
A RESERVA DE BIOSFERA MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO 
DESCRICIÓN E TERRITORIO 
As Reservas de Biosfera somos espazos para o desenvolvemento sostible, onde se traballa polo mantemento da 
biodiversidade e da diversidade cultural, onde procuramos un desenvolvemento social e económico respectuoso co medio, 
experimentamos para conseguir un bo uso dos recursos naturais, culturais e sociais e fomentamos a participación dos 
cidadáns, a formación e a educación. 

Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo foi declarada Reserva de Biosfera pola UNESCO, en maio de 2013.  

Abrangue un total de 116.724 ha (113.969 ha terrestres e 2.754 ha mariñas), que representan case o 15% da superficie da 
provincia da Coruña, repartidas en 17 concellos: Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Coirós, 
Curtis, Culleredo, Miño, Irixoa, Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada e Sobrado. 

ECOTURISMO 
Promovemos accións dirixidas a fortalecer un turismo de calidade e respectuoso co medio natural, poñendo  
en valor o patrimonio ambiental e cultural e favorecendo unha oferta de turismo sostible. 

Desde o ano 2017 estamos adheridos ao Clube de Produto Turístico Reservas de Biosfera Españolas. 

Na actualidade xestionamos o Xeodestino «A Coruña e As Mariñas», o que permite unificar a mensaxe 
turística e promover estratexias conxuntas entre os municipios.

EMPRENDEMENTO E EMPREGO VERDE 
Estamos comprometidos cun modelo de desenvolvemento socioeconómico que xere oportunidades para a igualdade social e no que as persoas 
se impliquen na xestión e mellora ambiental, e tamén na xeración de iniciativas emprendedoras. 

Fomentamos o emprendemento, o cooperativismo e a economía social, impulsando a creación do emprego verde e o emprendemento ligado 
ao aproveitamento sostible dos recursos locais. 

Desde a Reserva de Biosfera traballamos na posta en marcha de iniciativas emprendedoras, facilitando o asesoramento e titorización de 
proxectos, poñendo en marcha Viveiros de Empresas Agroalimentarias dirixidos ás persoas que se inicien na actividade agraria e 
agroindustrial e facilitando o acceso a financiamento a través do Programa de Microcréditos ou mediante a formación e acompañamento 
técnico a persoas emprendedoras, entre outras actuacións.   

A Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras 
do Mandeo é un novo destino SICTED (Sistema de 
Calidade Turística en Destino), que ten por obxectivo 
promover a aplicación dos estándares de calidade entre 
todas as empresas turísticas. 

Desde a Reserva de Biosfera se está a favorecer a 
creación da Comunidade Slow Food Mariñas Coruñesas, 
permitindo mellorar o posicionamento e proxección 
internacional das empresas de restauración adheridas á 
Marca. 

Outra das liñas que se está promovendo desde a Reserva, 
no marco do ecoturismo, é o turismo ornitolóxico, cuxo 
obxectivo é facilitar a observación e o coñecemento das 
aves e dos seus hábitats.

A época romana presente na Cidadela en Sobrado,  
o propio Camiño de Santiago que discorre a través  
do Camiño Inglés e tamén do Camiño Norte, declarado 
Patrimonio da Humanidade; a arquitectura modernista 
en Sada, a Ruta do Impresionismo das Mariñas  
que forma parte das Rutas Impresionistas Europeas,  
ou unha variada arquitectura popular e civil (pazos, 
xardíns e parques enciclopédicos como O Pasatempo  
en Betanzos ou balnearios… ) son algúns exemplos  
da enorme riqueza patrimonial que agocha  
este territorio.

A parte que abrangue o concello de Arteixo da extensa Zona 

Especial de Conservación Costa da Morte é tamén zona núcleo 
da Reserva. Destacan os sistemas dunares e 
cantís costeiros que atesouran unha gran 
diversidade de plantas adaptadas a estes fráxiles 
ecosistemas con presenza de varias especies 
vulnerables ou en perigo de extinción como  
o paxariño marelo (Linaria polygala subsp. 
aguillonensis) ou Chaetopogon fasciculatus subsp. 
postratus. Acolle importantes poboacións invernantes de gaivotas 
(das máis numerosas da península Ibérica de gaivota arxéntea) e 
tamén aves mariñas e limícolas en migración. Destaca a invernada  
das mobellas ártica e grande e a presenza dun dos poucos núcleos 
reprodutores en Galicia de cotovía cristada.

A Zona Especial de Conservación Costa de Dexo, que tamén é 
Monumento Natural, é unha importante área de cantís, covas 

mariñas e illotes que se estende ao longo dun dos tramos de 
costa mellor conservados do Golfo Ártabro; un espazo natural de 
grande interese pola súa xeomorfoloxía e o seu alto valor 

paisaxístico. Acolle unha importante vexetación de matogueira 

costeira que é hábitat natural de interese comunitario e onde 
medran varios endemismos galaicos e ibéricos noroccidentais, 
como a ameazada herba de namorar (Armeria pubigera subsp. 
pubigera) e a escasa margarida grande de cantil (Leucanthemum 

merinoi). Destaca por acoller na zona de continente  
un importante núcleo de cría de corvo mariño cristado  

e tamén por ser zona de cría do escaso andoriñón real  
e a presenza regular del paíño pequeno. 

Actualmente, varios concellos como os de Abegondo, Bergondo, Betanzos, 
Culleredo e Sada participan activamente no programa Educando na Biosfera. 

Máis de 2 000 persoas, durante a edición 2018-2019, participaron neste 
programa formativo que trata de visibilizar o desenvolvemento sustentable e  
no que unha parte fundamental é o compromiso e a colaboración activa  
do alumnado, profesorado e equipos directivos dos centros educativos 
implicados, así como dos concellos participantes. Trátase dun programa educativo 
eminentemente práctico, que trata de reforzar e complementar os coñecementos 
teóricos desenvolvidos nas aulas.

Coa Empresa Municipal de Augas de A Coruña (EMALCSA) 
desenvolvemos o concurso A auga non para, como  
unha ferramenta didáctica sobre o valioso que resulta  
este recurso hídrico e que axuda a identificar valores 
sociais, ambientais, culturais e económicos relacionados 
coa auga, dun xeito lúdico e atractivo. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: EDUCANDO NA BIOSFERA 
Un eixo fundamental da Reserva de Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo é o desenvolvemento de programas  
de educación ambiental entre a súa veciñanza para concienciar sobre os problemas ambientais e fomentar a adquisición  
de comportamentos e actitudes que minimicen os seus efectos.

Na Zona Especial de Conservación Betanzos - Mandeo 
sobresaen os seus bosques de ribeira de ameneiros e freixos, 
e as fragas de carballo que dan refuxio e alimento a unha gran 
diversidade de especies, como o ameazado picamartelos 
(Narcissus cyclamineus) e incluso varios fieitos relictos  
do Terciario como o Woodwardia radicans. Alberga especies 
animais escasas como o salmón atlántico ou o aguaneiro,  
e unha das poboacións ibéricas máis importantes do cada vez 
máis escaso mexillón de río ou madreperla.

Os elementos máis 
antigos foron 
herdados de culturas 
megalíticas e 
castrexas (petróglifos 
e numerosos castros).  
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NATUREZA E MEDIO AMBIENTE 
A nosa Reserva localízase no ámbito do litoral cántabro-atlántico de Galicia, no Noroeste da Península Ibérica. Este territorio, definido 
polas grandes cuncas dos ríos Mero e Mandeo, ademais doutras menores, inclúe áreas costeiras, vales litorais e serras interiores; 
estendéndose desde a beiramar ata o límite coa provincia de Lugo. 

Na Reserva diferéncianse tres zonas ben definidas (núcleo, tampón e de transición), sendo as zonas núcleo as que albergan os seus 
principais valores ecolóxicos, polo que contan cun alto grao de protección ambiental, de forma que se garante a conservación da súa 
paisaxe, os seus hábitats e as súas especies. Albergan 49 hábitats de interese comunitario, 12 dos cales son considerados como 
prioritarios. Así mesmo, máis de 300 especies, amparadas baixo algún instrumento de protección internacional, europeo, estatal ou 
galego, teñen aí o seu refuxio. 

Destacan especialmente na nosa Reserva, polo seu gran valor ecolóxico, os antigos bosques atlánticos costeiros, que aínda conserva, e 
que cada vez son máis pequenos e escasos e están máis fragmentados. Estes bosques son o último refuxio de varias especies de fauna e 
flora, relictos climáticos que sobreviviron durante as últimas glaciacións nos bosques temperados do noso litoral. Hoxe en día, todas elas 
teñen unha distribución cada vez máis escasa e están altamente ameazadas. 

 

PROXECTOS DE MELLORA AMBIENTAL E SENSIBILIZACIÓN 
O Programa LIFE é un instrumento financeiro da Unión Europea de apoio ao medioambiente, a conservación da natureza e a acción climática.  

A Reserva de Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo participa no LIFE Fluvial, que ten como obxectivo final a mellora do 
estado de conservación dos corredores fluviais atlánticos da Rede Natura 2000.  

Participamos no LIFE Water Way que ten como obxectivo dotar de abastecemento de auga potable o tramo do Camiño 
de Santiago denominado Camiño Inglés, que ten a súa orixe en A Coruña e Ferrol. 

No ano 2018 participamos no deseño da Estratexia de Infraestrutura Verde da Área da Coruña. 

Tamén colaboramos cos concellos para promover a declaración de Espazos Naturais de Interese Local (ENIL) e no deseño de estratexias fronte 
ao cambio climático. Do mesmo xeito, participamos en actividades de Custodia do territorio organizadas por outras entidades e organizacións. 

A nosa entidade participa en diversos programas de voluntariado e acolle estudantes nas súas prácticas formativas.

Na Zona Especial de Conservación Encoro de Abegondo - Cecebre 
destacan os bosques de ribeira das colas dos ríos Mero e Barcés nas 
que medran árbores, como salgueiros e ameneiros, e pequenas 
plantas, como o ameazado picamartelos (Narcissus cyclamineus), 
un endemismo galego e do norte de Portugal. Tamén son  
o hábitat doutras especies en perigo, como o caracol de Quimper 
e a saramaganta, e acolle unha gran cantidade de aves 
invernantes como a cerceta ou a aguia pescadora. 

Lagoa de Sobrado



DESENVOLVENDO O RURAL 
Somos entidade colaboradora da Consellería do Medio Rural, da Xunta de Galicia, na xestión da Medida Leader, para apoiar pequenas 
iniciativas conducentes a mellorar a calidade de vida e xerar emprego, potenciando a competitividade do territorio e buscando  
un desenvolvemento harmónico e integral. 

No marco da Medida LEADER teñen prioridade aquelas actividades que fomenten e desenvolvan: 

• Produción primaria agraria como complemento de rendas ou aforro enerxético. 

• Transformación e comercialización de produtos agrarios e forestais. 

• Creación, modernización ou ampliación de todo tipo de empresas. 

• Creación, mellora ou ampliación de todo tipo de servizos para a poboación rural. 

• Investimentos para uso público en infraestruturas recreativas. 

• Mantemento, recuperación e rehabilitación do patrimonio cultural e natural.

A GOBERNANZA, CLAVE PARA AVANZAR 
A Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas - Betanzos, entidade xestora da Reserva 
de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, constitúese no ano 2008 coa finalidade 
de ser núcleo de integración e representación dos diferentes axentes territoriais, institucionais, 
sociais e económicos, tanto públicos como privados. 

Está conformada por 122 entidades de 17 concellos que teñen interese en participar e colaborar  
no desenvolvemento sostible do territorio.  

As entidades asociadas agrúpanse en mesas sectoriais segundo o ámbito no que realicen a súa 
actividade principal (colectivos medioambientais e mozos; sector do turismo e hostalería; 
empresariado; pesca, marisqueo e acuicultura; administracións locais e sector público; sector 
institucional; sector agrario, gandeiro, forestal e da madeira; asociacións de mulleres; asociacións 
culturais e deportivas, recreativas, de veciños, ANPAS; asociacións profesionais e artesanía; colectivos 
de acción social, discapacidade e ONGD’s). 

E destaca entre as súas funcións, propiciar a resolución de aqueles posibles conflitos que poidan 
xurdir e, ademais, xerar información científica se fose necesario.  

A MARCA DE CALIDADE 
A Marca Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo busca facilitar a diferenciación nos 
mercados de proximidade dos produtos e servizos da Reserva de Biosfera que ofrecen valores acordes  
co espazo no que se desenvolven. 

A Marca ofrece un servizo de asesoramento continuo a todos os seus asociados, ademais de organizar  
e participar en distintos eventos destinados á promoción dos produtos e servizos amparados pola Marca. 

Actualmente hai 25 empresas adheridas á Marca da Reserva de Biosfera, tres das cales son as primeiras en 
acadar o distintivo de calidade da Rede Española de Reservas de Biosfera, a nivel estatal, promovido polo 
Organismo Autónomo de Parques Nacionais (OAPN).

O PLAN ALIMENTARIO E O PROGRAMA ECO-COMEDORES  
O Plan alimentario formulouse cos axentes locais, a partir do traballo da Comisión técnica e das Mesas  
temáticas desde novembro de 2014 a xullo de 2015, cunha visión e cuns obxectivos consensuados  
e compartidos por todos. 

Dentro deste Plan enmárcase a Iniciativa de promoción do consumo ecolóxico nos comedores  
escolares na que, durante o curso 2017-2018, participaron 14 centros escolares, coa asistencia  
dun total de 2 300 alumnos e alumnas, con producións ecolóxicas da Reserva de biosfera. 

Esta iniciativa pretende ademais: 

• Fomentar hábitos alimentarios saudables e sustentables nos comedores escolares, a través  
da introdución de produtos ecolóxicos, frescos, locais e de tempada. 

• Potenciar os sistemas de produción ecolóxica animando á incorporación de novos produtores  
ou á conversión dos xa existentes a ecolóxico. 

• Diminuír a pegada ambiental, fomentando  
as canles curtas e a biodiversidade agraria.  

• Agromar na conciencia dos nenos  
e das nenas un modelo produtivo  
máis respectuoso co medio  
natural e máis saudable.

Antiga Cámara Agraria. San Marcos, s/n. 15318 Abegondo (A Coruña)  
981 669 541• info@marinasbetanzos.gal 

wwww.marinasbetanzos.gal

Máis información 
na súa web

www. marinasbetanzos.gal

@MARINASBETANZOS

https://www.youtube.com/user/terradasmarinas/videos

reservadebiosfera.mcetm
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