, Phalacrocorax aristotelis 
e Phalacrocorax carbo, debido a que os seus movementos se deben máis posiblemente a despra-
zamentos de alimentación e ás súas zonas de durmida, e por tanto sexa difícil de diferenciar estes 
movementos dun paso migratorio. 

En canto ao paso cara ao leste, só contabilizouse Larus fuscus (e só no caso da Punta Penaboa, onde 
tamén se apuntou o seu paso cara ao oeste (non se fixo en Punta das Olas).

En cada xornada tomáronse os seguintes datos:

• Lugar (Nome do punto de observación)

• Data

• Meteoroloxía (Asollado, Nubrado, Choiva, Néboa)

• Estado do mar (Moi mala, Mala, Regular, Boa, Moi boa)

• Visibilidade (Moi mala, Mala, Regular, Boa, Moi boa)

• Dirección do vento (N, NE, E, SE, S, SO, O, NO)

• Forza do vento (Escala Beaufort)

O cálculo das estimacións realizouse multiplicando a media de aves/hora de cada decena de mes 
polas horas diúrnas da decena e sumando as estimas obtidas para cada decena. 

Non se tiveron por tanto en conta para a obtención desas estimas as horas nocturnas, cando algun-
has das especies obxecto de estudo seguen pasando (por exemplo, Sterna sandvicensis)

Para calcular a que % da poboación global ou europea de cada especie equivalen as estimacións 
obtidas, manexáronse os datos desas poboacións dispoñibles nas páxinas de web da Unión Inter-
nacional para a Conservación da Natureza (UICN), e BirdLife International, así como estimacións de 
Delanne e Scott (2006) para Wetlands International.

No caso de Punta Penaboa ofrécese só o resultado de 10 decenas de mes. No caso de Punta das 
Olas, a cobertura é practicamente anual: só se carecen de datos de tres decenas de mes.

O número de horas e días de cobertura de cada un dos dous cabos desde os que se realizou o estudo 
foi o seguinte:

• Punta Penaboa: 31 días, 39,30 horas. 

• Punta das Olas: 124 días, 174,30 horas.
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Figura 52. Cobertura para cada un dos dous promontorios  
(expresada en número de horas por decena de mes)

6.3.2 Resultados por especies

A continuación ofrécense os resultados obtidos para aquelas especies con cifras que resultaron o 
suficientemente robustas como para facilitar a extracción dunha estima do seu paso fronte aos dous 
cabos desde os que se realizou este estudo.

6.3.2.1 Pentumeiro Melanitta nigra

Poboación global: 1.600.000 individuos

Punta Penaboa  

Número de exemplares observados:

(3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro) 151

Estima de aves cara ao Oeste

(3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro): 5.886

A estima resultante equivale ao 0,3 % da poboación global.

Punta das Olas  

Número de exemplares observados: 1.635

Estima anual de aves cara ao Oeste: 30.748

Estima 3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro (comp. con Punta Penaboa): 23.682

A estima anual resultante equivale ao 1,9% da poboación global (o equivalente ao 1,4% pasa entre 
a 3.ª decena de agosto e a 3.ª dec. de outubro).
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6.3.2.2 Pardela cincenta canaria Calonectris borealis

É moi complicado separar ambas as especies desde a costa, aínda que a inmensa maioría dos exem-
plares identificados en Galicia corresponden á especie atlántica C. borealis. A partir da estimación de 
poboación global máis recentemente proposta para esta (251.000-251.300 parellas; Derhé, 2011), 
e da extrapolación exposta por Carboneras et al. (2013) para o número total de exemplares de C. dio-
medea a partir da súa cifra de parellas, pódese estimar para a primeira, C. borealis, unha poboación 
ao redor de 753.300- 753.900 exemplares.

Poboación global: 753.300- 753.900 individuos.

Punta Penaboa  

Número de exemplares observados:

(3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro) 91

Estima de aves cara ao Oeste

(3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro): 2.927

A estima resultante equivale a c. 0,4 % da poboación global.

Punta das Olas  

Número de exemplares observados: 2.706

Estima anual de aves cara ao Oeste: 95.041

Estima 3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro (comp. con Punta Penaboa): 57.742

A estima anual resultante equivale ao 12,6% da poboación global (o equivalente a c. 7,6% pasa entre 
a 3.ª decena de agosto e a 3.ª dec. de outubro).

6.3.2.3 Pardela furabuchos Puffinus puffinus

Poboación global: 1.026.000-1.177.500 individuos

Punta Penaboa  

Número de exemplares observados:

(3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro) 102

Estima de aves cara ao Oeste

(3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro): 3.731

A estima resultante equivale a c. 0,3 % da poboación global.

Punta das Olas  

Número de exemplares observados: 1.005

Estima anual de aves cara ao Ooeste: 17.112

Estima 3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro (comp. con Punta Penaboa): 14.655

A estima anual resultante equivale ao 1,6-1,4% da poboación global (o equivalente a c. 1,3% pasa 
entre a 3.ª decena de agosto e a 3.ª dec. de outubro).
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6.3.2.4 Furabuchos Puffinus mauretanicus

Poboación global: 19.000 individuos

Figura 53.Furabuchos balear en migración por augas do Golfo Ártabro

Punta Penaboa  

Número de exemplares observados:

(3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro) 71

Estima de aves cara ao Oeste

(3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro): 2.673

A estima resultante equivale a c. 3,5 % da poboación global.

Punta das Olas  

Número de exemplares observados: 780

Estima anual de aves cara ao Oeste: 16.225

Estima 3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro (comp. con Punta Penaboa): 7.559

A estima anual resultante equivale ao 85,4 % da poboación global (o equivalente a c. 39,7% pasa 
entre a 3.ª decena de agosto e a 3.ª dec. de outubro).
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6.3.2.5 Pardela escura Ardenna grisea

Poboación global: 19.0–23.6 millóns de individuos

Poboación que migra por augas do Atlántico Norte: 910.000 (Barrett et al., 2005).

Punta Penaboa  

Número de exemplares observados:

(3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro) 
12

Punta das Olas  

Número de exemplares observados: 211

Estima anual de aves cara ao Oeste: 2.139

A estima anual resultante equivale ao 0,2 % da poboación que migra polo Atlántico 
Norte.

6.3.2.6 Mascato Morus bassanus

Poboación global: 1.500.000-1.800.00 individuos

Punta Penaboa  

Número de exemplares observados:

(3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro) 1.221

Estima de aves cara ao Oeste

(3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro): 78.719

A estima resultante equivale a c. 4,7 % da poboación global.

Punta das Olas  

Número de exemplares observados: 14.536

Estima anual de aves cara ao Oeste: 262.269

Estima 3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro (comp. con Punta Penaboa): 96.473

A estima anual resultante equivale a c. 15,9 % da poboación global (o equivalente a c. 5,8% pasa 
entre a 3.ª decena de agosto e a 3.ª dec. de outubro).
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6.3.2.7 Gaivota tridáctila Rissa tridactyla

Poboación global: 14.600.000-15.700.000 individuos

Poboación europea: 10.839.000-13.389.000 individuos

Punta Penaboa  

Número de exemplares observados:

(3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro)  
0

Punta das Olas  

Número de exemplares observados: 209

Estima anual de aves cara ao Oeste: 3.224

A estima anual resultante equivale ao 0,02% da poboación europea.

6.3.2.8 Gaivota escura Larus fuscus

Poboación global: 940.000-2.070.000 individuos

Ademais da migración outonal cara ao oeste, analizouse a migración cara ao leste na primavera, 
centrando o esforzo entre a terceira decena de marzo e a primeira de abril. Preséntanse os censos 
referidos unicamente a Punta Penaboa, ao non censarse esta especie en Punta das Olas.

Migración cara ao Leste  

Número de exemplares observados:

(3.ª dec. marzo – 1.ª dec. abril) 4.908

Estima de aves cara ao Leste

(3.ª dec. marzo – 1.ª dec. abril): 22.581

A estima resultante equivale ao 2,4-1,1% da poboación global. 

Migración cara ao Oeste  

Número de exemplares observados

(3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro) 
847

Estima de aves cara ao Oeste: 31.803

A estima resultante equivale ao 3,3-1,5% da poboación global.
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6.3.2.9 Carrán cristado Sterna sandvicensis

Poboación global: 490.000-640.000 individuos

Figura 54. Carrán patinegro no Golfo Ártabro

Punta Penaboa  

Número de exemplares observados:

(3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro) 434

Estima de aves cara ao Oeste

(3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro): 12.122

A estima resultante equivale ao 2,4-1,9% da poboación global.

Punta das Olas  

Número de exemplares observados: 1.159

Estima anual de aves cara ao Oeste: 23.497

Estima 3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro (comp. con Punta Penaboa): 20.461

A estima anual resultante equivale ao 4,8-3,6% da poboación global (o equivalente sl 4,1-3,2% 
pasa entre a 3.ª decena de agosto e a 3.ª dec. de outubro).
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6.3.2.10 Palleira grande Stercorarius skua

Poboación global: 30.000-34.999 individuos.

Figura 55. Palleira grande no Golfo Ártabro

Punta Penaboa  

Número de exemplares observados:

(3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro) 
13

Punta das Olas  

Número de exemplares observados: 127

Estima anual de aves cara ao Oeste: 2.024

A estima anual resultante equivale ao 6,2% da poboación global.
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6.3.2.11 Palleira grande Stercorarius pomarinus

Poboación global: 400.000 individuos.

Poboación europea: 40.000 individuos.

Punta Penaboa  

Número de exemplares observados:

(3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro) 
6

Punta das Olas  

Número de exemplares observados: 120

Estima anual de aves cara ao Oeste: 995

A estima anual resultante equivale ao 0,2% da poboación global e ao 2,4% da poboación europea.

6.3.2.12 Papamerda palanquín Stercorarius parasiticus

Poboación global: 400.000-560.000 individuos.

Poboación europea: 79.800-112.000 individuos.

Punta Penaboa  

Número de exemplares observados:

(3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro) 
3

Punta das Olas  

Número de exemplares observados: 46

Estima anual de aves cara ao Oeste: 494

A estima anual resultante equivale ao 0,6-0,4% da poboación europea.
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6.3.2.13 Arao romeiro Alca torda

Poboación global: 979.000-1.020.000 individuos

Punta Penaboa  

Número de exemplares observados:

(3.ª dec. agosto – 3.ª dec. outubro) 1

(Non se cubriron desde este cabo os meses máis propicios para o paso desta especie).

Punta das Olas  

Número de exemplares observados: 1.084

Estima anual de aves cara ao Oeste: 19.221

A estima anual resultante equivale ao 1,9-1,8% da poboación global.

6.3.2.14 Outras especies

Cifras netas rexistradas doutras especies desde ambos os cabos con motivo deste estudo:

Especie
Punta  

Penaboa
Punta das 

Olas

Mobella grande Gavia immer 5

Fulmar boreal Fulmarus glacialis 1

Pardela encapuchada Puffinus gravis 2

Palleira rabilonga Stercorarius longicaudus 2

Falaropo de bico groso Phalaropus fulicarius 10

Gaivota de Sabine Xema sabini 1

Gaivota pequena Larus minutus 3

Carrán común / ártico / rosado Sterna hirundo / paradisaea / dougalii 61 283

Carrán pequeno Sternula albifrons 3 6

Gaivina negra Chlidonias niger 1 27

Arao dos cons Uria aalge 107

Arao papagaio Fratercula arctica 13

Táboa 27. Outras especies observadas durante o seguimento do paso migratorio.
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6.3.3 Conclusións

Segundo as estimas obtidas a través deste estudo, a zona situada inmediatamente ao oeste e norte 
dos cabos de Punta Penaboa e Punta das Olas (é dicir, o Golfo Ártabro; en concreto as súas augas 
exteriores), ambos os distantes entre si só 15 km, resulta de interese global ou europeo como corre-
dor migratorio (por acoller máis do 1% desas poboacións), e por tanto cumpre os criterios para ser 
declarada ZEPA mariña por este motivo, para as seguintes especies:

• Melanitta nigra: 1,9% da poboación global (Punta das Olas).

• Calonectris borealis: 12,6% da poboación global (Punta das Olas).

• Puffinus puffinus: 1,6-1,4% dla poboación global (Punta das Olas).

• Puffinus mauretanicus: 3,5% (Punta Penaboa) - 85,4% (Punta das Olas) da poboación 
global.

• Morus bassanus: 4,7% (Punta Penaboa) – 15,9% (Punta das Olas) da poboación global.

• Larus fuscus: paso ao Leste en primavera: 2,4-1,1% da poboación global (Punta Penaboa); 
paso ao Oeste en outono: 3,3-1,5% da poboación global (Punta Penaboa).

• Sterna sandvicensis: 2,4-1,9% (Punta Penaboa) – 4,8-3,6% (Punta das Olas) da poboación 
global.

• Stercorarius skua: 6,2% da poboación global (Punta das Olas).

• Stercorarius pomarinus: 2,4% da poboación europea (Punta das Olas).

• Alca torda: 1,9-1,8% da poboación global (Punta das Olas).

6.4 Uso do espazo polas aves mariñas 

Unha vez coñecidos os tamaños poboacionais e tendencias das principais especies de aves mariñas 
presentes no Golfo Ártabro en canto ao seu valor de conservación, e para realizar unha proposta de 
planificación territorial nunha potencial área mariña protexida, é fundamental coñecer a súa distribu-
ción e o uso que fan das augas das rías e golfo.

A distribución das aves mariñas non é uniforme senón que é dependente de variables como 
profundidade, proximidade á costa, condicións climáticas, oceánicas e meteorolóxicas, tipoloxía 
do leito mariño e, fundamentalmente, dispoñibilidade e distribución do recurso trófico. Coñecer 
as áreas de presenza das distintas especies permitirá coñecer as áreas prioritarias para a súa 
conservación e en base a estas definir potenciais áreas mariñas protexidas e unha zonificación 
para a aplicación de medidas de xestión adaptadas á realidade e comportamento das especies en 
cada zona.

Con este obxectivo ao longo de 2019 realizáronse traballos específicos de caracterización da distri-
bución e uso do espazo por parte das especies analizadas no Golfo Ártabro, con especial atención a 
dúas delas: corvo mariño cristado e furabuchos balear.
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6.4.1 Métodos

Para caracterizar a distribución espacial das aves mariñas da área de estudo utilizáronse dúas me-
todoloxías de obtención de datos a través de censos visuais para o seu posterior cartografado: pros-
peccións desde puntos fixos de observación en terra e transectos en embarcación.

Non se considerou o interior da ría de Ferrol en ningunha das dúas metodoloxías empregadas, por 
non albergar, segundo a literatura existente e o coñecemento previo, concentracións significativas 
das dúas especies obxectivo.

6.4.1.1 Transectos mariños

Entre os meses de maio e agosto de 2019 realizáronse catro transectos en embarcación polas augas 
do Golfo Ártabro nos que se contabilizaron as aves observadas nunha franxa imaxinaria de aproxi-
madamente 200 m a ambos os dous lados do barco durante o seu avance por un itinerario prefixado 
a velocidade constante. Incorporáronse tamén os datos existentes relativos a un transecto previo 
realizado o agosto de 2018 (ver figura 56).

Cada observación foi referida á coordenada UTM da posición do barco, obtendo unha nube de puntos 
a partir dos cales realizar mapas de densidade para cada especie.

Os transectos adaptáronse en fenoloxía e percorrido ás dúas principais especies obxectivo: época de 
presenza de furabuchos balear no Golfo Ártabro e período post-reprodutor e de dispersión de xuvenís 
de corvo mariño cristado. Os percorridos adaptáronse igualmente ao coñecemento previo sobre as 
principais áreas de presenza de ambas as especies en base aos percorridos de observación desde 
terra detallados no seguinte apartado. Así, percorreuse estritamente a superficie mariña conformada 
polo golfo (confluencia das rías) sen visitar as augas máis exteriores situadas ao oeste, incorporadas 
á área de estudo pero nas que non se prevé a presenza de concentracións significativas destas 
especies na época de estudo.

Figura 56. Transectos de censo. En sombreado verde e azul ZEPAs terrestre e mariña existentes, 
respectivamente.
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6.4.1.2 Puntos fixos de observación desde terra

Os censos desde embarcación complementáronse durante o mes de xullo coa realización de dous 
percorridos de observación desde puntos fixos en terra.

Este percorrido incluíu nove puntos de observación (ver figura 57) repartidos pola costa das rías de 
Ares-Betanzos e A Coruña, abarcando o seu campo visual a maior parte da superficie mariña. 

Desde cada punto varreuse a superficie do mar con óptica adecuada anotando sobre un mapa a locali-
zación aproximada dos individuos ou grupos de corvo mariño cristado e furabuchos balear observados.

Adicionalmente, empregouse a base de datos inédita do seguimento realizado polo equipo técnico 
do CEIDA no período entre xuño de 2010 e maio de 2015, no que se realizou un seguimento da 
distribución espacial de aves mariñas en augas da ría da Coruña e augas limítrofes á ZEC Costa de 
Dexo ata unha distancia aproximada de 500 m. (coincidente aproximadamente coa liña batimétrica 
de -20 m). Neste seguimento empregáronse 19 puntos fixos de observación visitados cada quince 
días durante o período de estudo en horario aleatorio de mañá ou tarde (ver figura 57), cun total de 
72 xornadas de observación.

Para cada ave ou grupo observado anotouse a súa localización aproximada sobre cartografía.

6.4.1.3 Movementos de entrada e saída de colonias de cría de corvo mariño cristado

O obxectivo do seguimento realizado entre os anos 2010 e 2015 era o de determinar a distribución e 
principais áreas de alimentación na ría da Coruña e augas contiguas á ZEC Costa de Dexo de diversas 
especies de aves mariñas, entre as que se atopa o corvo mariño cristado.

Dentro dos límites definidos para o devandito estudo (entre Punta Herminia na Coruña e Punta Torrella 
en Oleiros-Costa de Dexo, ver figura 57) localízanse as principais colonias de cría do Golfo Ártabro. 
Co obxecto de profundar no coñecemento das áreas de alimentación desta poboación, realizouse 
durante o mesmo período temporal un seguimento dos movementos de entrada e saída dos dous 
principais núcleos de cría presentes na Costa de Dexo: enseada de Fontenla e Dexo.

Realizáronse dúas mostraxes quincenais en cada unha das dúas zonas, de dúas horas de duración. 
Co obxectivo de maximizar o número de contactos en cada quincena realizouse unha mostraxe nas 
dúas primeiras horas desde a hora oficial do orto e outro de dúas horas antes da hora oficial do ocaso. 
Como resultado, realizouse un total de 144 xornadas cun total de 288 h de mostraxe, repartidas a 
partes iguais entre cada unha das dúas colonias estudadas (72 h en cada colonia ao amencer e 72 
h á tardiña).

Figura 57. Puntos fixos de observación durante o seguimento de 2010-2013 (esquerda) e 2019 (dereita)
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O voo directo e rectilíneo desta especie permitiu diferenciar en cada zona tres direccións principais 
de entrada e saída, anotándose o número de exemplares que procedían de, ou se dirixían a, cada un 
deles, asignándoos dentro de catro tramos semihorarios e diferenciando, cando foi posible, individuos 
de plumaxes inmaturo e adulto.

Ademais, e co obxecto de determinar se a área de estudo definida entre Punta Herminia e Punta To-
rrella correspóndese efectivamente coa área principal de alimentación dos corvos mariños cristados 
da Costa de Dexo, replicouse esta mesma metodoloxía cunha periodicidade cuadrimestral en ambos 
os puntos extremos, anotando as aves que entraban ou saían da área de estudo tanto ao amencer 
como á tardiña.

Figura 58. Seguimento dos movementos de entrada e saída de colonias de corvo mariño cristado

Figura 59. Localización das colonias nas que se realizou o control de entradas e saídas de corvo mariño 
cristado, e sectores empregados. As estrelas verdes indican os límites leste e oeste da área de estudo.
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6.4.1.4 Cartografía e mapas de densidade

Unha vez obtidas as nubes de puntos de presenza de aves mariñas nas augas do golfo ártabro ela-
boráronse mapas de densidade Kernel para estimar as áreas prioritarias de presenza das distintas 
especies estudadas. Os posibles erros derivados do feito de que as localizacións de aves sobre o mar 
obtivéronse mediante estimas visuais compensáronse a través da selección de radios de procura 
tendentes a unha pequena xeneralización do modelo.

As localizacións xeorrefenciadas cruzáronse con distintas variables ambientais (condicións meteoro-
lóxicas, distancia á costa, tipoloxía do leito mariño, batimetría, etc.) para caracterizar a selección de 
hábitat de alimentación das distintas especies.

6.4.2 Resultados

6.4.2.1 Corvo mariño cristado

O corvo mariño cristado é unha especie estritamente ligada ao medio mariño que se alimenta en 
augas costeiras próximas xeralmente ás súas colonias de cría: nas Illas Cíes as súas zonas principais 
de alimentación localízanse nun radio de 2 km ao redor das colonias (Velando e Munilla, 2008, 2011). 
Durante as súas inmersións aliméntanse habitualmente no fondo, alcanzando profundidades de entre 
8 e 30 m (Barros et al., 2016; Wanless et al., 1991; Barret e Furness, 1990; Grémillet et al., 1998; 
Velando e Munilla, 2008, 2011).

Como froito dos transectos en embarcación e observación desde puntos fixos en terra na primavera 
e verán de 2019 obtivéronse 17 contactos con individuos ou grupos de corvo mariño cristado que 
incumben a un total de 47 individuos, cun tamaño máximo de grupo de 11 corvos mariños.

A continuación presentaranse os resultados deste seguimento e fundamentalmente os realizados no 
seguimento inédito previo realizado non no conxunto do Golfo Ártabro senón na ría da Coruña e augas 
próximas á ZEC Costa de Dexo, zonas de maior presencia da especie. Os datos obtidos (distancia á 
costa, profundidade de alimentación, tipoloxía do leito mariño) serán probablemente orientativos da 
selección de hábitat de alimentación da especie no resto do golfo.

Figura 60. Grupo de 
corvos mariños cristados 
na ría de Ferrol. Fotografía 
cedida por Xabier Prieto 
Espiñeira.
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O conxunto destes datos cos obtidos do seguimento inédito previo alcanza as 1.961 observacións 
de 3.393 individuos, cun tamaño máximo de grupo de 41 corvos mariños. O 54% das observacións 
refírese a individuos con plumaxe tipo adulto e o 10% a individuos con plumaxe tipo inmaturo (ata 
tres anos de idade), mentres o 36% restante foron indeterminados (xeralmente pola distancia ou 
condicións meteorolóxicas ou de luz adversas).

O corvo mariño cristado compórtase no Golfo Ártabro de maneira coherente co coñecemento existen-
te mencionado (figura 61), facendo uso especialmente das augas próximas á costa e especialmente 
ás colonias de cría. A distancia media estimada á ribeira é de 436 m e a distancia máxima estimada 
2.441 m, coherente co observado noutras rías galegas como a de Vigo coas colonias das Illas Cíes 
(Velando e Munilla, 2008, 2011).

As zonas de alimentación presentan batimetrías coherentes co recolleito na literatura sobre a especie, 
e corrixíronse coa altura instantánea de marea obtida das táboas de mareas de Meteogalicia (táboa 
28) media de 12,72 m (rango 0,1-48,6 m), cunha profundidade real de 14,99 m (rango 1,0-49,44 
m), unha vez corrixida a batimetría do punto estimado de localización. Esta profundidade enmárcase 
dentro do recolleito na literatura sobre a especie.

O 81% das observacións sitúanse en zonas con batimetría inferior aos 20 m, localizándose en tres 
áreas fundamentais: a contorna das colonias de cría, a zona central da ría da Coruña e a costa rocho-
sa oriental da Coruña, na zona exterior da ría situada ao norte do Dique de Abrigo. 

Figura 61. Mapa de densidade Kernel de corvo mariño cristado na ría da Coruña e augas próximas á ZEC 
Costa de Dexo, no Golfo Ártabro
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Non se observa segregación por idades, de modo que os individuos con plumaxe inmatura ocupan 
as mesmas áreas pero con preferencia por profundidades e distancias á costa menores: batimetría= 
9,66 m (rango 0,1-27,2 m); profundidade real= 10,42 m (rango 1,0-31,5 m); distancia media á 
ribeira de 235 m e distancia máxima de 1.448 m (táboa 28).

Dist. Media Dist. Máxima Batimetría Rango Prof. Real Rango

Total 436 2441 12,72 0,1-48,6 14,99 1-49,44

Inmat. 235 1448 9,66 0,1-27,2 10,42 1-31,5

Táboa 28. Distancias a costa e profundidade de alimentación (en metros) do total dos rexistros (n=3.393) e 
dos correspondentes a individuos con plumaxe inmaduro (n=341). Prof. Real: batimetría correxida coa altura 

instantánea de madeira.

A distribución temporal do corvo mariño cristado nestas augas reflicte con fidelidade a fenoloxía 
da especie (ver figura 63). Os meses con menor cantidade de corvos mariños detectados na auga 
correspóndense con marzo e abril, coincidindo coa incubación e coidados máis intensos dos pitos 
de poucos días, e con tanto cunha maior presenza de adultos reprodutores no niño, pasando menos 
horas na auga. A emancipación da nova xeración de xuvenís a partir de maio provoca o pico na pre-
senza de aves no mar, correspondente co mes de xullo, para reducirse durante o verán e outono coa 
dispersión de exemplares ata a seguinte tempada de cría.

Figura 62. Mapa de densidade Kernel de corvo mariño cristado con plumaxe non adulta  
nas augas do Golfo Ártabro
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Os mapas de distribución por meses (Figura 64) mostran variacións ao longo do ciclo anual: as 
augas próximas ás colonias de cría na ZEC Costa de Dexo son intensamente utilizada durante todo 
o ano, mentres que se aprecia un maior uso do interior da zona central da ría da Coruña no período 
maio-xullo coincidindo, como se explicará no seguinte apartado, coa presenza do furabuchos balear 
nestas augas.

Figura 64. Mapas de 
densidade Kernel de 

corvo mariño cristado 
ao longo dos doce 

meses do ano

Figura 63. Distribución mensual de corvo mariño cristado na área de estudo
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En canto á tipoloxía dos fondos mariños (considerando a cartografía de fondos mariños do Intecmar), 
o 66% dos grupos (n=1.961), que engloban ao 61% dos individuos observados (n= 3.393) em-
pregaron fondos rochosos, mentres que o 29% dos grupos e 31% dos individuos situábanse sobre 
fondos areosos. Os restantes observáronse sobre fondos de gravas. Esta diversidade nos fondos 
empregados é coherente coa dieta coñecida da especie neste territorio, tamén variada incluíndo 
peixes propios de fondos areosos (Ammodytidae, 34%) ou rochosos (Labridae, 44%), contrariamente 
a outras localidades galegas como ás Illas Cíes, nas que o emprego fundamentalmente de fondos 
areosos reflíctese nunha dieta baseada no consumo de Ammodytidae (Barros et al. 2016).

6.4.2.1.1 Movementos de entrada e saída de colonias

De xeito complementario ao mapeo das zonas de alimentación de corvo mariño cristado na ría da 
Coruña e Costa de Dexo (establecéndose como límite occidental Punta Herminia, na Coruña, e límite 
occidental Punta Torrella, en Lorbé-Oleiros) realizouse un seguimento dos movementos de entrada e 
saída dos dous principais núcleos de cría da Costa de Dexo: Mera, con aproximadamente 60 parellas 
reprodutoras, e Dexo, con 30.

Mera

Obtivéronse 5.343 rexistros de aves entrando ou saíndo da colonia de cría, distribuídos case equi-
tativamente entre entradas e saídas (2.610 entradas e 2.733 saídas) e correspondéndose 3.144 
rexistros a observacións realizadas nas dúas horas seguintes ao orto e 2.199 a observacións nas 
dúas horas antes do ocaso.

Os corvos mariños deste núcleo de cría parecen alimentarse maioritariamente no interior da Ría da 
Coruña: o 58% das aves que abandonan a colonia ao amencer e o 61% das que regresan á tardiña 
fano desde o interior da ría dobrando o cabo de Mera. Os movementos rexistrados nas restantes 
direccións consideradas (aves que se dirixen á costa norte coruñesa, dobrando Punta Herminia cara 
ao Oeste; aves que se dirixen cara á boca da ría da Coruña con horizonte en mar aberto; e aves que 
se dirixen cara ao Leste-Costa de Dexo dobrando a punta de Montemeán) tiveron frecuencias entre 
o 5 e o 15% (ver figura 65).

Dexo

As aves mostran neste caso unha distribución máis uniforme, cunha repartición equitativa entre as 
direccións consideradas: dirección Oeste, dirección boca das rías de Ares-Betanzos cara a horizonte 
en mar aberto; dirección Norte cara á canle de entrada a Ares-Betanzos fronte ás colonias; e direc-
ción Leste cara a o interior de Ares-Betanzos (ver figura 65).

Figura 65. Movementos de 
entrada e saída aos dous 
principais núcleos de cría 
de corvo mariño cristado 
na Costa de Dexo. As 
porcentaxes indicadas sobre 
as liñas refírense a aves 
con procedencia/dirección 
indeterminada entre os dous 
sectores contiguos.
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Dispersións fóra da área de estudo

Realizouse unha pequena mostraxe con carácter cuadrimestral destinado a avaliar movementos dis-
persivos diarios destas aves cara a dentro ou fose da área de estudo indicada (é dicir, aves das 
colonias da área de estudo que abandonan esta para alimentarse ou ben aves procedentes doutras 
áreas que acoden a alimentarse á ría da Coruña e Costa de Dexo).

Como pode apreciarse na táboa 29, rexistráronse 424 movementos de entrada ou saída á ría da 
Coruña polo seu extremo occidental (Punta Herminia) e 379 polo seu extremo oriental (Punta Torrella), 
con resultados desiguais. 

O 64% das aves que dobran Punta Herminia ao amencer fano abandonando a ría da Coruña, 
mentres que o 74% das que o fan á tardiña fano entrando na ría. Pola contra, os movementos 
matutinos por Punta Torrella son de entrada cara á área de estudo no 67% dos casos, equilibrán-
dose á tardiña.

Punta Herminia Punta Torrella

Entrada Saída Total mov. Entrada Saída Total mov.

n % n % n % n %

Orto 85 36% 150 64% 235 132 67% 66 33% 198

Ocaso 139 74% 50 26% 189 89 49% 92 51% 181

Táboa 29. Movementos dispersivos de corvo mariño cristado nos extremos da área definida  
pola ría da Coruña e Costa de Dexo

Conclusións

Segundo os resultados desta campaña de seguimento parece que se pode concluír que os corvos 
mariños cristados do cabo de Mera aliméntanse maioritariamente en augas interiores da ría da Coru-
ña, mentres que as do núcleo de Dexo faríano de maneira máis dispersa ao longo da canle de entrada 
da ría de Ares-Betanzos, aínda que ambas as zonas serían compartidas por toda a poboación (como 
testemuña a elevada porcentaxe de aves de Mera con dirección Leste, e viceversa). Estes resultados 
parecen coherentes coa distribución obtida nos mapas de densidade da especie nesta área.

Por outra banda (e tendo en conta o escaso tamaño de mostra), aproximadamente o 10% das aves 
de Mera farían un uso diario da costa do concello da Coruña ao oeste da área de estudo, sendo 
maior o número de aves que saen que o de aves procedentes do oeste que acoden a alimentarse á 
ría. Pola contra, existen aves provenientes das colonias situadas ao leste da zona de estudo e máis 
ao interior da ría de Betanzos (zonas de Lorbé e Sada) que se alimentan fronte ás colonias de Dexo, 
aparentemente en maior proporción que as aves de Dexo que se internan na ría ao oeste de Punta 
Torrella.

Podería concluírse pois, que a área de alimentación dos corvos mariños cristados destas colonias 
parece estenderse cara ao oeste polo litoral da Coruña máis aló do indicado nos mapas de densidade 
de corvo mariño cristado, mentres que o límite oriental desta área de distribución parece adaptarse 
mellor ao reflectido polos devanditos mapas de densidade.

6.4.2.2 Furabuchos balear

O furabuchos balear (Puffinus mauretanicus) é unha ave mariña da orde dos procelariformes endé-
mica das Illas Baleares que presenta un estado de conservación moi desfavorable que levou á súa 
consideración como En Perigo Crítico segundo criterios IUCN e a súa inclusión baixo a categoría de 
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En Perigo de Extinción no Catálogo Español de Especies Ameazadas. O seu tamaño poboacional 
considerouse tradicionalmente en 2.000-4.000 parellas reprodutoras, sendo se cadra a estima máis 
recente Arcos (2011) cun número 3.193 parellas reprodutoras. Pola contra, estes datos deben to-
marse con cautela debido á dificultade do censo nas colonias reprodutoras da especie, a posibilidade 
da existencia de colonias descoñecidas e, sobre todo, aos censos realizadas desde barcos ao longo 
da plataforma continental da Península Ibérica e desde terra no Estreito de Xibraltar, e que dan unha 
estima de poboación de 25.000 parellas (Arcos et al., 2012; Arroio et al, 2016), superior á esperable 
e para unha poboación de 3.000 parellas reprodutoras.

No entanto a súa pequena área de reprodución, o constatado forte declive poboacional e o seu en 
todo caso pequeno tamaño poboacional xustifican a súa consideración como especie En Perigo e a 
adopción de medidas de conservación.

Despois da reprodución o furabuchos balear inicia unha dispersión posnupcial que a leva a través da 
costa da Península Ibérica cara Galicia e o Golfo de Biscaia, onde está presente fundamentalmente 
a partir de xullo ata realizar o retorno cara ao Mediterráneo fundamentalmente entre setembro e 
novembro. Entre este mes e maio son escasas na beiramar galega, podendo observarse neste litoral 
durante o resto do ciclo anual (Mouriño et al., 2003).

No Golfo Ártabro debe diferenciarse a presenza da especie no interior do propio Golfo (é dicir, das 
súas rías e augas inmediatamente contiguas) da existente nas augas exteriores ás rías nas que se fai 
patente un paso migratorio que, tal e como se explica no apartado correspondente deste documento, 
é practicamente inexistente no interior das rías.

Segundo o indicado no apartado correspondente, durante o paso migratorio posnupcial as augas 
máis occidentais da área de estudo forman parte dun corredor migratorio transitado por unha fracción 
moi significativa da poboación mundial da especie (a estima anual resultante equivale ao 85,4 % da 
poboación global segundo os resultados obtidos na Punta das Olas, no extremo occidental da área 
de estudo).

Figura 66. Furabuchos balear no Golfo Ártabro
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Pola súa banda, no interior das rías a especie preséntase fundamentalmente entre os meses de maio 
e agosto, dentro da dispersión posnupcial da especie cara ao Golfo de Biscaia. No marco do segui-
mento realizado na ría da Coruña as datas máis temperá e tardía respectivamente foron 18 de maio 
e 29 de outubro, aínda que as observacións producidas en outubro trataríanse de aves en migración 
activa, de modo que as últimas observacións do continxente presente durante o verán no interior da 
ría serían de finais do mes de agosto

Na figura 67 móstrase a distribución do total de exemplares observados por decena de mes na ría 
da Coruña. Aínda que a súa presenza concéntrase en maio-agosto, poden apreciarse dous picos de 
abundancia que poderían indicar a presenza de dúas poboacións diferentes.

En base ao observado nos transectos realizados, os furabuchos baleares presentes desde finais 
do mes de maio e ao longo do mes de xuño son fundamentalmente aves en muda activa das súas 
plumas de voo, mentres que no mes de xuño prodúcese aparentemente unha renovación, ao non 

Figura 68. 
Furabuchos 

baleares con muda 
activa das plumas 

de voo na ría de 
Betanzos

Figura 67. Distribución por decenas de mes da presenza de furabuchos balear na ría da Coruña
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detectarse exemplares en muda activa e observarse fundamentalmente aves xuvenís coa plumaxe 
fresca. Estas observacións son coherentes coas obtidas no seguimento do paso migratorio en Estaca 
de Bares (A Coruña), o que suxeriría unha primeira chegada de non reprodutores ou reprodutores 
temperáns, que continúan a súa migración cara ao Golfo de Biscaia, seguida dunha chegada de 
xuvenís que constituirían o groso da poboación presente nestas costas no verán (Sandoval, 2015). 

Durante 2019 detectáronse concentracións máximas de 275 individuos na primeira decena de agos-
to, o que supón máis do 1% da poboación mundial estimada da especie. Mouriño et al. (2003) refiren 
concentracións máximas de 400 exemplares durante o mes de xuño.

A especie está presente fundamentalmente no interior da ría da Coruña e na canle de entrada ás 
rías de Ares-Betanzos, entre a beiramar de Ares e Oleiros. Os transectos realizados en augas máis 
exteriores a estas rías non se observaron máis que algúns furabuchos illados en voo, o que indicaría 
que a súa presenza maioritaria estaría efectivamente centrada na zona indicada, con batimetrías 
inferiores a 50 m e demostrando o carácter eminentemente costeiro da especie (Oro et al., 2016). 
A zona de concentración máis próxima correspóndese cos baixos de Baldaio (Mouriño et al., 2003), 
con concentracións de centos de exemplares ao oeste da área de estudo, fóra xa do Golfo Ártabro e 
integrada na ZEPA Costa da Morte (Norte). 

Nas súas áreas de presenza no Golfo Ártabro o furabuchos balear asóciase fundamentalmente co 
corvo mariño cristado e o furabuchos balear, formando grupos de alimentación que poden agrupar a 
centenares de aves das tres especies.

Figura 69. Mapa de densidade Kernel de furabuchos balear no Golfo Ártabro
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6.4.2.3 Paíño do mal tempo

O paíño do mal tempo é unha das aves máis esquivas debido aos seus hábitos nocturnos e peláxicos, 
polo que existe moi pouca información precisa relativa ás áreas de alimentación do paíño do mal tempo.

En augas españolas sábese que o paíño presenta unha distribución heteroxénea durante a tempada 
reprodutora, coas principais agregacións localizadas en zonas de bordo da plataforma continental 
(Sanz-Aguilar et al., 2019). No Atlántico, a especie presenta as maiores concentracións no golfo de 
Biscaia, resultando habitual observar paíños alimentándose en período reprodutor a partir das 4 ou 5 
millas da costa cantábrica (Sanz-Aguilar et al., 2019).

O seu status nas augas do Golfo Ártabro é descoñecido e non foi observado durante os transectos 
realizados, polo que é necesario avanzar no coñecemento da súa distribución nestas augas.

A plataforma observation.org recolle 5 observacións de 7 individuos en xullo e agosto de 2017 
(Romay Cousido, 2017), localizadas todas elas nas Laixiñas e nos Carpanchos, baixos situados na 
zona exterior do Golfo Ártabro a 2,5 mn da costa e que poderían ter un uso máis ou menos habitual 
por parte desta especie. Ademais, a campaña de anelamento específica levada a cabo polo Grupo 
de Anelamento Hércules (vinculado ao Grupo Naturalista Hábitat) na costa do concello da Coruña 
presenta un número de capturas elevado nos últimos anos. A modo de exemplo, en xuño de 2018 
capturáronse 71 exemplares en 7 xornadas (Grupo de Anelamento Hércules/G.N. Hábitat,2018).

6.4.2.4 Outras especies

Ademais de diversas especies de gaivotas, álcidos, carráns, etc. presentes en maior ou menor núme-
ro nas augas do Golfo Ártabro, faise mención neste apartado a unha serie de especies con presenza 
relevante no Golfo Ártabro.

Figura 70. Observacións de paíño do mal tempo no Golfo Ártabro recollidas na plataforma  
observation.org. O punto situado na costa correspóndese co programa de anelamento  

do Grupo Hércules-Grupo Naturalista Hábitat.
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Gavia sp.

Na beiramar galega e cantábrica están presentes como invernantes regulares tres especies de mo-
bellas, aves acuáticas mergulladoras en altas latitudes do Hemisferio Norte e que se atopan nestas 
augas preto do límite sur da súa distribución durante o inverno: Mobella grande (Gavia immer), mobe-
lla pequena (Gavia stellata) e mobella ártica (Gavia arctica). As tres especies están incluídas no Anexo 
I das Directiva Aves e presentan tendencias poboacionais negativas en Europa.

As tres mobellas comparten hábitat de invernada no Golfo Ártabro, estando presentes en augas tran-
quilas de fondos areosos nos terzos medio e interno das rías.

A mobella grande é a máis común presente como invernante regular escaso, e está presente nas 
catro rías, aínda que fundamentalmente nas da Coruña e Ferrol, cunha poboación invernante media 
no período 2003-2010 de 2 exemplares (rango 0-6), segundo De Souza et al. (2010).

A mobella pequena é tamén unha invernante regular escasa, constituíndo as rías da Coruña e 
Ares-Betanzos uno dos seus principais cuarteis de invernada en Galicia. Pola súa banda a mobella 
ártica preséntase como invernante irregular nos últimos anos, sendo a máis escasa das tres.

Figura 71. Mobella pequena invernante na ría da Coruña
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Pentumeiro (Melanitta nigra)

O pentumeiro é un parrulo mergullador invernante na beiramar galega e que na actualidade ten como 
posible principal zona de invernada en Galicia o Golfo Ártabro. Está presente fundamentalmente nos 
tramos medios da ría da Coruña (oscilando entre as 10-60 aves invernantes, datos propios) e da ría 
de Betanzos, onde pode alcanzar máis de dous centenares de individuos durante o inverno.

Mergullón de pescozo negro (Podiceps nigricollis)

Do mesmo xeito que o pentumeiro, o mergullón de pescozo negro non está incluído no Anexo I das 
Directiva Aves, pero preséntase aquí por presentar no Golfo Ártabro a súa principal zona de invernada 
en Galicia, con cifras que alcanzan o centenar de aves no tramo medio da ría de Ferrol (ver figura 72).

Entre os factores de ameaza que afectan a estas especies atópanse os que actúan sobre as colonias 
de cría en terra e nas súas áreas de alimentación no mar. Días et al. (2019) estiman que especies 
exóticas invasoras, pesca accidental, caza e cambio climático/condicións meteorolóxicas severas son 
as ameazas máis relevantes a nivel global de entre un total de 18 analizadas, por afectar a máis da 
metade das especies a nivel global.

Figura 72. Principais áreas de invernada de pentumeiro común (azul)  
e mergullón de pescozo negro (verde) no Golfo Ártabro
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7 Ameazas e impactos sobre as aves mariñas 
do Golfo Ártabro

As aves mariñas son un dos grupos de aves máis ameazados a nivel global (Croxall et al., 2012), 
estimándose que case a metade das especies presentes nos océanos do planeta amosan tendencias 
poboacionais negativas (Birdlife International, 20108), cun 31% globalmente ameazadas segundo 
criterios IUCN.

Entre os factores de ameaza que afectan a estas especies atópanse os que actúan sobre as colonias 
de cría en terra e nas súas áreas de alimentación no mar. Dias et al. (2019) estiman que especies 
exóticas invasoras, pesca accidental, caza e cambio climático/condicións meteorolóxicas severas son 
as ameazas máis relevantes a nivel global de entre un total de 18 analizadas, por afectar a máis da 
metade das especies.

Os mesmos autores avalían as principais ameazas para os distintos grupos de aves tanto en terra 
como no mar. Os grupos nos que se integran os principais taxóns clave do Golfo Ártabro (furabuchos 
balear, corvo mariño cristado e paíño do mal tempo) comparten as mesmas problemáticas, en distinta 
medida: depredadores exóticos ou nativos, contaminación lumínica, caza e desenvolvemento urbanís-
tico en terra, mentres que no mar aféctanlles fundamentalmente as capturas accidentais (bycatch), 
ademais da sobrepesca e a contaminación en menor medida.

Ademais do coñecemento científico, base para a toma de decisións, a percepción social sobre os 
distintos impactos ambientais é clave á hora de abordalos. Por iso, para a identificación dos posi-
bles factores que poden estar a actuar de xeito negativo sobre as poboacións de aves mariñas do 
Golfo Ártabro realizouse un proceso participativo, que complementou os traballos de campo e de 
documentación en base á literatura científica existente, facilitando ademais a participación temperá 
no proceso.

Para iso se realizaron un seminario técnico con científicos expertos e grupos de traballo sectoriais 
cos distintos axentes do territorio: sectores turístico e recreativo, entidades ambientais e tercei-
ro sector, sector académico e administracións ambiental, náutica/pesqueira e local. Tamén se 
contou coa participación do sector produtivo, que se tratará de maneira específica en seguintes 
apartados.

Os grupos de traballo participativos permitiron unha primeira aproximación á percepción sobre os 
impactos e ameazas que actúan a nivel local sobre este territorio, e realizáronse tanto a través 
de formularios e enquisas como de debates libres entre os participantes. Ademais dos talleres 
sectoriais realizouse un proceso aberto á participación de toda a cidadanía a través dun formulario 
online.

Nas enquisas realizadas preguntouse aos participantes nos grupos de traballo e formulario online que 
importancia lle daban nunha escala de 1 a 10 a unha serie de 10 tipos de impacto. Tras a participa-
ción de 55 persoas a título individual ou en representación de distintas entidades ou organismos obti-
veron a máxima puntuación os cinco seguintes, por esta orde: contaminación mariña, microplásticos, 
cambio climático, pesca accidental e infraestruturas/urbanismo (ver táboa 30).
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PÚBLICO XRAL.  
ONLINE

TURISTICO/ 
RECREATIVO

ONG/ 
ACADÉMICO

ADMÓN. TOTAL

Contaminación mariña 8,05 5,00 8,88 6,56 7,67

Microplásticos 7,33 4,00 7,24 6,11 6,67

Cambio Climático 7,41 4,43 7,71 4,56 6,65

Bycatch 6,10 5,71 7,41 6,67 6,56

Infraestruturas/
Urbanismo

7,18 3,29 7,94 4,33 6,45

Molestias 7,05 5,29 5,59 5,89 6,13

Sobrepesca 6,86 3,00 6,76 4,00 5,85

Depredadores exóticos 6,00 3,29 4,65 5,44 5,13

Contaminacion lumínica 5,40 2,57 5,71 3,44 4,79

Becatch recreativo 4,32 1,29 4,12 3,89 3,77

Promedio 6,57 3,79 6,60 5,09 5,97

Táboa 30. Importancia outorgada nunha escala de 1 a 10 a impactos ambientais sobre as aves mariñas do 
Golfo Ártabro en enquisas realizadas a representantes dos distintos sectores (agrupados por similitude de 

intereses)

Estes mesmos factores foron os máis frecuentemente mencionados nos debates participativos con 
eses mesmos sectores, aínda que a importancia outorgada a cada un deles variou. Neste caso, 
o impacto máis mencionado foi o das molestias por actividades recreativas nas colonias de cría, 
seguidas de contaminación mariña e microplásticos, e mortalidade en artes de pesca. Nun terceiro 
nivel cítanse a sobrepesca e furtivismo, pesca recreativa, depredadores exóticos, cambio climático, 
contaminación lumínica, falta de control sobre o cumprimento da normativa e falta de sensibilidade 
ambiental da administración.

Na figura 73 reflíctese a opinión dos participantes sobre a importancia a escalas global e local dos 
distintos impactos. Microplásticos, pesca accidental e contaminación mariña son aos que maior re-
levancia se lles outorga a nivel local, mentres que as molestias nas colonias de cría considéranse un 
impacto específico deste territorio, ao ser o único ao que se lle asigna unha importancia superior a 5 
sobre 10 na escala local pero inferior na escala global (é dicir, considérase un impacto non relevante 
a nivel global pero que si que adquire importancia neste territorio).

Figura 73. Percepción 
da importancia nas 
escalas global e local 
de varios impactos 
sobre as aves mariñas, 
nunha escala de 1 
a 10
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Con respecto aos xeralmente considerados na literatura científica, como os principais impactos sobre 
as aves mariñas, en base a esta primeira aproximación participativa parece destacar neste contexto 
territorial a relevancia que adquiren as molestias nas áreas de cría. No sentido contrario, parece 
outorgarse menor importancia ao efecto da presenza de depredadores exóticos sobre as poboacións 
do Golfo Ártabro.

Debe terse en conta á hora de abordar estes impactos a súa escala e magnitude: problemáticas como 
o cambio climático presentan unha escala global dificilmente abordable a través da xestión dunha 
área mariña protexida a escala local, mentres que no outro extremo, outras como as molestias nas 
colonias, si que son perfectamente abordables a este nivel.

Nos seguintes apartados abordaranse aqueles para os cales se considera que o seu impacto actual 
ou potencial no Golfo Ártabro pode ser máis significativo e/ou máis abordable desde a escala local e 
da área mariña protexida proposta.

7.1. Mortalidade accidental en artes de pesca

A mortalidade en artes de pesca é unha das principais causas de mortalidade de aves mariñas a nivel 
global (ver por exemplo: Croxall et al. 2012; Días et al. 2019), con estimas anuais de aves falecidas 
por esta causa de ata 200.000 no caso de Europa (Genovart et al. 2017). 

As artes de pesca máis conflitivas son as liñas de palangre e as redes fixas como os trasmallos ou as 
volantas, sendo moito menores as capturas incidentais en redes de arrastre e de cerco (ICES 2010).

7.1.1 Mortalidade en artes de palangre

As artes de pesca baseadas na captura con anzol afectan sobre todo a grupos de aves de hábitos 
peláxicos como os procelariformes, existindo estimas de 160.000-320.000 aves capturadas anual-
mente (Anderson et al. 2011).

A principal especie potencialmente afectada por estas artes no Golfo Ártabro sería o furabuchos ba-
lear (aínda que tamén están presentes outras especies como a pardela cincenta, para a que Cooper 
et al. (2003) estimaron unha mortalidade do 4-6% anual da poboación española). 

É coñecida a incidencia da mortalidade neste tipo de artes do furabuchos balear no Mar Mediterrá-
neo, onde as capturas incidentais no palangre podería ser responsables da alta mortalidade adulta 
estimada (Valeiras e Camiñas 2003; Oro et al. 2004). Os hábitos gregarios do furabuchos balear e a 
súa frecuente asociación aos barcos de pesca poden provocar ocasionalmente eventos de mortalida-
de importantes (Arcos et al. 2008), de ata 50 individuos nunha soa liña de palangre na costa catalá 
(Oro et al. 2016).

Con todo, é pouco coñecida a incidencia deste factor de mortalidade durante os meses de presenza 
da especie en augas galegas, e especificamente no Golfo Ártabro, onde se empregan fundamental-
mente palangrillos, palangres de fondo de pequeno tamaño utilizados pola frota artesanal.

7.1.2 Mortalidade en artes de enmalle

As artes de enmalle están presentes fundamentalmente en áreas costeiras, con mortalidades anuais 
estimadas a nivel global de ata 400.000 aves (Zydelis et al. 2013) de ata 81 especies mergulladoras. 
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Diversas especies presentes no Golfo Ártabro como corvos mariños, mobellas, pentumeiros, álcidos. 
Según Munilla et al. (2007) estas pesqueiras poderían estar detrás do colapso poboacional do arao dos 
cons (Uria aalge) en Galicia). 

Xunto cos álcidos, os corvos mariños son as especies máis afectadas pola captura accidental en artes 
de enmalle (Tasker et al. 2000; Sewell et al. 2007), e en concreto o corvo mariño cristado, taxón clave no 
Golfo Ártabro é a especie para a que está documentada unha maior incidencia dos enmalles nas augas 
españolas. Genovart et al. (2017) estiman a mortalidade anual do 9% da poboación xuvenil da especie 
no Mediterráneo, e nas costas cantábricas e galegas tamén está considerado un dos principais factores 
de mortalidade da especie e causa do seu declive poboacional.

A mortalidade en artes deste tipo podería estar detrás da baixa taxa supervivencia de adultos no Parque 
Nacional das Illas Atlánticas de Galicia (Velando e Freire 2002), onde das 35 recuperacións de corvos 
mariños anelados nas colonias do Parque Nacional con causa de morte coñecida, 30 figuran como 
enmallados en artes de pesca (Velando e Munilla 2008). Algo similar ocorre no Mediterráneo, onde a 
principal causa de morte das aves aneladas recuperadas tamén se relaciona coa captura accidental en 
artes de enmalle (Muntaner 2004). 

Na “Análise da mortalidade do corvo mariño cristado en artes de pesca na demarcación noratlántica” 
do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (Álvarez 2015) indícase que, descontan-
do a mortalidade asociada a verteduras e especialmente á catástrofe do Prestige, a causa máis im-
portante de mortalidade dos corvos mariños cristados galegos é a producida pola captura accidental 
en aparellos de pesca, asociándoa a unha intensa presión de pesca exercida por trasmallos e miños, 
fundamentalmente nas Rías Baixas e Costa da Morte.

Figura 74. Corvo mariño cristado abeirado no Golfo Ártabro, posiblemente por mor dun enmalle.
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Algo similar sucede en Asturias, onde o 52% dos exemplares recuperados con causa de morte 
confirmada fórono por artes de pesca, e a metade deles por enmalles. Destaca nesta Comunidade 
Autónoma a incidencia do palangre (26% dos casos), aparentemente pouco frecuente en Galicia.

Leste mesmo informe indica que esta mortalidade afecta fundamentalmente a aves de menos dun 
ano de idade (o 60% dos individuos recuperados) e durante os meses de xuño e agosto, coincidindo 
coa emancipación dos pitos.

7.1.2.1 Artes de enmalle no Golfo Ártabro

Como se indicou con anterioridade, o maior volume de descargas no porto da Coruña correspóndese 
con produtos da frota de altura (pescada, lirio) ou do cerco (sardiña, xurelo, xarda) (ver táboa 6), con 
pouca incidencia sobre as aves mariñas dentro da zona de estudo.

No referente ás artes menores, segundo Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma 
de Galicia consultado en decembro de 2019, existe un total de 170 embarcacións faenando con 
trasmallos, vetas e/ou miños (ver táboa 31).

TOTAL Beta Miño Trasmallo

O Ferrol 60 18 24 39

Mugardos 6 5 6 5

Barallobre 8 5 2 7

Ares 7 5 5 6

Pontedeume 6 2 4 3

Miño 1 1 0 1

Sada 14 3 8 10

Lorbé 13 8 12 11

Mera 4 4 3 31

A Coruña 51 28 28 4

TOTAL 170 79 92 117

Táboa 31. Embarcacións con porto base no Golfo Ártabro que faenan con enmalle.  
Fonte: Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia.

A frota pertencente ás dez confrarías do Golfo Ártabro (A Coruña, Mera, Lorbé, Sada, Miño, Ponte-
deume, Ares, Barallobre, Mugardos e Ferrol) traballa fundamentalmente con trasmallos, miños, nasas 
(fundamentalmente de polbo) e palangrillo, segundo a información facilitada polos propios profesio-
nais do sector pertencentes ás confrarías da Coruña, Lorbé e Sada, cos que se mantiveron reunións 
nas que participaron 13 mariñeiros, patróns ou representantes das confrarías.

Debe terse en conta que as 170 embarcacións rexistradas non faenan simultaneamente con estas 
artes senón que moitas delas empregan tamén outras, fundamentalmente nasas, realizando unha 
alternancia de artes ao longo do ano. Segundo manifestaron traballadores do sector durante as reu-
nións participativas realizadas, nas rías da Coruña, Ares e Betanzos, identificadas como as que maior 
densidade presentan de corvo mariño cristado tanto no referente a uso de zonas de alimentación 
como á presenza de colonias de cría, o número de embarcacións traballando simultaneamente con 
estas artes ao longo do ano situaríase na contorna das 20.
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De todos os xeitos e aínda considerando o total de 170 embarcacións incluídas no Rexistro, trátase 
dunha frota reducida e que exerce unha presión reducida en comparación con outros tramos de litoral 
galego. Este número de embarcacións representa o 9,4% das embarcacións que faenan con algunha 
destas artes no total da costa galega.

Para contextualizar o tamaño da frota de artes menores do Golfo Ártabro no territorio e con respecto 
a outras zonas de Galicia, calculouse a relación entre o número de embarcacións e o tamaño esti-
mado da súa área habitual de faena, utilizando como indicador desta a lonxitude de costa da área 
de estudo, obténdose un resultado de 0,67 embarcacións/km de costa. Realizouse o mesmo cálculo 
para as Rías Baixas, considerando as rías de Vigo, Pontevedra e Arousa, nas que se atopa o Parque 
Nacional dás Illas Atlánticas de Galicia e no que se estima unha incidencia relevante dos enma-
lles sobre o corvo mariño cristado. O resultado neste caso foi de 2,18 embarcacións/km de costa  
(n = 1.022 embarcacións). Aínda que é certo que a actividade pesqueira é dinámica, en ambas as 
áreas faenan embarcacións con porto basee noutras zonas, esta aproximación indicaría a priori una 
moita maior presión pesqueira nas Rías Baixas con respecto ao Golfo Ártabro.

Segundo a información achegada polos propios traballadores do sector participantes nas reunións 
mantidas, a actividade do sector de artes menores no Golfo Ártabro, e fundamentalmente nas princi-
pais áreas de presenza de corvo mariño cristado (Rías da Coruña e Ares-Betanzos) baséase funda-
mentalmente no emprego de nasas para polbo, caladas habitualmente en zonas de menor profundi-
dade e próximas á costa e quedando o emprego de enmalles a augas máis profundas restrinxido a un 
menor número de embarcacións, que alternan habitualmente o seu emprego co das nasas.

Para analizar a práctica das distintas modalidades de pesca debe terse en conta o disposto no Decre-
to 15/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as artes, aparellos, útiles, equipamentos e técnicas 
permitidos para a extracción profesional dos recursos mariños vivos en augas de competencia da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

Ademais, na ría da Coruña tamén existen restricións ao calado de artes relacionadas co tráfico 
marítimo nas canles de entrada ao porto, non estando permitido o calado de enmalles no interior da 
dársena coruñesa así como nun radio de 200 m a ambos os dous lados das canles Norte e Oeste de 
entrada ao porto da Coruña.

A continuación detallaranse brevemente as características básicas do emprego das artes de en-
malle nas rías da Coruña e Ares-Betanzos, centrándose en ambas por presentar unha maior pre-
senza de corvo mariño cristado e por situarse as augas próximas a outras colonias xa integradas 
noutras ZEPA, como é o caso da Costa de Ferrolterra-Valdoviño. No caso da ría de Ferrol o corvo 
mariño cristado presenta menores densidades e non se teñen datos da área máis occidental da 
zona de estudo.

A presenza habitual de nasas nas augas máis próximas a terra provoca unha autorregulación xa que 
nas zonas de nasa non se calan habitualmente enmalles para evitar danar uns e outros aparellos. 
Ademais, os profesionais do sector manifestan que na actualidade o calado destas artes en augas 
pouco profundas próximas a terra supón prexuízos polas maiores posibilidades de rotura da arte e 
pola maior probabilidade de recoller lixo, que case unanimemente identifican como un problema 
crecente para o desenvolvemento da súa actividade.

Trasmallos

O trasmallo é unha arte de enmalle fixa ao fondo de forma rectangular, cuxas pezas están formadas 
por tres panos de rede superpostos que se calan verticalmente. O pano interior presenta un tamaño 
de malla de 70-90 mm, inferior ás dúas mallas exteriores, de 400-500 mm. As pezas de trasmallo 
deben ter unha lonxitude máxima de 50 m e non exceder os 2,5 metros de altura unha vez caladas, 
podendo calarse un máximo de 140 pezas polas embarcacións de maiores dimensións.
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O emprego do trasmallo foi tradicionalmente nocturno, aínda que no Decreto 15/2011 establécese 
a posibilidade do seu emprego en horario nocturno ou diúrno, excluíntes entre si establecidos en 
función do orto e o ocaso.

O Anexo III do Decreto 15/2011 establece para cada unha das dúas rías (A Coruña e Ares-Betanzos) 
as liñas de referencia por dentro das cales unicamente poderán calar trasmallos as embarcacións 
menores de 2,5 TRB ou 1,75 GT, en todo caso a unha distancia mínima de 100 m da ribeira ou a 
unha profundidade mínima de 5 m, no período comprendido entre o 1 de decembro e o 30 de abril, 
salvo vedas temporais que se puidesen establecer dalgunha especie ou zona. Fóra destas liñas de 
referencia o trasmallo pódese empregar durante todo o ano e sen limitación de distancia a costa ou 
profundidade. 

Dentro da liña de referencia definida polo Anexo III para a ría da Coruña (Morro de Canide – Dique de 
Abrigo) traballan habitualmente un máximo de 4 embarcacións con trasmallo, compatibilizado con 
nasas e sendo o rodaballo, raia, nécora e centola algunhas das súas especies obxectivo.

Este escaso número de embarcacións vese limitado polas restricións de carácter portuario e a es-
casa profundidade da zona interior da ría, que reduce a área apta para faenar por embarcacións de  
2,5 <TRB entre decembro e abril a menos da metade das augas situadas dentro da liña de referencia 
(ver figura 75).

Fóra da liña de referencia o trasmallo é empregado fundamentalmente por embarcacións que al-
ternan o seu uso coas nasas sobre todo durante a veda do polbo (meses de maio-xuño) en augas 
xeralmente superiores aos 20 metros (ou dez brazas náuticas). 

A pequena frota que traballa no interior da ría da Coruña emprega unha técnica para o calado de tras-
mallos pouco habitual, xa que traballan con panos con malla interior de 280 mm, significativamente 
maior á establecida no Decreto 15/2011. Estes trasmallos son calados sen o emprego de cortizas, 
polo que permanecen deitados ou semideitados sobre o leito mariño alcanzando unha altura moi 
inferior aos 2,5 m de altura máxima legalmente establecidos.

Figura 75. Réxime de calado de trasmallos. Raiado vermello: prohibición do calado de trasmallos. Raiado 
verde: permitido o calado de trasmallos entre o 1 de decembro e o 30 de abril para embarcacións menores de 

2,5 TRB ou 1,75 GT. Ambas as zonas se superpóñense co mapa de distribución de corvo mariño cristado.
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A adopción desta forma de faenar co trasmallo, iniciada aproximadamente en 2009 por iniciativa 
propia de catro embarcacións da Confraría de Pescadores da Coruña, significou unha redución de 
tempos e do volume de descartes, así como un maior rendemento económico ao mellorar a selecti-
vidade da arte cara a especies de maior interese comercial e de maiores tallas.

As augas máis exteriores da área de estudo, con profundidades superiores aos 100 m, son faenadas 
por un pequeno número de embarcacións de Laxe, que xunto con algunhas procedentes de Malpica 
atópanse entre as embarcacións de artes menores de fóra do Golfo Ártabro que faenan habitualmente 
estas augas.

Miños

O miño é unha arte de enmalle fixa ao fondo, formada por tres panos superpostos, similar ao tras-
mallo, do que se diferencia polo seu maior tamaño e amplitude das mallas: a dimensión mínima de 
malla autorizada de os panos exteriores será igual ou superior a 500 milímetros e a do pano interior 
igual ou superior a 90 milímetros. Cada unha das pezas debe presentar unha lonxitude máxima de 
50 m e unha altura máxima de 3 m.

Os miños pódense empregar durante todo o ano excepto dentro das liñas de referencia sinaladas no 
Anexo II. Ademais, durante o período de veda da centola e boi (entre xuño e novembro, aproximada-
mente) tampouco poderán empregarse dentro das liñas de referencia establecidas no Anexo I. Do 
mesmo xeito que no caso dos trasmallos, na ría da Coruña existen restricións polo tráfico marítimo 
vinculado ao porto. Isto implica a existencia de restricións ao emprego desta arte na maior parte das 
rías e durante gran parte do ano.

Figura 76. Réxime de calado de miños. Raiado verde: prohibición do calado de miños. Raiado violeta: 
prohibición do calado de miños durante a veda de centola e boi (xuño-novembro).  
Ambas as zonas superpóñense co mapa de distribución de corvo mariño cristado.
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Xunto coas nasas, os miños son a principal arte empregado pola frota de Lorbé, constituída por 
aproximadamente dez embarcacións para a captura de linguado, centola, robaliza ou raia. Esta pe-
quena frota faena habitualmente con esta arte en augas exteriores da ría de Ares-Betanzos e outras 
próximas, empregando fundamentalmente as nasas en augas pouco profundas e os miños a partir de 
profundidades de 10-20 brazas (18-36 metros).

Vetas

Do mesmo xeito que as anteriores a veta é unha arte de enmalle fixo ao fondo, formado neste caso 
por un único pano rectangular calado verticalmente. A dimensión legal mínima da malla é de 60 
milímetros, e de 80 para a captura de pescada e linguado.

Pódese pescar con vetas todo o ano fóra das liñas de referencia establecidas no Anexo III.

Esta arte ten un uso similar aos miños, sendo aparentemente menos empregada que estes.

Embalo

O embalo é unha técnica de uso do trasmallo consistente en golpear a superficie do mar con remos 
ou varas coa intención de espantar aos peixes refuxiados en covas ou abrigos (illotes, enseadas) 
cara a un trasmallo colocado previamente pechando a saída do abrigo, rocha ou enseada na que se 
practica. 

Esta técnica, a pesar de ser de uso frecuente en determinadas zonas de Galicia é irregular e non está 
permitida na actualidade, ao non estar recollidos os útiles e equipamentos (remos ou varas, embar-
cación auxiliar) nin a técnica como tal no Decreto 15/2011.

O embalo empregase no Golfo Ártabro por un reducido número de embarcacións, fundamentalmente 
durante primavera e verán. A súa práctica é esporádica e pouco frecuente xa que require noites claras 
e unhas condicións de mar adecuadas e de gran calma. No entanto coñécese a súa práctica en deter-
minadas zonas como a enseada de Fontenla ou na Marola, na contorna da Costa de Dexo.

Figura 77. Réxime de calado de vetas. Raiado verde: prohibición do calado de vetas. Superponse co mapa de 
distribución de corvo mariño cristado.
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7.1.2.2 Mortalidade de corvo mariño cristado en artes de enmalle no Golfo Ártabro

A información sobre o efecto desta mortalidade no Golfo Ártabro é case inexistente. Durante o período 
2015-2018 ingresaron no Centro de Recuperación de Fauna Salvaxe de Santa Cruz (Oleiros), depen-
dente da Xunta de Galicia, cinco corvos mariños cristados procedentes do Golfo Ártabro, tratándose 
dunha ave enmallada, unha con síntomas de desnutrición e tres con traumatismo indeterminado. 
Debe terse en conta que a asignación dun enmalle como causa de mortalidade é complicada en 
moitas ocasións xa que non adoitan deixar sinais físicos, polo que as aves de causa indeterminada 
poderían deberse tamén total ou parcialmente a enmalles.

En base ás zonas de alimentación de corvo mariño cristado e á densidade de aparellos de pesca 
observada, en Álvarez (2015) defínense mapas de risco de captura da especie en toda a Demarcación 
Mariña (figura 78), segundo os cales as augas do Golfo Ártabro presentan un nivel de risco baixo.

Esta consideración do nivel de risco é coherente coa hipótese previa baixo a que xorde Aves_Árta-
bras, e que parece confirmarse despois da análise do sector e das reunións participativas cos seus 
profesionais.

Debe terse en conta que a análise presenta limitacións debido a:

• A súa aínda escasa duración, iniciándose a mediados de 2019.

• A participación de profesionais de tres confrarías das dez presentes no Golfo Ártabro.

• A necesidade de alcanzar a un maior número de profesionais.

• A falta de datos do resto do Golfo Ártabro, fóra das rías da Coruña e Ares-Betanzos (aínda que 
tendo en conta as características da frota e a distribución do corvo mariño cristado nestas 
augas non se prevén grandes diferenzas respecto do coñecido nestas rías).

Coas debidas cautelas e tendo en conta estas limitacións, os datos existentes suxiren unha inciden-
cia baixa das artes de enmalle sobre a supervivencia de corvo mariño no Golfo Ártabro cristado (e 
por extensión, probablemente sobre outras especies mergulladoras). Esta afirmación baséase nos 
seguintes puntos:

Figura 78. Mapa de risco de morte por bycatch na costa norte de Galicia. (Tomado de Álvarez, 2015).
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1. O tamaño reducido da frota e a baixa presión de artes de enmalle nestas augas, con non 
máis de aproximadamente 20 embarcacións faenando ao longo do ano nas augas de maior 
presencia de corvo mariño cristado.

2. A maior tradición local no uso de nasas, sendo as maioritariamente empregadas en zonas 
de baixa cota próximas á costa e, especialmente, ás colonias de cría. As artes de enma-
lle empregadas, fundamentalmente trasmallos e miños, empréganse maioritariamente en 
augas con batimetrías superiores a 20 m, cota a partir da cal a presenza de corvo mariño 
cristado é cada vez menor.

3. A existencia de restricións á actividade pesqueira, que limitan o emprego de miños durante 
medio ano na canle de entrada a Ares-Betanzos, zona principal de alimentación de corvo 
mariño cristado. Ademais, a limitación do emprego de miños en toda a ría da Coruña, o em-
prego unicamente de trasmallos por embarcacións de menor de 2,5 TRB na metade interior 
da ría (outra das zonas de presenza significativa de corvo mariño cristado) e a prohibición 
do calado de ningún tipo de artes debido a restricións portuarias en gran parte da ría. É 
dicir, gran parte das zonas máis intensamente utilizadas polo corvo mariño cristado están 
xa sometidas a limitacións totais ou temporais para o calado destas artes.

4. A reducida taxa de captura reportada polos profesionais do sector participantes no 
proxecto. Dos dez profesionais (patróns ou mariñeiros) entrevistados, unicamente un in-
forma da captura ocasional de corvos mariños, cunha frecuencia aproximada dunha ave/
ano.

Figura 79. Mapa sintético das principais artes de enmalle empregadas nas rías da Coruña e Ares-Betanzos  
a partir da información achegada polo sector e das regulacións existentes.
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5. O emprego por unha banda do sector dentro da ría da Coruña de panos con malla signi-
ficativamente maior ao marcado pola normativa e calados cunha altura tamén significa-
tivamente menor aos 2,5 m establecidos. Esta medida, ademais de supor un beneficio 
económico para estas embarcacións ao reducir o tempo de faena e aumentar o valor 
económico das capturas, parece eliminar a mortalidade de aves nos trasmallos empre-
gados nesta ría (augas dentro da liña de referencia). Estas embarcacións capturaban 
accidentalmente corvos mariños cristados cunha frecuencia aproximada dunha ave ao 
ano, mentres que desde o cambio realizado en 2009 afirman non volver a ter enmalles 
de aves nas súas artes.

6. A taxa de crecemento anual da poboación reprodutora de corvo mariño cristado no Golfo 
Ártabro e o seu aparente elevada taxa de recrutamento, que non parecen suxerir unhas 
taxas de mortalidade adulta nin xuvenil moi elevadas.

7. A consideración como zona de risco baixo de enmalle en base aos traballos de campo 
realizados no marco da Análise da mortalidade do corvo mariño cristado en artes de pesca 
na demarcación noratlántica (Álvarez, 2015).

As únicas zonas clave para a alimentación do corvo mariño cristado sen ningún tipo de limitación para 
a actividade pesqueira son a costa da Coruña ao norte do dique de abrigo e a enseada de Fontenla, 
onde se localiza a principal colonia da especie. No entanto, parece que polo menos nesta enseada 
sería pouco frecuente o calado de enmalles, sendo máis habitualmente faenada con nasas. Porén, 
coñécese a práctica ocasional neste punto da técnica irregular do embalo, o que supón un factor de 
risco.

O golpeo da superficie da auga na contorna de abrigos, covas ou enseadas durante o embalo non só 
asusta aos peixes senón aos corvos mariños que se poidan localizar en pousadoiros próximos, que 
nunha resposta típica da especie tíranse á auga podendo quedar atrapados na rede.

Estímase que no Parque Nacional dás Illas Atlánticas de Galicia máis de 60 corvos mariños morreron 
por esta causa en 2006, mentres que en 2007 documentáronse nos illotes de Sálvora varias decenas 
de corvos mariños mortos nun só lance (Álvarez, 2015; Velando e Munilla, 2008).

Considérase un factor de risco a práctica do embalo nesta enseada en noites de verán, nas que 
decenas de xuvenís recentemente emancipados repousan en pousadoiros próximos á auga no fondo 
da enseada no mesmo punto no que supostamente se practicaría esta técnica.

7.1.3 Outras especies

A pouca información existente sobre a incidencia de artes de enmalle noutras especies é a relativa 
aos ingresos de aves no Centro de Recuperación de Fauna Salvaxe de Santa Cruz, de ámbito pro-
vincial.

Segundo os datos achegados no Seminario “As aves do Golfo Ártabro, ameazas para a súa conser-
vación” realizado en febreiro de 2019 no marco deste proxecto, o 43% (n= 54, 44 delas proceden-
tes do Golfo Ártabro) dos mascatos ingresados durante o período 2015-2018 tiveron como causa 
de ingreso as artes de pesca, con 21 aves ingresadas enganchadas en anzois e 4 por enmalles. 
A maior parte destes ingresos tiveron lugar en setembro-outubro, coincidindo co paso migratorio 
posnupcial.

No caso da gaivota patiamarela, só o 1,3% dos ingresos relacionouse con interaccións con artes de 
pesca (n= 837).
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No caso dos álcidos, maioritariamente carolos ou araos romeiros (Alca torda), 17 dos 18 ingresos 
a nivel provincial foron aves recollidas no Golfo Ártabro, ingresando unha delas por enmalle e outra 
por anzol.

Por último, do nove corvos mariños grandes (Phalacrocorax carbo) recollidos no Golfo Ártabro catro 
fórono por artes de pesca, repartidos equitativamente entre anzois e enmalles.

Considerando o conxunto de aves mergulladoras, no período 2015-2018 ingresaron no Centro de 
Recuperación de Fauna Salvaxe 32 individuos de cinco especies (corvo mariño cristado, corvo mariño 
grande, carolo, arao dos cons (Uria aalge) e arao papagaio (Fratercula arctica), dos cales o 21,88% 
fixérono por interaccións con artes de pesca, (12,50% en enmalles e 9,38% en anzois). 

7.2 Molestias por actividades humanas

Aínda que está documentada a caza desde embarcación de corvos mariños e outras aves mariñas no 
Golfo Ártabro polo menos nas décadas de 1970 e 1980, e a recolección de ovos en décadas ante-
riores, na actualidade estas prácticas están erradicadas, constituíndo as molestias ocasionadas nas 
colonias de reprodución ou áreas de alimentación e repouso (en terra e no mar) o principal problema 
derivado das actividades humanas directas.

As molestias sobre as aves mariñas do Golfo Ártabro deben considerarse no contexto da súa situación 
no corazón dunha área metropolitana con máis de medio millón de habitantes, na que os espazos 
naturais litorais e o propio medio mariño constitúen un dos principais escenarios para a práctica de 
actividades de lecer, deportivas, turísticas e recreativas.

7.2.1 Molestias en áreas de alimentación e repouso

Diferéncianse dous tipos de molestias distintas: as ocorridas nas zonas de alimentación e repouso de 
aves acuáticas invernantes e migrantes nos fondos de día, e as ocorridas en áreas de alimentación 
de aves mariñas no mar, relacionadas fundamentalmente con embarcacións.

7.2.1.1 Molestias en praias e zonas húmidas

A invernada de aves acuáticas no litoral ártabro concéntrase en praias e fondos de ría con réxime 
estuarino, como a ría do Burgo (fondo da ría da Coruña), estuario da ría de Betanzos e praia de Sada, 
nesta mesma ría, e praias como a de Alba en Arteixo. Estes mesmos lugares poden concentrar ade-
mais importantes números de anátidas, limícolas ou gaivotas durante os pasos migratorios, nos que a 
existencia de zonas húmidas nos que repousar e alimentarse é clave para a supervivencia destas aves. 

Un problema crecente nestas zonas húmidas e praias, tal como se manifestou repetidamente nos 
grupos de traballo para a identificación de impactos, é o das molestias ocasionadas pola presenza 
de cans domésticos descontrolados que espantan ás aves impedindo o descanso de especies como 
gaivotas ou limícolas.

No referente ás rías non se coñece na actualidade a existencia de molestias relevantes, ao situarse 
as zonas de maior concentración de aves en contornas altamente urbanizadas nos que as aves están 
habituadas á presenza de numerosas persoas (praia de Sada, Ría do Burgo). Tampouco nesta última 
parecen relevantes as molestias ocasionadas por embarcacións de remo, aínda que puntualmente 
si que poden producirse ao aproximarse en exceso a aves en repouso. Na ría de Betanzos si que 
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se documentaron molestias graves ocasionadas pola presenza de motos de auga a gran velocidade 
circulando polas canles da marisma (ver por exemplo Sociedade Galega de Historia Natural 2010; 
Devesa, C. 2018).

7.2.1.2 Molestias en zonas de alimentación no mar

As molestias provocadas polo turismo náutico poden ser especialmente graves cando se producen 
nas áreas de alimentación de especies mariñas. Así, nas Illas Cíes, comprobouse como a presión do 
turismo náutico forza aos corvos mariños a abandonar as súas mellores áreas de alimentación, afec-
tando negativamente ás demais aves que diariamente empregan en alimentarse (Velando e Munilla 
2011).

Nas rías do Golfo Ártabro existe un intenso tráfico de embarcacións recreativas, motivado por 
unha numerosa poboación con ampla tradición de actividades no mar, a existencia de instalacións 
portuarias cun gran número de amarres de embarcacións recreativas (A Coruña, Sada, Ferrol) e 
un turismo estival vinculado ao mar e que aproveita as boas condicións de navegación no interior 
das rías.

Durante a realización dos traballos de caracterización das zonas de alimentación de corvo mariño 
cristado na ría da Coruña rexistráronse tamén as embarcacións observadas, elaborándose un mapa 
de densidade de presenza de embarcacións recreativas nesta ría (figura 80). 

A presenza de embarcacións recreativas é común en toda a ría, aínda que a zona de maior con-
centración é a súa metade interior e as augas próximas ao porto e ás praias de Santa Cristina e 
Bastiagueiro, nas que se congregan nos meses estivais un gran número de embarcacións deportivas 
de pequeno tamaño (surf, wind-surf, paddle-surf, etc.).

Figura 80. Densidade de embarcacións de recreo na ría da Coruña. Inclúense veleiros, pequenas lanchas de 
recreo e pesca deportiva (7.ª lista) e embarcacións deportivas de surf, wind-surf e similares.
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A zona central da ría, de importancia para a alimentación do corvo mariño cristado, presenta tamén 
unha elevada densidade de embarcacións, relacionadas fundamentalmente coa pesca recreativa 
e as regatas de vela, pero non se detectaron indicios de efectos negativos sobre os grupos de 
alimentación de corvos mariños, gaivotas e furabuchos. O uso de embarcacións na ría de Betanzos 
e contorna dos seus portos (Sada e Lorbé) é igualmente elevado, pero a presenza de grupos de 
alimentación é moito menos significativa polo que podería descartarse a existencia de molestias 
significativas.

7.2.2 Molestias nas colonias de cría

Dependendo do grao de tolerancia das distintas especies, o acceso descontrolado ás colonias de cría 
ou proximidades de niños en épocas críticas pode ocasionar o abandono temporal ou permanente 
dos niños, o que pode provocar a morte por frío de pitos ou ovos. Ademais, especies como o corvo 
mariño cristado chocan os ovos coas patas (Cramp e Simmons 1977), polo que se son sorprendidos 
por unha ameaza poden arroxar na súa fuxida os ovos ou pitos pequenos fóra do niño.

7.2.2.1 Molestias na contorna terrestre das colonias

As principais colonias de cría no Golfo Ártabro atópanse en cantís continentais, o que implica a exis-
tencia dunha maior presión de actividades humanas chegadas desde terra que nas poucas colonias 
insulares situadas en illotes pouco accesibles (principalmente as illas Gabeiras e outras de menor 
entidade como A Marola ou dos Cabalos).

O propio carácter cantil destas zonas de cría, e os habitualmente densos toxeiras existentes nas 
súas inmediacións dificultan a súa accesibilidade e a realización de actividades susceptibles de xerar 
molestias na contorna inmediata das colonias. Deste xeito, as colonias de corvo mariño cristado (con 
presenza doutras especies mariñas e rupícolas nidificantes como falcón peregrino, peneireiro, gaivota 
patiamarela, corvo ou choia biquivermella) situadas na costa da Laracha, A Coruña, Sada ou Ares 
localízanse en cantís tranquilos e pouco accesibles, cun uso público moi escaso restrinxido ao trán-
sito ocasional de pescadores recreativos e percebeiros, polo que se espera a existencia de molestias 
significativas na actualidade.

O mesmo sucede en determinados puntos de nidificación da Costa de Dexo, xeralmente secundarios 
e compostos por parellas illadas en pequenos cantís inaccesibles. No entanto, as dúas principais 
colonias, en Mera e Dexo, que albergan cada unha delas varias decenas de parellas reprodutoras, 
sitúanse en zonas de elevado uso público e nas que o acceso á contorna inmediata dos cantís de cría 
é relativamente sinxelo.

Nestas áreas constatouse o abandono de niños de especies como falcón peregrino e corvo, posible-
mente debidas a molestias humanas reiteradas. Aínda que non se intúe un nivel de impacto grave 
sobre as colonias de corvo mariño cristado na actualidade, a súa elevada importancia en termos 
cuantitativos para a conservación da especie no contexto galego e estatal, así como o intenso uso 
público existente nas súas proximidades, fai recomendable a súa análise de cara a posibles regula-
cións futuras.

A continuación indícanse algunhas actividades de uso público identificadas na ZEC Costa de Dexo 
na contorna inmediata destas colonias que provocan ou poden provocar molestias de distinto grao 
sobre elas.
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Sendeirismo e visitas á ZEC e Monumento Natural Costa de Dexo

Este espazo natural protexido sitúase no corazón da área metropolitana da Coruña e a unha distancia o 
suficientemente pequena desta cidade e dos seus principais núcleos limítrofes como para que poida ser 
visitada por centos de miles de cidadáns residentes a menos de media hora en coche.

Esta proximidade e facilidade de acceso, unida á existencia de equipamentos e infraestruturas turísticas 
e de uso público (Centro de Interpretación Aula do Mar, rutas de sendeirismo sinalizadas, áreas recrea-
tivas) e puntos de interese paisaxístico (Cabo de Mera, Seixo Branco), e á existencia dun importante 
turismo estacional concentrado en localidades moi próximas, converten a este espazo nun foco de 
atracción dun elevado número de visitantes ao longo de todo o ano e concentrados nos fins de semana 
e período estival.

Non existen estimas do número de visitantes á área protexida, pero constitúe con toda probabilidade uno 
dos máis visitados da Rede Galega de Espazos Protexidos, coa peculiaridade ademais de concentrar un 
elevado número de visitantes nun espazo de pequena extensión.

Pódese obter unha aproximación ao número de visitantes ao espazo analizando as estatísticas de visitas 
ao Centro de Interpretación do espazo, a Aula do Mar, situado xunto aos Faros de Mera. Segundo datos 
facilitados polo Concello de Oleiros a Aula do Mar foi visitada en 2019 por 17.417 persoas. Esta cifra é 
moi inferior ao número de visitantes real ao espazo protexido, se temos en conta que a aula permane-
ceu aberta unicamente entre os meses de abril e decembro, e só durante o verán con horario completo 
todos os días da semana. Ademais un número importante de visitantes ao espazo non entran na Aula do 
Mar, visitando tanto a súa contorna como outras zonas de de uso público elevado (Seixo Branco, porto 
de Dexo), que poderían facilmente concentrar cifras iguais ou superiores a rexístralas na Aula do Mar/
Faros de Mera.

A Aula do Mar e os seus máis de 17.000 visitantes anuais sitúanse a menos de 200 m da colonia 
de cría de Mera/Enseada de Fontenla, que por se soa constitúe con aproximadamente 60 parellas 
a principal colonia de cría de corvo mariño cristado na costa continental ibérica. Porén e a pesar 
da gran proximidade entre esta zona de gran sensibilidade ambiental e un punto de concentración 
de uso público moi intenso non parecen existir interaccións nin molestias derivadas da presenza 
de visitantes, debido á inaccesibilidade dos cantís de cría motivada pola franxa de toxeira que os 
illa das visitas.

Moitos dos e das visitantes ao espazo transitan parte dos carreiros costeiros que se estenden en paralelo 
á costa ao longo de practicamente todo o espazo protexido. Parte destes forman parte de diversas rutas 
de sendeirismo obxecto de diversos proxectos de sinalización por parte do Concello de Oleiros e o ente 
supramunicipal Consorcio dás Mariñas. Anteriormente formaron parte do carreiro PR-G87, actualmente 
deshomologado pola Federación Galega de Montañismo pero do cal a información continua visible na 
rede.

Un pequeno tramo destas rutas transita a moi pouca distancia das colonias de corvo mariño cristado de 
Dexo, case literalmente pegado ao bordo superior do cantil e a escasos metros dos niños. Este tramo 
percórreno anualmente por milleiros de sendeiristas e paseantes moitos dos cales se asoman ao cantil 
tomando contacto directo cos niños e a poucos metros deles. Excepto posibles casos illados non se 
considera que esta actividade supoña molestias elevadas na actualidade, aínda que sería recomendable 
unha maior distancia do carreiro ao cantil nas zonas de cría.

Actividades deportivas: trail, running e bicicletas de montaña

Os carreiros costeiros da Costa de Dexo son intensamente utilizados para a realización de actividades 
deportivas, xa sexa a título individual por un elevado número de deportivas ou como escenario para 
a celebración de probas deportivas.
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Non está cuantificado o elevado número de corredores e ciclistas que utilizan os carreiros da Costa 
de Dexo, dándose a mesma problemática que no caso anterior ao situarse determinados tramos do 
carreiro a moi escasa distancia de colonias de cría de aves mariñas e rupícolas. No caso do tránsito 
intensivo de corredores, e especialmente ciclistas, engádense problemáticas relacionadas coa ero-
sión, apertura de novos carreiros e afección ao patrimonio cultural.

Ademais da actividade particular por parte de deportistas, realízanse ocasionalmente probas compe-
titivas de bicicleta de montaña e a Costa Trail de Oleiros, trail de montaña que celebrou en 2019 a 
súa oitava edición con 350 corredores participantes. 

Actividades deportivas: escalada

Nos cantís do Golfo Ártabro existen varias zonas de escalada empregadas de maneira máis ou menos 
intensa segundo os casos polo colectivo de escaladores local.

A afluencia non é regular e está condicionada fundamentalmente polo tempo libre e a climatoloxía 
propicia, o estado do mar (forza e mareas que permitan a estancia no cantil) e condicións moderadas 
de temperatura e humidade, determinantes na posibilidade de realizar unha sesión de escalada nal-
gunha das paredes. A actividade céntrase fundamentalmente en fins de semana e períodos estivais 
con máis horas de luz.

Practícase tanto escalada deportiva (existe unha instalación permanente de ancoraxes nunha parede 
de máis de 7 metros de alto, que se utilizan para protexer as caídas do escalador) ou en bloque (pa-
redes de menos de 7 metros onde non hai ningunha instalación, protexéndose a caída con colchóns 
portátiles.

Segundo a información achegada pola Asociación Escalada Sustentable Galicia, nos cantís do Golfo 
Ártabro non incluídos actualmente en ningunha ZEPA existen as seguintes zonas de escalada depor-
tiva (a numeración correspóndese coa empregada na figura 81):

1. Sorrizo. Intensidade de afluencia media nas tardes de verán. En contadas ocasións 
poden xuntarse 15 persoas ao mesmo tempo, sendo o habitual atopar 2-4 persoas 
cando se dan boas condicións no verán. Afluencia practicamente nula o resto do 
ano.

2. Nostián - Cantís. Afluencia case nula (algún escalador ocasional en todo o ano).

3. Paseo Marítimo A Coruña: Afluencia case nula.

4. Praia Amorosas. Afluencia case nula (algún escalador ocasional en todo o ano).

5. Mera-Canabal. Intensidade de afluencia media no verán. En contadas ocasións poden 
xuntarse 15 persoas ao mesmo tempo, sendo o habitual atopar 2-4 persoas cando se dan 
boas condicións no verán. Afluencia practicamente nula o resto do ano.

6. Punta Coitelada. Tres zonas (Atlántida, Oculto e Principal) con afluencia baixa (unha media 
de 15-30 visitas en todo o ano) excepto Principal, con afluencia media (ata 100 visitas 
aproximadamente ao longo do ano).

7. Punta Segaño. Afluencia baixa (unha media de 15/30 visitas en todo ou ano).

No referente á escalada en bloque utilízase a praia de Valcovo así como todo ou litoral do concello da 
Coruña, salpicado de rochedos aptos. A afluencia é escasa pero variable.
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En Sorrizo, Nostián-Cantís e Mera-Canabal atópanse a menos de 500 metros de colonias de cría 
de corvo mariño cristado, aínda que se considera que a práctica da escalada nas súas condicións 
actuais non supón un impacto significativo no referente a molestias nas devanditas colonias.

Pesca deportiva

Ademais das capturas accidentais, que se tratarán no seguinte apartado, outro potencial impacto da 
pesca marítima recreativa é o relacionado coas molestias nas zonas de cría, ao instalarse pescado-
res nas proximidades de colonias e mesmo en zonas empregadas como pousadoiro ou gardaría de 
xuvenís dentro das propias colonias.

Figura 81. Zonas de 
escalada deportiva na costa 
ártabra situadas fóra de 
ZEPA (triángulos azuis). 
Círculos verdes: colonias 
de cría. Non se inclúen 
os presentes en ZEPA xa 
existentes (marcadas en 
verde e azul).

Figura 82. Pescadores 
recreativos dentro da colonia 
de aves mariñas do Cabo 
de Mera e a escasos metros 
de niños de corvo mariño 
cristado
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Voo de aeronaves non tripuladas

O voo de aeronaves non tripuladas (drons) está prohibido en gran parte do Golfo Ártabro ao atoparse 
este situado dentro da Zona de Control-CTR do Aeroporto de Alvedro (A Coruña). 

Ademais, dentro dos espazos Natura 2000 esta actividade require autorización segundo o disposto 
no Plan Director da Rede Natura 2000 en Galicia.

No entanto, é habitual a presenza de drons de uso recreativo nas proximidades de áreas sensibles e 
colonias de cría da Costa de Dexo, provocando molestias ás aves presentes.

Fotografía de natureza

Debido á xeneralización do uso das redes sociais e outras vías de difusión de imaxes, así como a gran 
accesibilidade a equipos fotográficos de calidade, a fotografía de natureza é unha actividade crecente 
que, sen a suficiente regulación e prudencia por parte do colectivo, pode provocar impactos sobre 
a fauna derivados de molestias sobre aves en niño ou zonas de alimentación, efecto chamada etc.

Detectáronse molestias en colonias de aves mariñas provocadas pola proximidade excesiva de fotó-
grafos a niños do Golfo Ártabro, como a que se pode observar na figura 83.

7.2.2.2 Molestias na contorna mariña das colonias

Do mesmo xeito que en terra, a presenza de embarcacións moi próximas ás colonias de cría pode 
provocar molestias e mesmo abandono de niños, pousadoiros ou gardarías. 

Aínda que non se considera un impacto grave, si que se rexistraron molestias pola proximidade de 
distintos tipos de embarcacións recreativas fondeadas a poucos metros das colonias, o acceso de 
motos de auga a gran velocidade e emitindo gran contaminación sonora ás mesmas colonias, ou 
mesmo o acceso por parte de lanchas neumáticas ou táboas de surf ao interior de furnas (covas 
mariñas) ocupadas por aves reprodutoras.

Figura 83. Fotógrafo de natureza a escasos metros de niños de corvo mariño cristado na Costa de Dexo
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Na figura 84 pódese unha fotografía empregada en contidos publicitarios dunha escola local de Stand 
Up Paddle que ofrece, entre os seu servizos, visitas a covas mariñas da Costa de Dexo. A parede 
inmediatamente superior, visible na fotografía, alberga unha colonia de máis de 60 parellas repro-
dutoras de corvo mariño cristado, moitos deles a poucos metros da imaxe (pódese apreciar na parte 
dereita un repousadoiro/gardería de xuvenís, marcada con excrementos).

7.3 Pesca recreativa

Mentres a captura accidental de aves mariñas por parte da frota pesqueira é un impacto coñecido e 
ben documentado, como xa se indicou neste documento, a producida pola pesca deportiva ou recrea-
tiva non está o suficientemente documentada ,coñecéndose poucos estudos a nivel global. Abraham 
et al. (2010) refiren unha taxa de captura de 0,22-0,36 aves/100 horas de pesca en Nova Zelandia, 
cunha estima de 40.000 aves capturada ao ano. 

Resulta esperable que o impacto desta actividade será significativamente menor a nivel global que o 
da pesca comercial, pero debe terse en conta naqueles casos nos que existe unha presión de pesca 
deportiva elevada en áreas sensibles.

O 41% dos pescadores enquisados (n=42) nun estudo realizado na Costa de Dexo refiren incidencias 
relativas a choques e enganches de aves coa sedela, sendo as especies afectadas gaivota patiama-
rela e corvo mariño cristado (París et al., 2018).

No caso do corvo mariño cristado só se refire un caso de captura dunha ave nun anzol, sendo o caso 
máis frecuente o de choques coa liña de sedela de aves en voo abandonando a colonia, e relaciona-
dos con pescadores situados nas proximidades desta. Observouse que o 6% das aves que entraban 
ou saían da colonia (n= 5.425) debían realizar cambios bruscos de dirección no seu voo para evitar 
chocar coa sedela.

Figura 84. Imaxe empregada en contidos publicitarios dunha escola local de Stand Up Paddle  
que ofrece entre os seus servizos visitas a furnas da Costa de Dexo
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Táboa 32. Interaccións entre pesca recreativa e aves mariñas na Costa de Dexo (Tomado de París et al., 2018).

7.4 Depredadores exóticos invasores

Os depredadores exóticos invasores están considerados na actualidade o principal impacto que so-
fren as aves mariñas nas súas colonias de cría Días et al. (2019). Moitas destas especies crían en 
lugares remotos nos que non desenvolveron respostas antipredatorias contra os depredadores inva-
sores. A localización de colonias en illas e cantís inaccesibles para os depredadores fixo innecesarias 
dita defensas, polo que a aparición dun depredador exótico (entendendo como tales tanto aquelas 
especies exóticas introducidas polo ser humano como as nativas nesa área xeográfica pero non 
presentes de maneira natural en colonias de cría, especialmente naquelas localizadas en illas) pode 
provocar elevadas mortalidades e abandono das colonias.

No caso das especies presentes no Golfo Ártabro, o corvo mariño cristado é unha especie sensible 
á presenza de depredadores como o visón americano (neovison vison), que afectou a colonias do 
occidente asturiano e de maneira significativa ás das Illas Cíes, depredando en 2009 sobre o 5% da 
poboación reprodutora da especie (Barros et al., 2016)

No referente ao paíño do mal tempo, a introdución de depredadores exóticos é a principal ameaza 
para a especie xunto coa modificación do hábitat de cría (Martin et al., 2000; Mínguez et al., 2003; 
Rodríguez et al. 2019), de xeito que a distribución actual das súas colonias, en illas e illotes libres 
de depredadores, podería ser o resultado da introdución histórica en illas de especies depredadoras 
como as ratas, que afectan á distribución do paíño ata o punto de facer inviables as colonias desta 
especie en lugares con presenza de ratas (Martin et al., 2000; de León et al., 2006).

Entre as especies non introducidas destaca a depredación que diversas especies de láridos, como 
a gaivota patiamarela ou a gaivota escura, exercen sobre individuos adultos e pitos de de paíño de 
mal tempo nas súas colonias de cría (Oro et al., 2005; Sanz-Aguilar et al., 2009; Libois et al., 2012; 
Matovic´ et al., 2017). Esta causa de mortalidade débese principalmente á depredación por parte 
de individuos oportunistas especializados (Oro et al., 2005), definidos como “individuos problema”.
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A presenza de visón americano no Golfo Ártabro é coñecida desde hai tempo, estando xa documen-
tada nos arredores da cidade da Coruña desde inicios da década de 1990 século pasado (Chouza e 
Cid, 1995). Nos primeiros anos da década de 2000 constatouse a presenza da especie na costa do 
concello de Oleiros, onde durante varios anos afectou á colonia de gaivota patiamarela da Insua de 
Montemeán.

En 2019 rexístrase a súa presenza na costa do concello da Coruña a través da observación de ex-
crementos da especie na costa acantilada próxima ás colonias de cría da Furna do Navío e as Illas 
de San Pedro (datos propios e Barros, 2019). Neste mesmo arquipélago constatouse a depredación 
sobre pitos de corvo mariño cristado por parte dunha especie nativa como o raposo común (Vulpes 
vulpes) (Barros, 2019). Tamén nestas illas está rexistrada a presenza de rata.

No referente ás colonias de paíño, non se detectou a presenza de carnívoros terrestres na Marola. 
Nesta illa, a presenza de dous exemplares adultos mortos (ver 6.1.1 Paíño do mal tempo) podería 
deberse a un comportamento agresivo/territorial por parte de gaivotas patiamarelas, ao localizarse 
ambos os exemplares no interior dunha cova que na entrada presentaba un niño desta especie. 
Observacións similares con paíños mortos á beira de niños de gaivota patiamarela, aínda sen poder 
confirmarse a súa causalidade, obtivéronse en colonias da especie en Malta (Paulo Lago, com. 
pers.).

Nas Illas Gabeiras, en cambio, si que se detectaron indicios da presenza de carnívoros terrestres, ao 
observarse unha latrina dun mustélido non identificado.

Figura 85. Visón americano na costa de Oleiros (ano 2005)
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7.5 Contaminación por plásticos

O impacto dos residuos plásticos no mar é unha preocupación crecente na sociedade actual debido 
á magnitude do volume de residuos e a súa presenza crecente no medio mariño, con efectos toxico-
lóxicos aínda non de todo coñecidos nas cadeas tróficas e na fisioloxía de multitude de seres vivos, 
sen esquecer os efectos da mortalidade directa por inxesta ou atrapamentos en plásticos flotantes.

As aves mariñas, pola súa lonxevidade e por ser depredadores apicais na cadea trófica mariña, son 
especialmente sensibles a estes residuos. Estímase que o 80% das aves mariñas, pertencentes ao 
59% das especies, teñen xa plásticos nos seus estómagos, e que esa cifra alcanzará o 99% no ano 
2050 (Wilcox et al., 2015).

O Golfo Ártabro non é alleo a esta problemática global, repetíndose aquí os mesmos impactos que no 
resto de áreas mariñas e litorais.

Ademais da observación relativamente común de aves enganchadas en residuos plásticos de distin-
tos tipos, un dos máis visibles exemplos deste impacto é a presenza habitual de plásticos, xeralmente 
procedentes de artes de pesca, entre os materiais de construción de niños de aves mariñas, particu-
larmente neste territorio corvo mariño cristado. 

Un estudo recente concluíu que o 45% dos niños de mascato de Escocia conteñen plásticos, su-
xerindo que o seguimento desta presenza pode ser un indicador da efectividade das actuacións de 
redución de residuos na frota pesqueira (O’Hanlon et al., 2019).

Figura 86. Niño de corvo mariño cristado construído parcialmente con refugallos plásticos  
procedentes de artes de pesca
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Un dos poucos traballos sobre o efecto dos microplásticos en aves mariñas en Galicia estudou a 
presenza de microplásticos en egagrópilas de corvo mariño cristado na Illa de Ons (Pontevedra), ob-
tendo que o 63% destas conteñen fibras de microplásticos de orixe téxtil, fundamentalmente nailon e 
poliéster (Álvarez et al., 2018). Estes autores suxiren que a orixe destes microplásticos podería estar 
nunha dieta con presenza relevante de góbidos, peixes bentónicos que os corvos mariños capturarían 
baixo as bateas de mexillón da ría de Arousa (de cuxas cordas se desprenderían as fibras) bioacu-
mulando estes residuos.

Os efectos a nivel toxicolóxico destes residuos non son aínda de todo coñecidos, e citamos este 
estudo pola significativa presenza de polígonos de bateas dentro das zonas de alimentación de 
corvo mariño cristado do Golfo Ártabro, o que suxire que podería darse unha situación similar neste 
territorio.

7.6 Contaminación por hidrocarburos

As aves mariñas constitúen en xeral o grupo de vertebrados máis afectado por unha vertedura de 
petróleo (SEO/BirdLife, 2001). Ante unha vertedura masiva de hidrocarburos e en función do tempo 
que pasan voando, mergullando ou nadando, as distintas especies de aves mariñas presentan dife-
rentes niveis de vulnerabilidade, sendo especialmente afectadas aquelas especies de hábitats máis 
peláxicos e xeralmente mergulladores.

O litoral galego constitúe sen dúbida un dos territorios máis vulnerables e que máis foi castigado por 
mareas negras a nivel global. Desde 1970, nos últimos 50 anos estas costas sufriron cinco mareas 
negras e outros dous accidentes graves de buques con sustancias perigosas (Erkowit en 1970 e 
Casón en 1987).

Destes, tres tiveron lugar no interior do Golfo Ártabro, e en concreto na contorna da ría da 
Coruña

• Erkowit. O 31 de outubro de 1970 este buque cargado con 10 toneladas de Dieldrín-Abavit, 
praguicida altamente tóxico, afundíase fronte á praia de Bastiagueiro, ao fondo da ría da Co-
ruña, esparexendo a súa carga polas augas da ría. A elevada toxicidade do Dieldrín provocou 
unha gran mortalidade de fauna mariña, entre eles moluscos como o mexillón, que chegou 
a concentrar mil veces o contido deste insecticida medido na auga (Simal-Lozano et al., 
1971). Esta catástrofe supuxo o fin da explotación de mexillón na ría da Coruña, con enorme 
impacto socioeconómico, descoñecéndose máis aló do estudo citado o efecto do praguicida 
no ecosistema mariño da ría.

• Urquiola. Petroleiro que o 12 de maio de 1976 encallaba nunhas agullas rochosas mal car-
tografadas no baixo das Xacentes, derramando 120.000 toneladas de petróleo. Non existe 
información sobre o efecto desta vertedura sobre as aves mariñas e ecosistemas do Golfo 
Ártabro.

• Aegean Sea. O Aegean Sea ou Mar Exeo embarrancou fronte á Torre de Hércules un 3 de 
decembro de 1992, debido ás malas condicións meteorolóxicas que o desviaron da canle de 
entrada ao porto da Coruña. Derramáronse 75.000 toneladas de petróleo que se estenderon 
por todo o espazo mariño do Golfo Ártabro. Aínda que non existen estimas concluíntes sobre 
a mortalidade de aves, habitualmente considérase que non foi elevada en comparación con 
outras verteduras (ver Prestige, a continuación), debido a que a vertedura quedou confina-
do en augas interiores e sen afectar por tanto a especies peláxicas. No entanto, como se 
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indicou con anterioridade tivo efectos sobre o establecemento da por aquel entón incipiente 
poboación de corvo mariño cristado nestas augas, e Munilla e Velando (2008) suxiren que 
podería ter relación co colapso da poboación de gaivota tridáctila (Rissa tridactyla) das Illas 
Sisargas.

A marea negra do Prestige, afundido o 19 de novembro de 2002 fronte á costa galega, supuxo 
un dos maiores eventos de mortalidade de aves mariñas por verteduras de hidrocarburos a nivel 
global.

Aínda que pola súa situación xeográfica a marea negra afectou a esta zona en menor medida que 
outras como a fachada occidental galega, si que tivo un efecto significativo na mortalidade de aves 
destas augas e as adxacentes. Como consecuencia desta vertedura recolléronse nas costas españo-
las, portuguesas e francesas 23.181 aves (6.120 vivas e 17.061 mortas) correspondentes a máis de 
90 especies. Un total de 7.634 (1.564 vivas e 6.070 mortas) foron recollidas na provincia da Coruña. 
Tendo en conta que o número de aves que se chegan a recoller, xa sexa vivas ou mortas, tras unha 
marea negra, supón tan só unha pequena porcentaxe do total de exemplares realmente afectado, 
estímase nun rango de 115.000-230.000 as aves afectadas pola marea negra do Prestige (García 
et al., 2003).

É salientable o feito de que segundo datos da International Tanker Owners Pollution Federation, tres 
das vinte mareas negras máis grandes da historia tiveron lugar nas costas da Coruña, e dúas delas 
dentro do Golfo Ártabro (Urquiola e Aegean Sea).

A vulnerabilidade desta costa deriva do denso tráfico marítimo no Corredor de Fisterra (como se 
indicou anteriormente), as dificultosas condicións de navegación durante o inverno e a existencia 
de instalacións portuarias de carácter industrial (porto petroleiro da Coruña, porto de Ferrol, planta 
regasificadora de Mugardos) e o fondeadoiro da ría de Ares (Zona de Servizo dos portos da Coruña e 
Ferrol) que xeran tráfico de entrada e saída a través destas augas.

Durante a redacción deste informe, o 22 de novembro de 2019 encallaba na costa de Ares o quimi-
queiro Blue Star debido a unha posible incidencia mecánica e ás condicións meteorolóxicas adversas. 
Este buque non levaba carga no momento do accidente, evitándose unha nova vertedura que podería 
ter graves consecuencias sobre a poboación de corvo mariño cristado do Golfo Ártabro debido á gran 
proximidade da zona do accidente ás colonias de cría da especie.

Figura 87. Buque 
Blue Star encallado 

na Costa de 
Ares. Apréciase 
outro buque no 
fondeadoiro de 

Ares e ao fondo da 
imaxe a ZEC Costa 

de Dexo.
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Ademais, a presenza do fondeadoiro de Ares provoca que determinadas áreas da ría de Ares-Betan-
zos presenten fondos cunha probabilidade de perturbación moderada, segundo o indicado na análise 
de presións da Estratexia mariña para a demarcación noratlántica.

No referente a medidas de protección ante eventos de contaminación por verteduras de hidrocarbu-
ros, Galicia está dotada do Plan CAMGAL- Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña 
Accidental de Galicia. A Coruña é o único concello do municipio do Golfo Ártabro que elaborou o seu 
Plan local de protección da ribeira do mar contra a contaminación, cumprindo o disposto no Plan 
autonómico para os municipios litorais.

Segundo o Plan CAMGAL, o Golfo Ártabro constitúe o tramo litoral de Galicia con maior índice de 
perigo para verteduras mar-mar de sustancias persistentes.

As Autoridades Portuarias da Coruña e Ferrol están dotadas tamén dos correspondentes plans de 
continxencias ante un suceso de contaminación mariña (Plans de Autoprotección, Plans Interiores 
Marítimos, Plans de Emerxencia Exterior).

Figura 88. Mapa de perigos para verquidos mar-mar de sustancias persistentes (Plan CAMGAL)
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7.7 Parques eólicos mariños

As augas do Golfo Ártabro están consideradas como “zona apta con condicionantes ambientais” para 
a instalación de parques eólicos mariños segundo o “Estudo estratéxico ambiental do litoral español 
para a instalación de parques eólicos mariños” (Asociación Empresarial Eólica, 2009).

Esta estratexia establece o tres categorías de zonificación para o litoral español:

• Zonas de exclusión, que responden as zonas que non son aptas para a instalación de parques 
eólicos mariños por ser identificados potenciais efectos ambientais como incompatibles, ou 
por conflitividade con outros usos do medio mariño considerados prioritarios.

• Zonas aptas con condicionantes ambientais, nas que se deduciu a posibilidade de ocorrencia 
de determinados efectos ambientais negativos pola instalación de parques eólicos, nos que 
deberá profundar a avaliación de impacto ambiental dos correspondentes proxectos.

• Zonas aptas, zonas para as que non se detectou, en base á información dispoñible no mo-
mento da elaboración do Estudo, ningunha probable afección ambiental a escala de planifi-
cación.
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8 Proposta de Zona de Especial Protección 
para as Aves

Nos apartados anteriores recompilouse un importante volume de información sobre o Golfo Ártabro, 
relativa ao tecido socioeconómico vinculado ao litoral, actividades e infraestruturas existentes, reali-
dade do sector pesqueiro artesanal e, fundamentalmente, a comunidade de aves mariñas existentes, 
o seu valor e estado de conservación e as ameazas e impactos existentes. 

En base ao coñecemento adquirido, proporase a continuación a creación dunha ZEPA neste territorio 
a través da definición dos seus taxons clave, extensión territorial e, no seguinte apartado, unha pro-
posta de directrices e medidas de xestión.

8.1 Taxóns de interese para a conservación

Partindo do coñecemento existente sobre as comunidades de aves mariñas e litorais presentes no 
Golfo Ártabro, presentado en anteriores apartados, identifícanse as especies máis relevantes dende o 
punto de vista da súa conservación, tendo en conta os seguintes criterios:

• Porcentaxe da poboación estatal e europea/global presente no Golfo Ártabro.

• Inclusión no Anexo I da Directiva Aves ou nos Catálogos Español ou Galego de Especies 
Ameazadas.

Neste informe definiuse como área de estudo a superficie mariña e litoral comprendida entre os 
municipios de Narón e Arteixo (é dicir, as rías da Coruña, Ares-Betanzos e Ferrol e as súas augas 
contiguas ao norte e ao oeste), por constituír unha unidade xeográfica relativamente homoxénea e 
compartir este territorio poboacións dalgunhas das especies máis relevantes, presentado continuida-
de ecolóxica dentro do territorio.

No entanto e como é lóxico, para a definición desta proposta consideraranse as poboacións existen-
tes fose das ZEPA xa declaradas, en concreto ZEPA Costa de Ferrolterra-Valdoviño e ZEPA espazo 
mariño da Costa de Ferrolterra-Valdoviño.

8.1.1 Aves reprodutoras

A principal especie reprodutora é o corvo mariño cristado, con 176 parellas reprodutoras no Golfo Ár-
tabro, o que supón o 13,4% do total da subespecie aristotelis na Península Ibérica e o 16,5% do total 
da poboación galega desta especie considerada Vulnerable a nivel galego e estatal.

Sumando as colonias situadas no interior da ZEPA Costa de Ferrolterra-Valdoviño o total para esta área 
alcanzaría as 236 parellas.

Outra especie presente como reprodutora é o paíño do mal tempo, que presenta na Marola unha 
pequena poboación estimada en 3 parellas reprodutoras en 2019. Existe un alto grao de descoñe-
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cemento do tamaño poboacional desta especie en Galicia, considerándose que as colonias ártabras 
(incluíndo As Gabeiras, Herbosa e Os Cabalos, en Ferrolterra-Valdoviño) constitúen a principal zona de 
cría da especie en Galicia.

Por último e fóra das especies mariñas pero dentro dos ecosistemas litorais do Golfo Ártabro, en 
2015 censouse o único macho cantor de escribenta das canaveiras en Sisalde-Barrañán (Arteixo). 
Nos últimos anos non se detectaron exemplares reprodutores nesta zona húmida, que por outra 
banda xa está dotada dun instrumento de protección específico ao estar incluída dentro do ámbito 
territorial do Plan de Recuperación da especie. 

8.1.2 Aves invernantes

As seguintes especies presentan poboacións invernantes relevantes no Golfo Ártabro, superiores ao 
1% da poboación invernante en España.

Taxon
% poboación 

española
An. I DA CEEA CGEA

Larus marinus 20,43%

Phalacrocorax aristotelis 10,55% VU VU

Arenaria interpres 9,78%

Actitis hepoleucos 7,46%

Larus argentatus 4,69%

Morus bassanus 4,19%

Larus canus 4,17%

Gavia immer 3,64% Si

Croicocephalus ridibundus 3,28%

Larus michahellis 3,24%

Numenius phaeopus 2,94%

Haematopus ostralegus 2,92%

Sterna sandvicensis 2,58% Si

Larus melanocephalus 2,27% Si

Melanitta nigra 2,20%

Tringa nebularia 1,72%

Egretta garzetta 1,15% Si

Ardea cinerea 1,05%

Phalacrocorax carbo 1,04%

Táboa 33. Taxóns con máis do 1% da súa poboación invernante en España no Golfo Ártabro. An. I DA: Anexo 
I de la Directiva 2009/147/CE. CEEA: Catálogo Español de Especies Amenazadas. CGEA: Catálogo Galego de 

Especies Ameazadas. VU: Vulnerable.

Ningunha destas especies presenta neste territorio máis do 1% das súas poboacións europeas ou 
globais.
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8.1.3 Paso migratorio

Segundo as estimas presentadas neste estudo, o Golfo Ártabro resulta de interese global ou europeo 
como corredor migratorio (por acoller máis do 1% desas poboacións) para as seguintes especies 
incluídas no Anexo I das Directiva Aves:

• Calonectris borealis.

• Puffinus puffinus.

• Puffinus mauretanicus.

• Sterna sandvicensis.

Ademais, están presentes tamén en porcentaxes superiores ao 1% das súas poboacións as seguintes 
especies de aves migradoras non incluídas no Anexo I:

• Melanitta nigra.

• Morus bassanus.

• Larus fuscus.

• Stercorarius skua.

• Stercorarius pomarinus.

• Alca torda.

Ademais, fóra dos pasos migratorios o furabuchos balear (Puffinus mauretanicus) fai un uso intensivo 
de determinadas áreas do Golfo Ártabro durante a primavera-verán, con concentracións posreprodu-
toras de muda de máis do 1% da poboación mundial da especie.

8.2 Taxóns clave

Defínense os seguintes taxóns clave para o ámbito territorial proposto para a ZEPA (ver seguinte 
apartado). Indícanse os criterios ÍA que a ZEPA proposta cumpre para o taxón, segundo os definidos 
en Arcos et al. 2009.
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Taxón Criterio

Importancia Global Importancia europea Importancia UE

Melanitta nigra A4ii B1i C3

Calonectris borealis A4ii B1ii C2

Puffinus puffinus A4ii B1ii C3

Puffinus mauretanicus A1, A4ii B1ii C1, C2

Hydrobates pelagicus C7

Morus bassanus A4ii B1ii C3

Phalacrocorax aristotelis B3

Larus fuscus A4ii B1ii C3

Sterna sandvicensis A4i B1i C2

Stercorarius pomarinus B1ii C3

Stercorarius skua A4ii B1ii C3

Alca torda A4ii B1ii C3

Táboa 34. Taxóns clave

A inclusión do paíño do mal tempo (Hydrobates pelagicus) xustifícase pola existencia neste territorio 
dunha das escasas colonias coñecidas da especie, que aínda que é de pequeno tamaño permite 
integrar na rede de ZEPA españolas a totalidade da poboación ártabra da especie, principal núcleo 
poboacional de Galicia.

Figura 89. Ámbito territorial da ZEPA proposta no Golfo Ártabro, en punteado granate. O azul representa as 
ZEPAs mariñas actualmente existente, e o verde as ZEPAs de competencia autonómica.
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8.3. Delimitación xeográfica da ZEPA

Como resultado técnico-científico e participativo realizado no marco do proxecto Aves_Ártabras pro-
ponse a creación dunha ZEPA marítimo-terrestre cun ámbito territorial que abranga no medio terres-
tre a Costa de Dexo e no medio mariño os tramos exteriores das rías da Coruña e Ares-Betanzos e 
o seo no que ambas conflúen, conectando a leste e oeste as ZEPAs mariña actualmente existentes 
nunha franxa que alcanza en mar afora ata a Liña Base Territorial.

A área abarcada pola proposta é de 46.844,38 ha, con 46.494,41 ha mariñas e 349,97 ha terrestres.

O espazo terrestre da ZEPA correspóndese na súa totalidade coa superficie da actual ZEC Costa de 
Dexo. Como límites mariños da ZEPA considéranse:

• Ao Norte, a Liña Base Territorial.

• Ao Oeste, o Límite Leste da ZEPA Espazo mariño da Costa da Morte.

• Ao Leste, o límite Suroeste da ZEPA Espazo mariño da Costa de Ferrolterra-Valdoviño, a liña 
entre Cabo Prioriño (553200, 4811906’5) e Punta Coitelada (555270, 4801316’8), e a liña 
entre Punta San Mamede (558934, 4804103) e Punta da Cruz (561539, 4807650’1).

• Os límites interiores en contacto coa liña de costa quedan definidos pola liña de baixamar 
definida polo Instituto Hidrográfico da Mariña integrada no Equipamento Xeográfico de Refe-
rencia Nacional, corrixida sobre ortofotografía aérea naqueles casos nos que esta se cruza 
coa liña de preamar, o deslinde do Dominio Público Marítimo Terrestre ou a liña de costa 
visible en ortofotografía.

Exclúense da ZEPA as Zonas I dos Portos de Interese Xeral, láminas portuarias e infraestruturas de 
portos de dependencia autonómica, principais polígonos produtivos de mexillón na ría de Betanzos e 
principais praias ou zonas costeiras urbanas de uso social intensivo.

A ZEPA proposta cumpre os tres criterios de selección de ZEPA no medio mariño ao constituír unha 
área de concentración no mar (furabuchos balear), extensión mariña a colonias de cría (corvo mariño 
cristado) e área clave para a migración.

8.4 Ámbito competencial da ZEPA proposta

A declaración e xestión de ZEPAs no medio terrestre corresponde ás Comunidades Autónomas. No 
entanto, desde o nacemento do Estado das Autonomías teñen existido discrepancias sobre as com-
petencias para a declaración de espazos naturais protexidos no Dominio Público Marítimo Terrestre e 
medio mariño, de titularidade estatal.

Diversas sentenzas do Tribunal Constitucional referendaron a declaración de espazos protexidos no 
Dominio Público Marítimo-Terrestre (STC 102/1995, STC 195/1998, STC 97/2002) por parte das 
Comunidades Autónomas, outorgándolles dita competencia.

No relativo ás augas territoriais (tanto interiores como exteriores respecto da Liña Base Territorial), 
debe terse en conta que o artigo 148.1.11ª da Constitución Española permite ás Comunidades Au-
tónomas asumir competencias en materia de “ pesca en augas interiores, o marisqueo e a acuicul-
tura”, sendo a pesca en augas exteriores de competencia estatal. Esta diferenciación entre augas 
interiores e exteriores non é, en principio, unha distinción aplicable á conservación do medio mariño 
(senón unicamente a efectos pesqueiros) pero deu lugar a unha xurisprudencia constitucional que 
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ven empregando para asentar ata certo punto unha distribución competencial, tal como argumenta o 
Consello de Estado no seu “Informe sobre as competencias das distintas administracións territoriais e 
órganos da administración xeral do estado en materia de protección de hábitats e especies mariñas 
e de declaración e xestión de áreas mariñas protexidas” de xullo de 2006.

Así, a STC 38/2002 establece que as Comunidades Autónomas tamén teñen potestade para a de-
claración de áreas mariñas protexidas no medio mariño excepcionalmente e cando así o esixan as 
características do espazo protexido, en base á “continuidade e unidade do devandito espazo físico”. 
Nas augas exteriores esta excepcionalidade áchase limitada pola competencia estatal sobre pesca 
marítima.

Finalmente este precepto incorpórase á Lei 42/2007 a través do artigo 37.2: “Corresponde á Ad-
ministración Xeral do Estado a declaración e a xestión dos Espazos Naturais Protexidos no medio 
mariño, excepto nos casos en que exista continuidade ecolóxica do ecosistema mariño co espazo 
natural terrestre obxecto de protección, avalada pola mellor evidencia científica existente, nese caso 
esas funcións corresponderán ás comunidades autónomas”.

Así, na actualidade conviven espazos Natura 2000 de competencia estatal parcialmente incluídas 
en augas interiores, con outras de competencia autonómica parcialmente en augas exteriores (ao 
considerarse a existencia de continuidade ecolóxica co medio terrestre), ademais dos máis habituais, 
competencias estatais en augas exteriores e autonómicas en augas interiores.

Esta proposta de ZEPA incorpora superficie terrestre (cuxa declaración e xestión corresponderían 
claramente á administración ambiental autonómica) e superficie mariña, na que en función da ar-
gumentación total ou parcial da existencia dunha continuidade ecolóxica co espazo terrestre, as 
competencias poderían variar entre a administración autonómica ou estatal. Ao establecerse o límite 
exterior na Liña Base Territorial non se incorporan augas exteriores.

Dentro do ámbito territorial definido para a ZEPA (figura 89), exponse diferentes opcións:

Figura 90. Alternativa consistente en declaración dunha ZEPA mariña de competencia estatal (punteado 
granate) e unha ZEPA terrestre de competencia autonómica (punteado verde). O azul representa as ZEPAs 
mariñas actualmente existente, e o verde as ZEPAs de competencia autonómica.
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1. ZEPA de competencia enteiramente autonómica, o que requiriría xustificar a continuidade 
ecolóxica na totalidade do espazo mariño considerado con respecto ao tramo terrestre 
(Costa de Dexo) 

2. Declaración como ZEPA da actual ZEC Costa de Dexo pola administración autonómica, e 
dunha ZEPA mariña no tramo mariño por parte da administración estatal.

3. Declaración como ZEPA, pola administración autonómica, da actual ZEC Costa de Dexo 
xunto cunha franxa mariña adxacente, ata unha distancia e batimetría aproximadas de 500 
e 20 m, respectivamente, e dunha ZEPA mariña no tramo mariño restante, por parte da 
administración estatal.

Nesta opción a franxa mariña incluída nesa ZEPA marítimo-terrestre ten unha extensión de 435,8 ha 
e presenta unha elevada continuidade de ecosistemas e especies, incorporando os arrecifes e augas 
de baixa profundidade entre a ribeira de cantís e a illa da Marola así como as augas máis próximas ás 
colonias de corvo mariño cristado, coas que constitúen un conxunto desde o punto de vista da con-
servación da especie. A falta dos estudos pertinentes, establécese a hipótese de que sería xustificable 
a existencia da continuidade ecolóxica requirida. 

Esta configuración incorporaría algunhas vantaxes no referente ao establecemento doutras figuras de 
protección ou de medidas de xestión pesqueira, como se comentará en posteriores apartados. Pola 

Figura 91. Alternativa consistente en declaración dunha ZEPA mariña de competencia estatal  
(punteado granate) e unha ZEPA marítimo-terrestre de competencia autonómica (punteado verde).  

O azul representa as ZEPAs mariñas actualmente existente, e o verde as ZEPAs de competencia autonómica.
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contra, dividir o espazo mariño en dúas áreas protexidas distintas implica un esforzo de coordinación 
entre administracións para evitar que algunha das dúas zonas complementarias atrásese na súa 
declaración e xestión.

As diferentes opcións expostas e as características xerais da ZEPA proposta implican distintas posibi-
lidades tanto na súa declaración como na súa posterior xestión, que inclúen a coxestión ou distintas 
liñas de colaboración entre administracións, sempre desexables.

8.5 Proposta complementaria de ampliación da ZEC Costa de Dexo

De maneira complementaria á proposta de ZEPA, a opción 3 do apartado anterior, consistente na 
creación dunha ZEPA marítimo-terrestre de competencia autonómica na Costa de Dexo e unha ZEPA 
mariña no resto do Golfo Ártabro pode servir de base para unha proposta de ampliación da ZEC Costa 
de Dexo.

A creación da ZEPA marítimo-terrestre permitiría garantir desde o punto de vista xurídico a conserva-
ción da importante poboación reprodutora de corvo mariño cristado da Costa de Dexo, tanto nas súas 
colonias de cría como nas augas inmediatamente adxacentes, ambas intimamente ligadas e claves 
para a conservación da especie.

Figura 92. Ámbito territorial proposto para a posible ZEPA-ZEC marítimo-terrestre Costa de Dexo
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Por outra banda, a consideración desa superficie marítimo-terrestre como ZEC, cos mesmos límites, 
permitiría:

• Aumentar a representatividade dentro da rede Natura 2000 galega dos hábitats 1110 Bancos 
de area permanentemente cubertos por auga mariña e 1170 Arrecifes.

• Aumentar a representatividade para polo menos Tursiops truncatus.

• Incorporar ao espazo protexido as illas e illotes próximos á costa, que xunto cos cantís e 
arrecifes constitúen unha unidade territorial e paisaxística con continuidade ecolóxica entre 
os distintos espazos.

8.6 Necesidades e oportunidades cubertas coa proposta

A declaración dunha ZEPA no Golfo Ártabro, baixo calquera das tres fórmulas xurídico-competenciais 
propostas, permitiría:

• Contribuír ao obxectivo de alcanzar o 30% de superficie marítima protexida en España para 
o ano 2030.

• Contribuír ao cumprimento dos obxectivos ambientais establecidos para a Demarcación Ma-
riña Noratlántica na súa Estratexia Mariña para o ciclo 2018-2024 (ver seguinte apartado).

• Incorporar á rede de espazos protexidos española as colonias de cría e augas adxacentes que 
albergan ao o 13,4% do total da subespecie aristotelis do corvo mariño cristado na Península 
Ibérica e o 16,5% do total da poboación galega desta especie considerada Vulnerable a nivel 
galego e estatal.

• Incorporar á rede de áreas mariñas protexidas áreas de concentración posreprodutora de 
máis do 1% da poboación mundial de furabuchos balear.

• Dotar de protección xurídica ao único espazo marítimo das Áreas Prioritarias de Conservación 
das aves mariñas ameazadas de Galicia non amparado por ningunha figura de protección 
ambiental na actualidade.

• Dotar de protección xurídica a unha nova porción do corredor migratorio utilizado por por-
centaxes significativas das poboacións globais e europeas de múltiples especies de aves 
mariñas.

• Contribuír á conectividade ecolóxica das poboacións de aves mariñas do sur e norte de Gali-
cia e Cantábrico, a través da conexión das ZEPAs mariñas actualmente existentes.

• No caso de ampliarse a ZEC Costa de Dexo ao ámbito marítimo, contribuír á mellora das 
insuficiencias da Rede Natura galega detectadas pola Comisión Europea, mediante a incorpo-
ración a esta de novas superficies de hábitats con representación ou definición insuficiente.

• Contribuír ao aumento da porcentaxe de Zona Núcleo da Reserva de Biosfera Mariñas Coru-
ñesas e Terras do Mandeo.
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9 Proposta de medidas de xestión

A Lei 42/2007 establece que os espazos Natura 2000 xestionaranse, entre outras estratexias, 
a través dos axeitados plans ou instrumentos de xestión, que incluirán os obxectivos de conser-
vación do lugar e as medidas axeitadas para manter os espazos nun estado de conservación 
favorable.

Ademais, estas medidas de xestión deben incardinarse co resto da normativa ambiental existente en 
materia de conservación da biodiversidade e espazos naturais protexidos, dentro dunha planificación 
en fervenza.

9.1 Algunhas normas de planificación e xestión a considerar

Non se pretende realizar aquí unha revisión exhaustiva do marco normativo, senón simplemente 
destacar algunhas das normas de carácter específico a ter en conta no caso desta ZEPA, cunha 
normativa de xestión que deberá coordinarse coas normas e plans existentes xa neste ámbito.

Non se inclúen as Directivas Europeas nin o amplo elenco de disposicións legais existentes, que 
inclúe as normas con rango de lei a nivel estatal (Lei 42/2007; Lei 21/2013 de Avaliación de Impacto 
Ambiental, entre outras) ou autonómico (Lei 5/2019 do patrimonio natural e da biodiversidade de 
Galicia).

9.1.1 Plan Director da Rede Natura 2000 en Galicia

Aprobado mediante o Decreto 37/2014, de 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de 
conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e apróbase o Plan director da Rede 
Natura 2000 de Galicia, este Plan constitúe a norma básica de xestión da Rede Natura 2000 de 
competencia autonómica en Galicia. Incorpora os obxectivos de conservación de cada espazo, a súa 
zonificación e medidas de xestión (xerais, por compoñentes e zonais).

Inclúe un número demasiado elevado para detallalos aquí de obxectivos e medidas de aplicación no 
ámbito dos espazos Natura 2000 do Golfo Ártabro, que deberán terse en consideración.

9.1.2  Decreto 101/2000, de 31 de marzo, polo que se declara monumento 
natural a Costa de Dexo

A norma de declaración do Monumento Natural Costa de Dexo incorpora unha breve relación de 
medidas de xestión do espazo. A través do artigo 3 prohíbense en todo o ámbito do Monumento 
Natural:

a. Os campamentos e acampadas.

b. Os desmontes e terrapléns.
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c. Os vertedoiros e vertedoiros.

d. As verteduras de calquera tipo.

e. As queimas.

f. A colocación de carteis e anuncios publicitarios, excepto os que teñan relación coa defensa 
e sinalización do propio monumento natural.

g. A extracción de area e recheo das zonas húmidas.

h. A modificación das canles públicas.

i. A instalación de parques eólicos.

j. Os aproveitamentos mineiros da xea presente na área.

k. As edificacións permanentes de calquera tipo.

Fóra dos camiños e vías existentes, só se permitirá o estacionamento e circulación de vehículos e 
maquinaria propios da actividade agrícola ou forestal.

As tallas de árbores deberanse autorizar polo órgano competente en materia forestal.

Quedarán prohibidas, ademais, todas aquelas accións que poidan supor a destrución ou alteración 
dos hábitats naturais identificados na área como de especial interese ou prioritarios de acordo ao 
disposto no Directiva Hábitat 92/43/CEE.

O acceso ás illas incluídas no espazo natural requirirá autorización expresa da Consellería de Medio 
Ambiente, que establecerá o réxime de visitas máis conveniente para a defensa das colonias de aves 
mariñas alí existentes.

Ademais, indícase que a declaración como monumento natural non impedirá as actividades que non 
menoscaben os valores naturais que fundamentan a protección que neste decreto se pretende, e 
que poderán realizarse actividades de explotación de recursos mariños reguladas e autorizadas pola 
Consellería competente.

9.1.3 Estratexia mariña para a Demarcación Noratlántica

As Estratexias Mariñas son o instrumento de planificación do medio mariño xeradas ao amparo do 
Directiva marco sobre a estratexia mariña (Directiva 2008/56/CE, de 17 de xuño de 2008, pola que 
se establece un marco de acción comunitaria para a política do medio mariño), e teñen como principal 
obxectivo a consecución do Bo Estado Ambiental dos nosos mares.

O directiva marco sobre estratexia mariña modificouse mediante a Directiva (UE) 2017/845 da 
Comisión de 17 de maio de 2017 e foi trasposta ao sistema normativo español a través da Lei 
41/2010, de 29 de decembro, de Protección do Medio Mariño e do Real Decreto 957/2018, de 
27 de xullo, polo que se modifica o anexo I da Lei 41/2010, de 29 de decembro, de protección do 
medio mariño.

As Estratexias teñen un período de actualización de 6 anos, e as actualmente vixentes para o 
período 2018-2024 foron aprobadas a través do Real Decreto 1365/2018, de 2 de novembro. 
Constitúen o marco xeral ao que deberán axustarse as diferentes políticas sectoriais e actuacións 
administrativas con incidencia no medio mariño de acordo co establecido na lexislación sectorial 
correspondente.
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A estratexia inclúe unha análise de presións e impactos existentes, unha análise socioeconómica, 
unha Avaliación do Estado do Medio Mariño e Definición do Bo Estado Ambiental e finalmente uns 
obxectivos ambientais.

O Bo Estado Ambiental defínese a través dos seguintes 11 descritores:

1. Biodiversidade

2. Especies Alóctonas.

3. Especies mariñas explotadas comercialmente

4. Redes tróficas

5. Eutrofización

6. Fondos mariños

7. Condicións hidrográficas

8. Contaminación e os seus efectos

9. Contaminantes nos produtos da pesca

10. Lixos mariños

11. Ruído

Deterémonos brevemente no descritor 1. Biodiversidade, que inclúe indicadores para a avaliación do 
Bo Estado Ambiental para as especies de aves mariñas seleccionadas nesta Demarcación. 

Entre as especies seleccionadas inclúense tres taxóns clave da ZEPA proposta. Para o paíño do mal 
tempo e o furabuchos balear non existen datos suficientes para avaliar o seu Bo Estado Ambiental, 
mentres que para o corvo mariño cristado, considérase Negativo (ver figura 93).

O obxectivo xeneral aplicable a todas as estratexias mariñas segundo a Lei 41/2010 de protección 
do medio mariño é o de lograr ou manter o bo estado ambiental do medio mariño a través da súa 
planificación, conservación e mellora, e para a súa consecución establécense tres obxectivos es-
pecíficos:

1. Protexer e preservar o medio mariño, incluíndo a súa biodiversidade, evitar a súa deterioración 
e recuperar os ecosistemas mariños nas zonas que se viron afectados negativamente.

Figura 93. Avaliación do Bo Estado Ambiental das aves mariñas seleccionadas  
na Demarcación Mariña Noratlántica. D1C1: capturas accidentais. D1C2: Abundancia.  

D1C3: parámetros demográficos. D1C4: Rango de distribución.
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2. Previr e reducir as verteduras ao medio mariño, con miras a eliminar progresivamente a 
contaminación do medio mariño, para velar por que non se produzan impactos ou riscos 
graves para a biodiversidade mariña, os ecosistemas mariños, a saúde humana ou os usos 
permitidos do mar.

3. Garantir que as actividades e usos no medio mariño sexan compatibles coa preservación 
da súa biodiversidade.

Para conseguir estes obxectivos defínense en cada Estratexia uns obxectivos ambientais específicos 
para a Demarcación. No caso da Demarcación Noratlántica defínense para este segundo ciclo 2018-
2024 un total de 48 obxectivos ambientais (12 relacionados co obxectivo A, 16 co obxectivo B e 20 
co obxectivo C).

A ZEPA proposta pode contribuír ao cumprimento de moitos destes indicadores a través da aplicación 
de medidas de xestión, conservación, investigación, seguimento e difusión.

9.1.4 Directrices de xestión e seguimento para as ZEPA mariñas de España

Estas Directrices foron elaboradas no marco do proxecto Life+ Indemares, e a pesar de non posuír 
un carácter normativo, senón técnico, pero inclúense aquí polo seu interese como documento técnico 
marco para a xestión e seguimento das ZEPA mariñas.

Estas directrices establecen os seguintes obxectivos específicos para as ZEPA mariñas en España:

1. Definir o estado de conservación favorable dos taxóns clave que motivaron a designación da 
ZEPA. Profundar no coñecemento dos taxóns clave e dos seus hábitats.

2. Profundar no coñecemento científico doutras aves mariñas e hábitats de interese presentes 
na ZEPA.

3. Minimizar a afección negativa da actividade pesqueira sobre as aves mariñas obxecto de 
conservación e os seus hábitats.

4. Promover un uso público do espazo mariño ordenado e compatible coa conservación das 
aves mariñas.

5. Controlar a calidade das augas e reducir, no seu caso, os niveis de contaminación.

6. Previr afeccións sobre as aves mariñas derivadas de actividades que, con carácter futuro, 
poden implantarse na ZEPA e a súa área de influencia.

7. Previr riscos. Reducir danos ambientais derivados do transporte marítimo, de verteduras 
accidentais ou do desenvolvemento outro tipo de actividades.

8. Favorecer liñas de investigación que permitan profundar no coñecemento das aves e do 
efecto que teñen sobre elas os diferentes usos e aproveitamentos establecidos no espazo 
mariño.

9. Incrementar o nivel de coñecemento, sensibilización e participación social activa na con-
servación da ZEPA.

10. Favorecer a cooperación entre administracións para asegurar o efectivo desenvolvemento 
das directrices de xestión.
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Estes obxectivos específicos desenvólvense en fervenza a través de obxectivos operativos e, para a 
súa consecución, establécense unhas directrices de xestión enmarcadas nas seguintes liñas estra-
téxicas:

- Incremento do coñecemento para a mellora efectiva do Estado de Conservación das aves 
mariñas. Profundar no coñecemento das aves que xustifican a designación da ZEPA, dos 
seus hábitats, doutras especies de interese e dos procesos ecolóxicos esenciais de forma 
que se poidan articular medidas de conservación activa con base científica.

- Aproveitamento sustentable dos recursos naturais. Pesca sustentable e responsable. 
Adecuar o aproveitamento pesqueiro no ámbito mariño da ZEPA aos obxectivos de 
conservación das aves mariñas e os seus hábitats, mediante a aplicación dun enfoque 
ecosistémico. Preténdese propiciar aqueles usos ou actividades sinérxicas e/ou compatibles 
cos valores da ZEPA e modificar aqueles que non o son.

- Uso público e actividades turístico-recreativas no espazo. Regulación e control do uso público 
e das actividades turístico-recreativas para minimizar a súa incidencia sobre as especies 
e os seus hábitats, procurando a súa compatibilidade cos obxectivos de conservación da 
ZEPA.

- Calidade ambiental. Control e seguimento da contaminación. Seguimento e control da 
contaminación que afecta ao medio mariño nunha contorna litoral altamente urbanizado e 
industrializado.

- Prevención e control de actividades que constitúen unha ameaza. Prevención e control das 
actuacións (proxectos, programas, e plans) que, previsiblemente, poidan ter repercusións 
negativas sobre as especies da ZEPA e os seus hábitats.

- Control de riscos ambientais. Transporte marítimo, verteduras accidentais e outras 
actividades. Prever a posibilidade da existencia dun dano ou catástrofe na ZEPA, de índole 
diversa, que poida afectar de forma significativa ás especies e os seus hábitats.

- Investigación, seguimento e recuperación. Vías de colaboración que permitan profundar 
no coñecemento das especies e garantir o seguimento do seu estado a través do tempo 
permitindo adoptar medidas de acción específicas en función dos resultados.

- Sensibilización e participación cidadá. Contribuír ao desenvolvemento sustentable da 
contorna socioeconómica da ZEPA, procurando a participación e implicando dos axentes e 
actores sociais na xestión activa do espazo.

- Coordinación e cooperación entre administracións públicas. Procurar a cooperación entre 
administracións para garantir o cumprimento e desenvolvemento das directrices de xestión.

9.2 Proposta sintética de medidas de xestión

Non se pretende realizar unha proposta exhaustiva de medida de xestión (este documento non é 
un plan de xestión) senón presentar sinteticamente unha relación de posibles medidas xurdidas do 
coñecemento adquirido sobre o territorio e do proceso participativo.

Estas propostas serán susceptibles de incorporarse ao instrumento de xestión elaborado pola admi-
nistración (ou administracións) competente en función da forma xurídica e competencial que adquira 
a ZEPA, de entre as posibles, e que deberá ter un alcance e grao de detalle moito máis elevado do 
aquí presentado.
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Preténdese que as medidas propostas contribúan a alcanzar os obxectivos ambientais da Estratexia 
Mariña e os obxectivos específicos e directrices de xestión das ZEPA mariñas en España, e organí-
zanse a través de medidas organizadas sectorialmente.

Non se inclúen posibles medidas xa incorporadas a outras normas sectoriais de aplicación no terri-
torio e coas que a normativa da ZEPA é complementaria (relativas a seguridade aérea-voo de drons, 
regulación de artes de pesca, etc.).

9.2.1 Xestión e regulación de usos

9.2.1.1 Pesca profesional

1. Entre o 1 de marzo e o 31 de xullo non se permitirá o calado de artes de enmalle en horario 
diúrno nunha área dada adxacente á Costa de Dexo.

2. Esta limitación aplicarase na área definida na opción 3 da proposta de ZEPA (ver apar-
tado 8.2) e é en gran medida coincidente coa medida proposta en Álvarez (2015), que 
establece esta limitación nunha superficie de 500 m ao redor das colonias e a unha 
cota de 30 m. Neste caso a extensión adáptase á distancia aproximada de 500 m e á 
área de máis intensidade de uso por parte do corvo mariño cristado nas inmediacións 
da colonia.

3. Esta constitúe a única medida de regulación pesqueira en toda a ZEPA, afectando unica-
mente ao 9,3% da superficie total da área protexida, e aplícase en augas nas que, en base 
á información solicitada do propio sector, o uso de enmalles non é intensivo, polo que non 
se prevé un impacto elevado sobre a frota artesanal local. 

Figura 94. Área limitada ao uso de enmalles.
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4. Deberá prestarse especial atención ao cumprimento da normativa actualmente vixente no 
relativo á técnica do embalo, e facilitar a participación do sector nos procesos de toma de 
decisións. 

5. Promoverase a investigación, posta en valor e, no seu caso, xeneralización de técnicas de 
pesca innovadoras como as practicadas co trasmallo na ría da Coruña. En caso de continuar 
demostrándose a súa eficacia poderá exporse a súa aplicación noutras áreas, compatibili-
zándoas ou mesmo substituíndo á regulación exposta no punto anterior.

6. Avaliarase, en colaboración co sector pesqueiro, a oportunidade de incorporar un rexistro de 
aves capturadas accidentalmente.

9.2.1.2 Actividades recreativas, turísticas e de lecer

1. Limitarase o acceso non autorizado tanto por terra como por mar ás principais colonias de 
cría nun radio de 50 m. entre o 1 de marzo e o 31 de xullo. Esta limitación será extensible 
ás distintas actividades que se practican no territorio, excluíndo actividades profesionais 
como pesca e o marisqueo.

Esta limitación non se fai extensiva a núcleos de cría de pequena entidade ou uso irregular, 
para os que se poderán establecer medidas dinámicas de protección. Considéranse afecta-
das por esta regulación as seguintes colonias de cría:

a. Enseada de Lourido (A Laracha). Ámbito mariño.

b. Furna do Navío (A Coruña). Ámbito mariño.

c. Cabo de Mera – Enseada de Fontenla (Oleiros). Ámbitos terrestre e mariño.

d. Colonias do tramo Porto de Dexo-Porto de Lorbé (Oleiros). Ámbitos terrestre e mariño.

e. Colonias da Costa de Veigue (Sada). Ámbito mariño.

f. Colonia da costa de Ares (Ares). Ámbito mariño.

Esta limitación debería implicar a modificación do tramo do carreiro costeiro próximo ás 
colonias de Dexo dentro do radio de 50 m (ver figura 95).

2. Permítese a práctica da escalada nas vías actualmente existentes. A apertura de novas 
vías de escalada deberá ser autorizada previa avaliación do seu potencial impacto sobre as 
áreas de nidificación de aves mariñas e rupícolas.

Figura 95. Exemplos de limitacións de acceso a colonias en época de cría.
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3. A celebración de eventos ou probas deportivas nos ámbitos mariño ou terrestre da ZEPA 
deberán obter autorización previa avaliación do seu potencial impacto sobre as zonas de 
alimentación e cría de aves mariñas e rupícolas. Recoméndase a aplicación de protocolos 
de boas prácticas para o seu deseño e execución, por exemplo EUROPARC-España (2016) 
no caso das carreiras de montaña, ou outros similares.

9.2.1.3 Navegación e actividad portuaria

1. Dada a elevada vulnerabilidade deste territorio aos accidentes marítimos, elaborarase un 
Plan de Continxencias contra a contaminación mariña accidental específico para a ZEPA.

2. Os plans de continxencias municipais e das infraestruturas portuarias do territorio deberán 
incorporar no seu contido as medidas específicas de protección para as áreas prioritarias 
para as aves mariñas do Golfo Ártabro.

3. En colaboración con Autoridades Portuarias, considérase recomendable o establecemento 
de medidas anticontaminación e fondeo de remolcadores no fondeadoiro de Ares, de ma-
neira permanente ou temporal en caso de darse condicións meteorolóxicas ou de navega-
ción que así o recomenden.

4. Non se permitirán actividades de transvasamento de combustible ou bunkering no fondea-
doiro de Ares.

9.2.1.4 Enerxía

Non se permitirá a instalación de parques eólicos offshore no interior da ZEPA, e en todo caso de-
berán avaliarse os impactos directos ou indirectos da súa instalación fóra dos seus límites sobre os 
obxectivos de conservación.

9.2.1.5 Acuicultura

Non se permitirá a instalación de infraestruturas acuícolas no ámbito territorial da ZEPA terrestre. Fóra 
desta, avaliarase o potencial impacto de novas instalacións sobre as poboacións de aves mariñas, as 
súas zonas de cría e alimentación.

9.2.1.6 Dragados e rexeneración do litoral

A realización de dragados e actuacións de rexeneración do litoral ateranse á normativa sectorial 
específica, e en todo caso deberán avaliar de maneira explícita o seu potencial impacto sobre as po-
boacións de aves mariñas, as súas zonas de alimentación e cría, así como sobre o seu recurso trófico.

9.2.1.7 Residuos

Proponse a posta en marcha dun programa de redución de residuos plásticos no litoral da ZEPA.

9.2.1.8 Gobernanza

Considérase fundamental a implicación da sociedade civil do territorio na conservación do seu patri-
monio natural. Por iso, proponse a creación dun órgano de participación con voz na toma de decisións 
sobre a xestión da ZEPA, no que participen os principais axentes públicos e privados do territorio e, 
especialmente, o sector pesqueiro artesanal local.
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9.3 Formación, información e sensibilización

Proponse a elaboración dun Programa de Educación, Información e Sensibilización Ambiental sobre a 
ZEPA, polo menos con catro eixos fundamentais dirixidos aos seguintes grupos obxectivo:

- Comunidade Educativa.

- Poboación local.

- Sector Pesqueiro.

- Visitantes e sector turístico e de lecer.

9.4 Programa de Investigación

Considérase de interese profundar no coñecemento dos seguintes aspectos:

- Dinámica poboacional dos taxóns clave na ZEPA.

- Status do paíño do mal tempo no Golfo Ártabro no seu contexto máis amplo.

- Papel do Golfo Ártabro na conectividade xenética entre poboacións de corvo mariño cristado.

- Uso do espazo por parte das aves mariñas en augas exteriores.

- Definición do corredor migratorio e áreas crave no contexto do Golfo Ártabro. 

- Mortalidade e interacción entre aves mariñas e actividade pesqueira.

- Efectividade de técnicas de pesca innovadoras no Golfo Ártabro, con vistas á súa xeneral-
ización ou á implantación doutras con eficiencia económica e ambiental demostradas.

9.5 Programa de seguimiento

Propóñense os seguintes plans de seguimento co obxecto de avaliar o cumprimento dos obxectivos 
da ZEPA. Cada un deles deberá incorporar os correspondentes indicadores e fontes de verificación.

- Tamaño e dinámica das poboacións reprodutoras dos taxóns clave.

- Tamaño das poboacións invernantes ou estacionais

- Paso migratorio.

- Abundancia e distribución no mar.

- Mortalidade en artes de pesca.

- Residuos mariños

- Percepción e aceptación social.

- Uso público.
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