
Encoro  CONSELLOS PARA AXUDAR A 
CONSERVAR ESTE ESPAZO NATURAL

www.marinasbetanzos.gal 

 

 

 

 

 
 

Respecta a natureza e os seres vivos, non 
molestes os animais nin arranques plantas. Se 
recolles cogomelos, faino con responsabilidade.

Colle os residuos que xeres e deposítaos no 
contedor e, se é posible, sepáraos para reciclar.

Camiña sempre polos sendeiros para evitar 
danar a flora ou a fauna.

Reduce o ruído para non escorrentar a fauna 
nin molestar outros visitantes.

O lume pode destruír a vida. Non acendas 
fogueiras nin tires cabichas.

Non circules co coche, a moto ou o quad fóra 
das estradas, e faino a unha velocidade 
moderada.

Non abandones animais exóticos, xa que 
causan un dano irreparable no equilibrio 
ecolóxico da natureza.

Goza deste espazo e do contacto coa natureza. 
Volve visitalo noutras épocas do ano.

Descubre tamén o Programa de Voluntariado da 
Reserva de Biosfera. 

Faite voluntari@!
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QUE É UNHA RESERVA DA BIOSFERA?

O punto máis céntrico e de máis interese (especialmente para as aves) é o observatorio de 
Crendes. Desde aquí podemos desprazarnos por diferentes puntos sen maior esforzo (Aula da 
Natureza, encoro, colas do Mero e Barcés). Se saímos da Coruña, tomamos dirección cara ao 
Seixal e, neste cruzamento, seguimos pola AC-221. Deixamos atrás o encoro e cruzamos a cola 
do río Barcés. Un pouco máis adiante, á altura da parada de autobús, unha pista á man 
esquerda lévanos ata o observatorio. É conveniente deixar o coche nesta pista en canto 
poidamos ou, mellor, un pouco antes.

Desde Ferrol debemos chegar ata Betanzos e alí tomar a AC-542, que nos leva a enlazar coa 
AC-221 en dirección cara á Coruña ata chegar ao mesmo enlace, pero nesta ocasión a pista 
queda á man dereita. Se chegamos desde a AP-9, collemos a saída a Cambre e, un pouco máis 
adiante, enlazamos coa AC-221 e seguiremos como vindo desde A Coruña.

Aula da Natureza de Crendes

Máis información sobre a Reserva de Biosfera

Londra

O encoro de Abegondo-Cecebre, formado pola unión dos ríos 
Mero e Barcés, foi construído entre os anos 1975-76 para 
cubrir o abastecemento de auga potable aos concellos da 
Coruña, Arteixo, Bergondo, Cambre, Culleredo, Oleiros e 
Sada.

Desde a súa construción, a lámina de auga, as súas beiras e os 
limos que quedan ao descuberto ao baixar o nivel da auga no 
inverno foron enchéndose de vida.

A ZEC, cunha 
superficie de 
493,41 ha, 
esténdese augas 
arriba do encoro 
4,9 e 3,8 km (ríos 
Barcés e Mero, 
respectivamente). 
Entre os valores que a 
fixeron merecedora 
desta figura de protección, están 
oito hábitats (un deles prioritario) incluídos no anexo I 
da Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación dos hábitats 
naturais e da fauna e flora silvestres. Dentro do seu anexo II 
atopamos especies de flora (1), invertebrados (3), peixes (1), 
anfibios e réptiles (4) e mamíferos (5). Se sumamos as 
recollidas nos catálogos español ou galego de especies 
ameazadas, o número elévase a 124.

Entre a flora podemos atopar xuncos, 
espadanas, carballos, castaños, 
salgueiros, ameneiros e outras 
especies que conforman os 
hábitats de alto valor 
ecolóxico e proporcionan 
acubillo e alimento ás 
especies que viven alí. As aves, 
ademais da súa vistosidade, 
confírenlle grande importancia a este 
espazo, atopándose neste grupo 89 das 
124 especies de interese para a conservación. 
Aínda que en menor número, e máis 
desapercibidos, tamén encontramos anfibios, 
réptiles, peixes, insectos e mamíferos.

Todos as persoas que aquí vivimos 
compartimos, polo tanto, un reto 

ilusionante: demostrar que é 
posible un desenvolvemento social 

e económico que integre a 
conservación do noso medio 

natural. Non é unha tarefa 
doada, pero estamos seguros de 
que coa vontade e compromiso 

de todos e todas o 
conseguiremos. Se che apetece 

colaborar de forma particular 
ou desde calquera colectivo 

do que formes parte, pódeste 
pór en contacto connosco a 

través da nosa web da 
reserva.

Abegondo-Cecebre

O noso compromiso e a túa colaboración

O gran valor ambiental 
alcanzado por este 
espazo valeulle a súa 
inclusión en diferentes 
figuras de protección (a 
primeira, como Espazo 
Natural en Réxime de 
Protección Xeral, data 
de outubro de 1991). 
Desde marzo de 2014 
forma parte da rede de 
espazos protexidos da Unión Europa (Rede 
Natura 2000) como Zona Especial de Conservación (ZEC) e, 
dentro da Reserva de Biosfera, é unha das que forman a zona 
núcleo.

Anax imperator

Lirios amarelos

Sauce

Aula da Naturaleza de Crendes

ZEC Encoro de Abegondo-Cecebre

ZEC Encoro de Abegondo-Cecebre

info@marinasbetanzos.gal
+34 981 669 541 

Zonas Núcleo da Reserva

ZEC Costa Dexo

ZEC Costa da Morte

Esteiro do río Baxoi

ZEC Encoro de 
Abegondo - Cecebre

Brañas de Deo

Serra da Cova da Serpe

Aula do Mar

Aula de Natureza 
do Muíño Vello

Aula de Natureza 
de Abegondo

Centro Etnográ�co 
de Teixeiro

CEIDA

ZEC Betanzos - Mandeo

Centro de visitantes 
do río Mandeo

A CORUÑA

Aula da ría
Xardín botánico 
O Burgo

A Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo é unha 
das seis reservas da biosfera coas que conta Galicia e que en 
total representan o 25 % do territorio da comunidade autóno-
ma.
A Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do 
Mandeo, declarada pola UNESCO en 2013, alberga unha 
superficie de 116.000 hectáreas que acolle 49 tipos de 
hábitats naturais declarados de interese pola Unión Europea, 
12 deles considerados como prioritarios para a conservación. 
Fogar de 195.000 persoas, este territorio abrangue os muni-
cipios de Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, 
Cambre, Carral, Coirós, Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, 
Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada e Sobrado.

O Programa Persoa e Biosfera da UNESCO (Man and the 
Biosphere Programme, en inglés) ten como obxectivo fomen-
tar o desenvolvemento sustentable nas zonas do planeta de 
maior representatividade natural. Estes lugares ou áreas 
coñécense como “reservas da biosfera” e forman unha rede 
mundial.
As reservas da biosfera están comprendidas por distintas 
áreas: a zona de maior interese ambiental (zona núcleo), a 
área que rodea esta zona (zona de protección) e o resto do 
territorio (zona de transición). A súa función non é soamente 
a protección da biodiversidade que acollen, senón tamén o 
desenvolvemento económico e humano, a investigación e a 
educación.
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Inicio Ruta do Bosque Animado

Fin Ruta do Bosque Animado

Río Mero

Presa

Piñeiro

Seixurra Xabín

San Román

Encoro de 
Abegondo- Cecebre

O Mosteiro

O Vilar

O Carballo

Orto de Arriba

Vilar

O Covelo
Pazo

Tras da Igrexa

Nebrixe

Río Barcés

Río Mero

O Boedo

A Seara Barral

Guiliade

Piadela

Vila de Suso

O Outeiro

Piadela
(San Estevo)

Orto
(San Martiño)

Crendes
(San Pedro)

Bribes
(San Cibrán)

Macenda

Inicio da Ruta Ornitolóxica

Fin da Ruta Ornitolóxica

Observatorio de Aves Betanzos

Observatorio de Aves Crendes

Inicio da Ruta Aula da Natureza

Pazo da Macenda

Muíño da Macenda

O Carril

Aula da Natureza

P

P

Ruta por senda de 
terra

Ruta por estrada

Na cola do encoro formada polo río Mero podemos atopar dous 

observatorios de aves: un na beira de Crendes e outro na de Vila 

de Suso (Betanzos). Os dous ofrecen puntos elevados que 

facilitan a observación e asemade serven de protección ante as 

inclemencias do tempo. Aínda que hai un gran número de aves 

ao longo do ano, a mellor época é o outono-inverno, cando o 

nivel do encoro diminúe deixando ao descuberto limos que son 

aproveitados por moitas especies para alimentarse, mentres 

outro nutrido grupo delas explota os recursos que ofrecen peixes 

e crustáceos. Finalmente, o fondo das colas do encoro tamén é 

aproveitado por algunhas especies para descansar polo día ou 

pasar a noite.

Para observar sen molestar

Se baixamos á beira do encoro, podemos 

observar multitude de aves: lavandeira 

branca; lavanco; bilurico das rochas; 

verderolo; picafollas europeo, musical e 

ibérico; corvo mariño grande; picapeixe; 

garzas real e vermella; aguia pescadora; 

cerceta; chasco; falcón peregrino; corvo 

pequeno; mergullón cristado... A listaxe, 

que varía segundo a época do ano, 

abrangue máis de 200 especies.

Espazo ideal para as aves

Deixando pegada
Son varios os mamíferos presentes no espazo, 
uns máis doados de observar que outros. A 
londra, cada vez máis abundante, centra 
parte da súa alimentación, exercendo unha 
importante función de control, en carpas 
vermellas, carpas e cangrexo americano. É 
doado vela, principalmente á primeira hora 
da mañá, camiñando pola beira ou nadando 
preto dela á altura do observatorio de 
Crendes; pero realmente calquera lugar é bo 
para observala. Raposos e xabarís tamén 
frecuentan as beiras, pero son máis difíciles 
de ver. Os seus rastros, moitas veces ben 
marcados no barro, mostrarannos as súas 
andanzas, principalmente nocturnas. A 
ameazada toupa de río, de hábitos moi 
recatados, é unha das xoias da coroa do 
espazo.

Arredor da auga
Anfibios, réptiles, peixes, insectos... todo un 
conxunto de vida bole arredor da auga. Gran 
parte destas especies camúflanse moi ben e 
noutras é complicado determinar a súa 
especie. A ra de Santo Antón é relativamente 
doada de ver, e moito máis de oír. Para 
localizala terás que achegarte e mirar a certa 
altura entre a vexetación arbustiva e non na 
auga, como poderiamos pensar. Un grave problema ambiental, malia os esforzos realizados 

por ONG e administracións, continúan sendo as especies 
exóticas invasoras. Son varias as especies que se atopan no 
encoro de Abegondo-Cecebre: eixerón (Conyza 
canadensis), acacia negra (flora), cangrexo americano 
(crustáceo), avespa asiática (insecto), bico de coral (ave), 
gambusia, carpa vermella (peixes) ou ameixa de río asiática 
(invertebrado).

Ameaza á biodiversidadeA Aula da Natureza de Crendes ofrece un servizo 
de biblioteca ambiental con conexión a 
Internet, así como lugar para talleres e 
información dos valores do espazo a través 
de vídeos e paneis. Tamén realizan 
actividades para grupos escolares ou 
organizados e cursos de formación.
Para máis información e consultas contacta 
con eles no teléfono 981 640 916 ou en 
aula.naturaleza@abegondo.es

Coñecer para conservar

Pegadas de londra

Pilro peitoral. Esta ave procedente de América do 
Norte chegou ás beiras do encoro.

Observatorio de aves de Crendes

Ra de San Antón

Bico de coral

D
es

eñ
o 

e 
el

ab
or

ac
ió

n:
 w

w
w

.p
ue

rta
sa

fu
er

a.
es

Aula da Naturaleza de Crendes

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

mapaA3_Cecebre_GAL.pdf   1   29/10/2020   19:38:53


	Folleto_Cecebre_GAL
	mapaA3_Cecebre_GAL

