
Repartido entre a provincia da Coruña e Pontevedra, o 
destino turístico Rías Baixas - Ría de Arousa, está for-
mado por 17 concellos: O Grove, Sanxenxo, Meaño, 
Meis, Cambados, Ribadumia, Vilanova de Arousa, Illa 
de Arousa, Vilagarcía de Arousa, Catoira, Valga, Pon-
tecesures, Dodro, Rianxo, Boiro, A Pobra do Carami-
ñal e Riveira, a maior parte deles bañados polo mar. 
A comarca acolle sete espazos naturais protexidos, 
entre eles un Parque Natural e un Parque Nacional,  
o que a converte,  debido á diversidade dos seus me-
dios naturais, nun excelente lugar para a observación 
de aves. 

A ría de Arousa: un mar fecundo 

As rías e especialmente a de Arousa ofrécennos unha das 
paisaxes humanizadas máis interesantes e fermosas de 
Europa, polos seus usos humanos tradicionais e a múltiple 
fusión de ambientes terrestres e mariños. O afloramento de 
augas frías ricas en nutrientes, debido aos ventos do nor-
deste que desprazan a auga superficial, é unha das causas 
da gran produtividade deste mar. Hai máis de 10.000 anos, 
o desxeo dos casquetes polares orixinou a inundación dun 
val fluvial de escasa profundidade. Nacera a ría de Arousa. 
As cunchas e areas acumuláronse durante milleiros por dife-
rentes praias, entre elas a que daría lugar á duna máis alta 
de todo o norte ibérico, a gran duna do Parque Natural do 
complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán. 
Como colofón, unha illa, a do Grove, conectouse por unha 
barra de area, hai uns poucos séculos, co continente, dan-

do lugar a unha extensa enseada de pouca profundidade, O 
Vao. Esta baía é ideal como área de descanso e invernada 
de patos e aves limícolas, que crían no norte de Europa,no 
Ártico e noutros lugares da Península Ibérica.

A ría de Arousa, espazo aberto ás aves

1. Illa de Sálvora (Riveira)

Situada na entrada da ría de Arousa, forma parte do Parque 
Nacional marítimo - terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. 
É un dos poucos lugares de reprodución en España da gai-
vota escura e os seus illotes acollen colonias reprodutoras 
do cada vez máis escaso corvo mariño cristado. O acceso 
á illa  realízase desde Riveira ou desde O Grove. É posible 
observar arroaces nesta ruta.

2. Lagoa de Vixán - praias de Aguiño (Riveira)

A lagoa de Vixán forma parte do Parque Natural do comple-
xo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán.  Zona 
de Especial Protección das Aves e Humidal de importancia 
internacional, é un bo exemplo de lagoa litoral de auga do-

ce ben conservada. Aquí reprodúcense varias especies de 
aves acuáticas (pato frisado, mergullón pequeno) e nos seus 
campos obsérvanse tartaraña das xunqueiras, azor e falcón 
pequeno. Na invernada e no paso migratorio é un lugar de 
observación de aves, fácil e entretido. As praias acollen aves 
limícolas e gaivotas descansando das súas tarefas e viaxes 
cotiás.

3. Costa de Corrubedo (Riveira)

O extremo oeste do concello de Riveira amosa un variado 
conxunto de medios litorais, desde unha marisma salobre e 
praia suxeitas ao vaivén das mareas (O Carregal e praia da 
Ladeira), ata espectaculares areais e a maior duna móbil do 
norte da Península Ibérica, que forman parte do Parque Na-
tural de Corrubedo. Nas proximidades, desde o saliente ro-
choso do faro de Corrubedo, pódense contemplar centos de 
mascatos e carolos durante a migración. Nos amplos areais 
cría unha das mellores poboacións de píllara das dunas de 
Galicia e a única de alcaraván da costa do norte de España.

4. Chans do Barbanza
(Boiro e A Pobra do Caramiñal)

Extensa meseta situada na parte máis alta da Serra do Bar-
banza, manexada polo home desde hai milleiros de anos, 
que nos amosa unha paisaxe aberta de prados e toxeiras, 
apropiados para a observación de rapaces. Único lugar de 
Arousa Norte onde se ven con regularidade algunhas espe-
cies como a aguia cobreira e a tartaraña cincenta Tamén é 
o único lugar de nidificación ocasional de especies norteñas 
escasas na comarca, como o picanzo vermello ou a escri-
benta amarela. 

5. Praia de Barraña (Boiro)

Praia deste concello situada no interior da ría de Arousa que 
ten especial interese para a observación de aves limícolas, 
corvos mariños e gaivotas durante a marea baixa, no outono 
e inverno. É localidade importante en Galicia para a gabita, 
presente no inverno. O grande uso humano da praia fai reco-
mendable visitala moi cedo.

6. Costa de Abanqueiro - O Neixón (Boiro)

Conxunto de areais e enseadas, interesantes en pleno in-
verno para a observación de aves mergulladoras escasas en 
Galicia como o mergullón cristado e o mergullón de pescozo 
negro. Na praia de Mañóns pódense observar gabitas, ma-
zaricos, garzas reais, garzotas, diferentes especies de gaivo-
tas, corvos mariños grandes e píldoras cincentas.

7. Costa de Rianxo

Área cunha intensa actividade humana, que comparte espa-
zo con patos, garzas reais, gaivotas, garzotas e picapeixes. 
A praia das Cunchas é o mellor lugar do norte de España 
para mergo cristado e un dos mellores de Galicia para mer-
gullón de pescozo negro, que se ven na época máis fría do 
inverno.

8. Baixo Ulla (Dodro, Valga e Pontecesures)

Extensa zona chanceira, de terras húmidas e campos, que 
alternan co bosque de ribeira na rexeneración. Dispersos 
por toda a zona é posible observar paxariños norteños como 
o cardeal, aves migratorias rechamantes no verán como o 
ouriolo, nidificantes escasos como a subespecie lusitana da 
escribenta das canaveiras, e fugaces rapaces migratorias 
como o falcón pequeno. Ten tamén un novo habitante afri-
cano, produto de fuxidas de gaiola, o bico de coral común.

O b s e r v a n d O  a v e s  n a  r í a  d e  a r O u s a
Os espazos naturais protexidos axudan a 
conservar o territorio e as súas especies

No medio do mar de Arousa conflúen un conxunto de 
ecosistemas e hábitats, moitos deles prioritarios para a 
conservación, que se sustentan en distintas figuras de 
protección. Todos eles están na Rede Natura 2000 e fo-
ron declarados Zonas de Especial Protección dos Valo-
res Naturais (ZEPVN).

AO Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas At-
lánticas de Galicia pertencen as illas de Cortegada no 
interior e Sálvora na boca da ría. Estas illas acollen un bo 
número de plantas raras e ameazadas de Galicia como 
o tomelo bravo. Na illa de Cortegada destaca un bosque 
antigo de loureiros cunha gran diversidade micolóxica.

O Parque Natural do complexo dunar de Corrubedo 
e lagoas de Carregal e Vixán tamén comparte as figu-
ras de protección de Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC) Complexo húmido de Corrubedo, Zona de Especial 
Protección para as Aves (ZEPA) Complexo litoral de Co-
rrubedo, e Humidal de importancia internacional Ramsar 
Complexo das praias, lagoa e duna de Corrubedo. Este 
espectacular lugar destaca por posuír un dos sistemas 
dunares mellor conservados en Galicia, e porque alberga 
a duna móbil máis grande do terzo norte peninsular. Des-
taca tamén pola diversidade de flora que acolle e polo 
feito de ser un importante lugar de invernada de aves 
acuáticas migratorias e lugar de cría da vulnerable píllara 
das dunas e do ameazado alcaraván.

O LIC Complexo Ons - O Grove conserva unhas im-
portantes colonias de corvo mariño cristado e nas súas 
augas pódese ver o arroaz. 

O Complexo intermareal Umia - O Grove, A Lanzada, 
punta Carreirón y laguna Bodeira tamén está cataloga-
do como ZEPA e Humidal de importancia internacional 
Ramsar. Trátase dun dos humedais máis importantes 
de Galicia, acollendo  e dando alimento a especies ou 
comunidades ameazadas. Alberga na invernada a máis 
de 13.000 aves acuáticas, entre as que se encontran o 
cullereiro ou a gabita.

O LIC Sistema fluvial Ulla - Deza ten un alto valor eco-
lóxico e paisaxístico, xa que actúa como corredor ecoló-
xico e acolle a numerosas especies en perigo de extin-
ción como o salmón ou a  escribenta das canaveiras, que 
comparten este espazo coa lontra e numerosas limícolas.
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9. A Illa de Arousa

No terzo sur da Illa de Arousa, encóntrase punta Carrei-
rón, unha bonita península ideal para un paseo, mentres 
esculcamos os esteiros e as rochas, na procura de aves 
limícolas. Forma parte, xunto coa enseada do Vao, da ZE-
PA Complexo intermareal Umia - O Grove, punta Carreirón 
e lagoa Bodeira. Son frecuentes os biluricos, píldoras e vi-
rapedras. Nas praias da illa, gaivotas norteñas no inverno, 
como o gaivotón e a gaivota cana.

10. Costa de Cambados - Esteiro do río Umia 
(Cambados)

Na fronte litoral de Cambados, aínda que é un medio moi 
urbanizado, dispón de produtivas zonas mareais onde é po-
sible observar garzas, limícolas, picapeixes, carráns e cu-
llereiros. O próximo esteiro do río Umia complementa unha 
visita a esta zona, con presenza de gabitas,  biluricos, patos 
mergulladores e mergos cristados.

11. Enseada do Vao 
(Cambados, Sanxenxo e Meaño) 

Trátase dun dos humidais máis importantes de Galicia, aco-
llendo e dando alimento e refuxio a especies escasas co-
mo o cullereiro. Acolle na invernada a máis de 13.000 aves 
acuáticas. Alomenos unha vintena de especies acuáticas 
teñen aquí un lugar de importancia das súas poboacións es-
pañolas. Trátase, ademais, dun dos mellores sitios do norte 
de España para ver aves limícolas. 

12. Lagoa Bodeira (O Grove) 

Este pequeno humidal litoral complementa unha visita ás 
áreas naturais de O Grove. En pleno inverno é posible ob-
servar aquí, con coidado para non molestalos, lavancos e 
galiñolas negras. Os campos e sebes circundantes acollen 
unha boa diversidade de pequenos paxaros, sendo un lugar 
ideal para un paseo madrugador.

13. Costa da Lanzada (O Grove e Sanxenxo)

Ao longo do litoral de mar aberto dos concellos de Sanxenxo 
e O Grove encóntranse praias e puntas que fan posible a 
observación de aves mariñas e limícolas costeiras, de forma 
complementaria á veciña e espectacular enseada do Vao. 
O extenso areal da Lanzada é un dos mellores puntos de 
España para observar mobellas e pentumeiros.

14. Mar de Arousa

Na actualidade o barco “Chasula” realiza rutas pola platafor-
ma mariña próxima e pola ría, ata 12 millas náuticas, con fins 
exclusivos de observación ornitolóxica, desde O Grove. Nes-
tas visitas, que dependen moito do estado do mar e a época, 
pódense observar moi preto as aves mariñas. É a ruta ideal 
para fotógrafos de natureza e ornitólogos de interior. Outras 
embarcacións e empresas realizan rutas turísticas pola ría, 
desde onde tamén é posible observar aves mariñas.
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ÁREAS DE INTERESE 
PARA OBSERVAR AVES
NO XEODESTINO
RÍAS BAIXAS - RÍA DE AROUSA
Principais especies de aves que se poden observar na 
ría de Arousa
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3. Costa de Corrubedo
(Riveira)

2. Lagoa de Vixán e 
praias de Aguiño
(Riveira)

!Æ 1. Illa de Sálvora
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13. Costa da Lanzada
(O Grove, Sanxenxo)
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11. Enseada do Vao 
(Cambados,Sanxenxo, Meaño)

!Æ 9. A Illa de Arousa
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8. Baixo Ulla
(Dodro, Valga, Pontecesures)

!Æ 7. Costa de Rianxo
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6. Costa de Abanqueiro - 
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5. Praia de Barraña
(Boiro)
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4. Chans do Barbanza
(Boiro, A Pobra do Caramiñal)

LIC Complexo húmido 
de Corrubedo

LIC Complexo Ons - O Grove

ZEPA Complexo litoral 
de Corrubedo

ZEPA Complexo intermareal 
Umia - O Grove, A Lanzada,
punta Carreirón e lagoa Bodeira 

LIC Sistema fluvial Ulla - Deza

Parque Nacional
Marítimo Terrestre 
das Illas Atlánticas 
de Galicia

Parque Natural do complexo 
dunar de Corrubedo e lagoas de 
Carregal e Vixán

Aguiño

Carreira

Riveira

Palmeira

A Pobra do Caramiñal

Boiro

Cabo de Cruz

Rianxo

Padrón

Carril

Vilagarcía de Arousa

Arousa
Vilanova de Arousa

Vilaxoán

Sobradelo

Caldas de Reis

Cambados

O Grove

Sanxenxo

Portonovo

Combarro

Pontevedra

Raxó

Porto do Son

LIC Complexo húmido 
de Corrubedo

LIC Complexo Ons - O Grove

RIVEIRA

 A POBRA DO CARAMIÑAL

BOIRO

RIANXO

DODRO

PONTECESURES

VALGA

CATOIRA

VILAGARCÍA DE 
AROUSA

VILANOVA DE 
AROUSA

CAMBADOS
RIBADUMIA

MEIS

MEAÑO

SANXENXO

O GROVE

A ILLA DE 
AROUSA

ZEPA Complexo intermareal 
Umia - O Grove, A Lanzada,
punta Carreirón e lagoa Bodeira 

Parque Nacional
Marítimo Terrestre 
das Illas Atlánticas 
de Galicia

14. Mar de Arousa

Río Umia

Río 
Ulla

AG-11

AG-1
1

AP
-9

A
P

-9

AG-41

VRG-4.2

VRG-4.1

ZEPA

LIC

Parque Nacional/
Parque Natural

LENDA

Estrada convencional

Ferrocarril

Autoestrada/Autovía/
Vía rápida

!Æ Áreas observación de 
aves

Centro de visitantes/
Aula de natureza

Observatorio de aves

Casa da costa

Aula de naturaleza 
de Siradella

Campelo

AG-11

AG
-4

1

AG-11

Observatorio de Abanqueiro
(42,637646 N; 8,856979 O)

Observatorio de Vixán
(42,540410 N; 9,024042 O)

!Æ
10. Costa de Cambados - Esteiro do río 
Umia (Cambados)

!Æ
12. Lagoa Bodeira

(O Grove)

Observatorio de O Carreirón 2
(42,534165 N; 8,878035 O)

Observatorio de O Carreirón 1
(42,533173 N; 8,874049 O)

Observatorio punta Arfolin
(42,494740 N; 8,811754 O)

Observatorio punta Insuíña 
(42,494114 N; 8,823641 O)

Observatorio Vao sur
(42,450111 N; 8,870480 O)

Observatorio Vao centro
(42,455187 N; 8,873109 O)

Observatorio Vao norte
(42,460317 N; 8,873188 O)

Observatorio de O Cavernal
(42,463045 N; 8,870766 O)

Observatorio Con do Guillote
(42,465170 N; 8,865874 O)

Observatorio de A Pantoeira
(42,457435  N; 8,891970 O)

Observatorio esteiro Coroño
(42,643060 N; 8,897939 O)

Especie Área

Aguia cobreira 4

Alcaraván 3

Arao 3, 13, 14

Arao papagaio 14

Asubiador 2, 11

Avefría 3

Azor 2, 8

Azulenta 4, 8

Becacina 8, 12

Bico de coral común 7, 8, 12

Bilurico claro 3, 5, 7, 9, 10, 11

Bilurico das rochas 5, 9, 11

Bilurico escuro 10

Bilurico patirrubio 5, 10, 11

Cardeal 8

Carolo 3, 13, 14

Carrán ártico 14

Carrán común 3, 14

Carrán cristado 1, 3, 7, 12, 13

Carriza 8

Carriza dos xuncos 8

Cerceta 2

Chasco común 3, 12

Corvo grande 1

Corvo mariño cristado 1, 2, 3, 13, 14

Corvo mariño grande 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13

Corvo pequeno 3

Cotovía cristada 12

Cullereiro 6, 10, 11

Cullerete 2

Escribenta amarela 4

Escribenta común 3, 4, 8, 12

Escribenta das cana-
veiras

2, 8

Escribenta riscada 4, 8

Esmerillón 3

Estorniño pinto 7

Estreliña riscada 8

Falcón pequeno 2, 8

Falcón peregrino 6

Ferreiriño azul 3, 4, 7, 8

Ferreiriño cristado 4, 7, 8

Ferreiriño de cara 
negra

2

Ferreiriño negro 4, 7, 8

Ferreiriño rabilongo 7, 8

Especie Área

Ferreiriño real 4, 7, 8

Folosa amarela 8

Folosa das canaveiras 2

Folosa grande 2

Fulepa das xunqueiras 8

Furabuchos balear 1, 3, 13, 14

Gabeador común 8

Gabián 2, 4, 8

Gabita 3, 5, 6, 10, 11

Gaivota arxéntea 3, 5

Gaivota cabecinegra 5, 7, 9, 11

Gaivota cana 3, 9

Gaivota chorona 3, 5, 6, 9, 11

Gaivota de Delaware 3

Gaivota de Sabine 14

Gaivota escura 1, 3, 5, 7, 9, 11

Gaivota patiamarela 1, 2, 3, 13

Gaivota tridáctila 3

Gaivotón 2, 3, 5, 7, 9, 11

Galiñola 2, 12

Galiñola negra 2, 12

Garza pequena 2

Garza real 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10,11, 12

Garza vermella 2

Garzota 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11

Garzota grande 11

Gatafornela 3

Lagarteiro 3

Lavanco 2, 5, 7, 10, 11, 12

Lavandeira branca 5, 8

Lavandeira marela 13

Lavandeira real 7

Laverca 3, 4

Liñaceiro 1, 3, 12

Mascato 3, 13, 14

Mazarico chiador 2, 3, 6, 7, 9, 11

Mazarico rabinegro 9, 11

Mazarico real 6, 7, 9, 11

Mazarico rubio 3, 9, 10, 11

Mergo cristado 7, 9, 10, 14

Mergullón bicogroso 2

Mergullón cristado 6

Mergullón de pescozo 
negro

6, 7

Mergullón pequeno 2, 10

Merlo 3, 8

Miñato 1, 2, 8

Especie Área

Mobella ártica 13

Mobella grande 2, 3, 9, 13, 14

Ouriolo 8

Paíño de Wilson 14

Paíño pequeno 3, 14

Palleira grande 3, 13, 14

Palleira parásita 13, 14

Palleira rabilonga 14

Papoazul 2

Paporrubio 3, 8

Papuxa cabecinegra 1, 3, 7, 12

Papuxa das amoras 12

Papuxa do mato 4, 9

Pardal 8

Pardela cincenta 3, 13, 14

Pardela escura 14

Pato bastardo 10

Pato bastardo 10

Pato chupón 2

Pato cristado 2, 10

Pato frisado 2

Pato rabeiro 7, 13

Pato rabilongo 2, 11

Pedreiro cincento 2

Pega 8

Pentumeiro 2, 3, 9, 13

Peto real 12

Peto verde 4, 7, 9

Pica  costeira 10

Pica das árbores 4

Pica de Richard 2

Pica dos prados 3, 8

Picafollas ibérico 8

Picanzo vermello 4, 8

Picapeixe 7, 10, 13

Píldora cincenta 3, 6, 9, 11

Píldora dourada 3, 9

Píllara das dunas 2, 3, 9

Píllara pequena 3

Píllara real 1, 3, 9, 11, 13

Pilro canelo 2

Pilro común 3, 9, 10, 11

Pilro escuro 2, 13

Pilro ferruxento 3

Pilro gordo 3

Pilro peitoral 2

Pilro tridáctilo 1, 2, 3, 10, 11, 13

Pimpín 7, 8

Pomba torcaz 8

Rabirrubio 1

Rascón 6, 8

Ruisinol bravo 2, 8

Rula común 8

Tartaraña cincenta 4

Tartaraña das         
xunqueiras

1, 2

Tordo charlo 8

Tordo común 12

Tordo rubio 12

Verderolo 3, 7, 8

Virapedras 2, 9, 10, 11, 13

Xílgaro 7, 8, 12

Xirín 3, 7, 8

Observatorio laguna Carreirón
(42,52778 N; 8,87086 O)


