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OS ESPAZOS PROTEXIDOS 
 
A conservación do medio natural fai necesaria a protección de zonas de especial 
interese polos seus compoñentes e estado de conservación: os espazos 
naturais 
 
Os espazos naturais son zonas formadas por un ou máis ecosistemas, que 
presentan poucas transformacións pola explotación ou ocupación humana, unha 
biodiversidade de interese científico e educativo e paisaxe de gran valor estético. 
 
A ONU establece a protección de certos territorios da Terra con paisaxes 
consideradas coma biomas e recursos do patrimonio mundial, que se denominan 
Reservas da Biosfera 
 
En España (1989) establécese a Lei de Conservación dos Espazos Naturais e da 
Fauna e Flora silvestres, que sinala como figuras básicas de protección: 
 

� Os Parques Naturais. 
� As Reservas Naturaisl 
� Os Monumentos Naturais. 
� As Paisaxes Protexidas 

 
 

� Os Parques Naturais 
 
Son áreas naturais pouco transformadas pola explotación ou ocupación humana 
que, pola beleza das súas paisaxes, a representatividade dos seus ecosistemas 
ou a singularidade da súa flora, da súa fauna ou das súas formacións 
xeomorfolóxicas, posúen uns valores ecolóxicos, estéticos, educativos e 
científicos polos que a súa conservación merece unha atención preferente. 
 
Dentro dos parques estableceuse a categoría de Parques Nacionais cando a súa 
conservación é considerada de interese para  a nación e a súa xestión 
corresponde ao Estado (Comisións mixtas e Patronais) que establecen para a súa 
mellor conservación a Rede de Parques Nacionais. Actualmente existen 13 
Parques Nacionais; o ultimo declarado foi o das Illas Atlánticas (Galicia) en 2002. 
Nos parques está limitado o aproveitamento dos recursos. 
 
 
En Galicia son: 
 
� Parque natural da Baixa 

Limia e Serra do Xurés. 
 
� Parque Natural das 

Fragas do Eume. 
 
� Parque Natural do 

Invernadoiro. 
 
� Parque Natural Serra de Enciña da Lastra. 
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� Parque Natural do complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e 

Vixán. 
 
� Parque Natural do monte Aloia. 
 
 
� Parque natural da Baixa Limia e Serra do Xures. 
 

Situado ó sueste da provincia de Ourense. Superficie de 20.920 has, que se 
corresponden cos concellos de Entrimo, Lobios e Muíños, limítrofes con 
Portugal e co parque Nacional de Peneda, Xurés 

 Baixa Limia 

Flora 

Sobreira, érbedo, carballo, carballo 
rebolo, piñeiro silvestre, teixo, acivro, 
serbal de cazadores, castiñeiro, loureiro, 
bidueiro, freixo, amieiro, chopo,  abeleira, 
acacia  

 

 

Acivro (Ilex aquifolium)  Serra do Xures 

Fauna  

Cabalo ou garrano corzo, lobo, raposo, xabaril, 
teixugo, lontra, aguia real, culebreira europea, rapina 
perdicera, aguia cincenta, bubela,· avión zapador, 
cobra de auga,·víbora de seoane lagarto verdinegro, 
lagartixa de bocaxe,  sapo común, sapo parteiro  
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� Parque Natural das Fragas do Eume . 
 
Localízase no Nordés de Galicia, entre a 
costa da Ría de Ares e a Serra da Loba en 
Monfero, provincia da Coruña. Esténdese 
polos concellos coruñeses de Cabanas, A 
Capela, Monfero e Ponte do Eume. 
 
 
Flora 

Carballo, castiñeiro, bidueiros, freixos, 
Woodwardia (supervivente dos fieitos).  

Fauna 
Gato montés, xineta, marta, raposo, 
bufo real, falcón abelleiro, chotacabras, 
azor, lontra, martín mariñeira, esquío, e 
multitude de pequenos mamíferos e 
aves típicas do bosque.   

  
 

Lesma (Geomalacus maculosus) 

Escarabello (Carabus galicianus) 
 

Gabeador común (Certhia brachydactyla) 
 

� Parque Natural do Invernadoiro   
 

Comprende varias serras do sur do macizo 
ourensán, nunha paisaxe típica de montes 
galegos de cimas redondeadas cubertas de 
especies vexetais endémicas, situado nun 
enclave xeográfico a cabalo entre o mundo 
mediterráneo e o eurosiberiano. Un dos 
espazos máis interesantes do parque é o 
Circo glaciar do Figueiro, onde hai un 
formidable bosque de acivros. 
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Flora 
 
Serbal de cazadores, escambrón, acivro, 
silveira, carballo, bidueiro, arandeira, queiroa.  
 
 
 
Serbal de cazadores 
(Sorbus aucuparia) 
 
 
 
 

 
 
Fauna 
Leirón gris, teixugo, marta, garduña, armiño,  
donicela, corzo, cervo, gamo, desmán, turón, 
lontra, aguia real, cabra montés, lobo, xabaril 
 
 
 

Leirón  (Glis glis) 
 
 
 
 
� Parque Natural Serra de Enciña da Lastra . 
 

Localízase no nordés da provincia de Ourense, na 
comarca de Valdeorras, situada no  concello de 
Rubiá. 

Flora  

Atópanse representadas a metade das especies 
vexetais de toda a Comunidade. Encaixados nos 
vales do río Sil, bosques de aciñeiras, grandes 
tomiñares, matogueiras e pasteiros forman 
hábitats protexidos pola Comunidade Europea 
e tamén no ámbito galego como Zona de 
Especial Protección dos Valores Naturais. 
Entre toda esa rica vexetación destaca unha 
flor endémica que medra nos rochedos de 
montaña, a Petrocoptyx grandiflora. 

A vexetación adaptada ás rochas calcarias, 
como algúns dos fieitos, herbas e un pequeno 
tomiño, practicamente non existe noutros 
lugares de Galicia. As plantas endémicas 

        Orquídea (Dactylorhiza aculata) 
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confírenlle unha importancia engadida, como as máis de 25 especies de 
orquídeas.  

                 

Fauna  

Morcego das covas,·andurón,· aguia real,  bufo 
real, falcón peregrino,· choia piquivermella, · 
papuxa montesa, lagarto das silvas, cangrexo 
de río, escaravello, vacaloura  
 
Choia piquivermella 
(Pyrrohocorax pyrrohocorax) 
 

 
 
� Parque Natural do complexo dunar de Corrubedo e lag oas de Carregal e 

Vixán. 
 
En Ribeira - A Coruña,. ao norte do 
parque atópase unha praia duns 4 km de 
lonxitude, pechada nos extremos por 
cantís rochosos. No interior esténdese o 
complexo dunar e tras el unha marisma 
constantemente influída polas mareas e 
dúas lagoas: unha de auga salgada 
(Carregal), e outra, máis ao sur, de auga 
doce (Vixán). 
 

Flora 

O complexo dunar alberga unhas 200 especies de vexetais superiores, algunhas 
incluídas no catálogo de plantas endémicas raras e ameazadas de España e 
outras cun valor florístico e bioxeográfico singular. Nas marismas atopamos 
xunqueiras e carrizas Na zona que rodea o complexo atopamos un bosque de 
piñeiros entre os que se poden ver algúns carballos, ameneiros e salgueiros con 
un sotobosque de toxos, uces e xestas 

Fauna  

Destaca pola súa gran riqueza faunística sobre todo a ornitofauna,. con máis de 
70 especies de aves, especialmente limícolas e anátidas (píllara dourada, píllara 
papuda, pilros, mazarico, pato cullerete, alavanco, garzas, parrulos, espátula, 
demo negro…) que teñen aquí o seu hábitat permanente ou como estación de 
paso nas rutas migratorias. As lagoas e marismas son un importante lugar de cría 
de peixes e crustáceos e tamén é salientable a diversidade de anfibios e réptiles 
(10 e 14 especies, respectivamente. Como endemismos, é importante destacar o 
tritón (Triturus boscai) ou a lagartixa galega (Podarcis bocagei).  
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� Parque Natural do monte Aloia. 
 
Situado entre Tui e Gondomar 
(Pontevedra) 
 
Flora 
 
Piñeiro silvestre, piñeiro de 
repoboación, piñeiro de Monterrei, 
thuja, bidueiro, castiñeiro, pereira 
bravo, salgueiro, acivro, criptomeria, 
sobreira acacia, abeto vermello, 
ciprés, cedro, eucalipto, falsa 
acacia… Serra do Galiñeiro 

 
 
 
 

Queiruga (Erica) 
 
 
Estas especies, cuxa repoboación iniciase 
en 1910, deron lugar a un arboredo de 
gran interese. 
 

Fauna 
 
Sobresaen as especies típicas dos ambientes forestais ben desenvolvidos como o  
raposo,o coello, o ourizo, a perdiz,o pito real, o gaio, a aguia ratoeira, o azor, o 
moucho das orellas. 
 
 
Parque Nacional 
 
Parque Nacional marítimo terrestre das Illas 
Atlánticas de Galicia, composto polos 
arquipélagos de Cortegada, Sálvora, Ons e 
Cíes. 
 

 
Ons 
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Sálvora Cies 
 
 

 
 
 

                                            
 
 

 
Cortegada 

 
 
 
 
 

� As Reservas Naturais 
 
Son espazos naturais a finalidade dos cales é protexer ecosistemas, 
comunidades ou elementos biolóxicos, que pola súa rareza, fraxilidade, 
importancia ou singularidade merecen unha valoración especial. Neles permítese 
a explotación dos,recursos cando sexa compatible coa conservación dos valores 
para protexer, pero está prohibida a recolección de material biolóxico ou xeolóxico 
excepto con autorización e por razóns de investigación ou educativas. 

 
 

Cabo de Creus  

 

Ancares  
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Os Monumentos Naturais. 
 
Son espazos ou elementos da natureza constituídos por formacións 
particularmente singulares, escasas ou fermosas, que merecen unha protección 
especial. Inclúense formacións xeolóxicas e xacementos importantes polos seus 
valores científicos, culturais ou paisaxísticos. 
 

Souto de Retorta 
(Viveiro, Lugo) 

Souto de Rozabales 
(Manzaneda-Ourense) 

Fraga de Catasós 
(Lalín, Pontevedra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costa de Dexo (Oleiros-A Coruña) Praia das Catearais (Barreiros-Lugo) 
 
� Paisaxe protexida 
 
Son espazos que polos seus valores singulares, estéticos e culturais, ou ben pola 
relación harmoniosa que neles se establece entre a humanidade e o medio 
natural, son merecedores dunha protección especial. 
 

Lagoa de gallocanta, auga salgada (Teruel). Desembocadura de Millars (Castellón)  



 

Mª Ángeles González Baldonedo 9

Na actualidade existen en España máis de 547 espazos protexidos, en Galicia 
non hai ningún declarado ata o momento. 
A incorporación á UE obrigou a recoller as normas da Directiva Hábitat, o seu 
obxectivo é preservar a biodiversidade a través da Rede Natura 2000 e segundo 
os acordos do Cume do Río 
 
 
Reservas da Biosfera 
 
Esta designación é outorgada pola organización das Nacións Unidas para a 
Educación (UNESCO) a certos lugares do planeta de especial interese, que son 
elixidos a proposta dos máis de cen países que participan no programa Home e 
Biosfera. Os requisitos que son necesarios para acadar esta denominaciónson: 
 
• Que sexan lugares representativos de ecosistemas naturais ou minimamente 

alterados, servindo de exemplo de como se debe convivir coa natureza. 
• Que actúen como centros de observación, ensinanza e investigación de 

técnicas de conservación e uso sostible dos recursos naturais, de forma que 
poidan sastifacer as necesidades humanas sen deterioro do contorno. 

 
As reservas da biosfera constan de 
tres zonas: 
o Zona de núcleo. Lugar no que o 

ecosistema permanece 
practicamente inalterado e é 
representativo. Está adicado á 
función de conservación. 

o Zona de amorecemento ou 
tampón. Área que redea á 
anterior, na que é posible un 
uso dos recursos compatibles 
coa conservación. 

o Zona de transición. Espazo no que existe un maior grao de explotación, pero 
con criterios de sostibilidade. 

 
 
Reservas de Biosfera en España: Doñana, 
Lanzarote, Menorca, Serra Nevada, Serra 
de Cazorla, Marismas de Odiel... 
 
 
 
Serra de Cazorla 

Núcleo 

Zona tampón 

Zona de transición 


