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QUE É UNHA RESERVA DA BIOSFERA?

Desde A Coruña, a uns 10 km de distancia, tomamos a A-6 e saímos pola AC-551. Unha vez alí, 
seguimos pola travesía de Arteixo. A aula queda á man esquerda uns 500 m antes de que a 
travesía se una coa AC-552. Desde o lado contrario chegaremos a través da AC-552, da AG-55 
e, xa pola costa, da DP-0514.

Como chegar?

Máis información sobre a Reserva de Biosfera

Arteixo conta cunha boa 
representación de espazos de 
interese ambiental. Entre eles 
destaca a praia de Barrañán, 
que forma parte da Zona de 
Especial Protección dos Valores 
Naturais e Zona Especial de 
Conservación Costa da Morte, a 
cal abrangue unha franxa 
costeira que se estende entre a 
praia de Alba (Arteixo) e Fisterra. 
Ás costas das dunas e á súa 
vexetación ábrese un val que 
segue polo río Sisalde, onde se 
atopa un dos sendeiros sinalizados 
do concello.

Aula da Naturaleza 
do Muíño Vello

Encoro do Rexedoiro

Sauce

Aula da Naturaleza do Muíño Vello

A Aula da Natureza do Muíño Vello en Arteixo ocupa a centenaria Casa-Muíño da Cachada, 
rehabilitada e recuperada para acoller exposicións temporais ou eventos de temática ambiental. 
Tamén se realizan obradoiros educativos e ofrece un espazo lúdico na natureza xunto ao regato 
da Bidueira. No seu piso inferior conserva parte da canle con auga que o atravesaba e do que 
obtiña a súa forza motriz.

Desde punta Langosteira ata a enseada de Lourido, toda a 
costa de Arteixo é un espléndido lugar para a 

observación de aves mariñas e de cetáceos. Os 
cetáceos poden observarse durante todo o ano, 

aínda que é máis doado entre abril e outubro. 
A busca de cetáceos é unha escusa perfecta 

para pasear pola costa e deixar pasar o 
tempo contemplando o mar, con paciencia 

e tranquilidade.

As aves mariñas teñen a súa mellor época 
no paso outonal, de xullo a novembro 

desde as súas áreas de cría no norte de 
Europa cara ás súas áreas de invernada 

no Atlántico Sur ou no Mediterráneo. Os 
mellores días son aqueles de temporal e 

fortes ventos que obrigan as aves a achegarse 
máis á costa. É un exercicio de habilidade 

acostumar a vista a detectar o paso das aves en mar 
aberto, tanto en pequenos grupos como en filas ou en 

solitario.

Os máis frecuentes son os mascatos, que poden 
pescar cos seus espectaculares mergullos en picado 
a pouca distancia da costa. A súa vistosa cor 
branca contrasta sobre o escuro mar e os ceos 
grises. Podemos tamén ver con facilidade gaivotas 
e corvos mariños grandes e cristados. Aguzando a 
vista descubriremos pardelas, pentumeiros e 
carráns.

No areal de Barrañán 
descubrimos unha espléndida 
praia de mar batido, con 
vestixios de praia fósil, un 
singular cordón de dunas e 
unha chaira areenta cuberta 
por vexetación adaptada a 
solos salinos e areentos, e á 
insolación. A ampla praia 
de Alba é moi visitada para 
a práctica do surf. E as pequenas 
calas son deliciosos refuxios fronte ao mar.

O río Sisalde crea unha rica e variada zona húmida ao 
longo da agra de Barrañán. Nela xúntanse unha carriceira, 
un pequeno bosque de ribeira e varias manchas de 
carballos e castiñeiros, rodeados por parcelas de cultivo e 
sebes.

O encoro do Rexedoiro (tamén coñecido co nome de 
encoro de Sabón), encerrado dentro dun hiperactivo 
polígono industrial, é non obstante un refuxio de vexetación 
palustre e de aves acuáticas. A estrada que o circunda 
proporciona varios 
puntos de observación 
e permite o paseo 
para acceder a eles. 
Sorprende a 
variedade e o 
número de aves 
acuáticas que viven 
nesta masa de 
auga, e a facilidade 
para observalas, 
sobre todo durante os 
meses invernais e a primavera. Seguir a 
evolución ao longo do ano da vexetación, o nivel da auga e 
as poboacións de aves acuáticas é unha actividade 
sorprendente e moi próxima.

Augas arriba do encoro, ao outro lado 
do nó viario de comunicacións, atópase a 

Área Recreativa de Seixedo, que conserva os 
restos da masa de arboredo de ribeira do río e 

na que se pode gozar do lecer e do aire libre na 
natureza.

Playa de Barrañán

Abaleira

Río Sisalde

Praia de Alba

info@marinasbetanzos.gal
+34 981 669 541

Pardela 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

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 coñé-
cense 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 é non soamente a 
protección da biodiversidade que acollen, senón tamén o 
desenvolvemento económico e humano, a investigación e a 
educación.

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.

CONSELLOS PARA AXUDAR A 
CONSERVAR ESTE ESPAZO NATURAL

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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Distancia: 18 km
Duración aprox.: 6 h
Di�cultade: baixa
Percorrido: lineal e circular

Distancia: 3,4 km
Duración aprox.: 1h
Di�cultade: baixa
Percorrido: lineal

A praia e o cordón dunar de Barrañán, 
malia a presión turística que soportan 
durante o verán, manteñen unha boa 
representación de especies típicas 
destes duros hábitats. A falta de auga 
no solo e a salinidade da que chega 
arrastrada polo vento fan que só unhas 
poucas especies altamente adaptadas 
a este tipo de hábitat sexan capaces de 
vivir aquí. O feo de praia, unha das 
máis coñecidas, ten unhas raíces que 
se estenden moitos metros por debaixo 
da area a pesar do baixo porte das 
súas posuidoras (entre 60-100 cm). 
Vivindo entre a vexetación das dunas 
atopamos escaravellos de San Xoán, 
lagarto arnal, escribenta das 
canaveiras e a vistosa lavandeira 
amarela, que pasa o verán connosco.

Area e vida

Fronte ao antigo balneario, e rodeado polo Centro Cívico 
Cultural e a igrexa parroquial de Santiago, transcorre o río 
de Arteixo que vai desembocar á praia de Alba. Ao longo 
da súa canle crecen ameneiros e outras especies típicas de 
bosque de ribeira. Unha rica vexetación herbácea, 
conservada en parte do seu percorrido, permite dar sombra 
e acubillo a pardais, rulas turcas, corvos pequenos, 
estorniños negros e pintos. Na auga zapateiros, galiñolas, 
patos reais e gaivotas fan as delicias de pequenos e 
maiores. As libélulas percorren as marxes na procura 
dalgún insecto que voe despistado para gozar dun festín.

Unha canle de vida

O encoro do Rexedoiro construíuse para 
abastecer de auga o polígono industrial. 
O crecemento dunha rica comunidade 
vexetal, formada principalmente por 
carrizo, mantén unha boiante poboación 
de aves (lavanco, galiñola, pato cristado, 
corvo mariño grande...). Son de destacar 
as concentracións de galiñola negra e 
tamén as de cirrio, andoriña e outros 
hirundínidos que se contan por 
centenares, nun vistoso espectáculo que se 
ofrece en diferentes momentos do ano. O 
mellor punto de observación, e no que se 
concentran máis especies, é na cola, xusto 
onde se inicia, na ponte da estrada.

Auga para todos

Andoriñas

Paseo Fluvial Muíño Vello - 
Praia de Alba e Sabón

Ruta do río Sisalde

Que ver nesta ruta?

Senda azul

Que ver nesta ruta?

Aula da Natureza 
do Muíño Vello

ZEC Costa da Morte

A CORUÑA

ARTEIXO

20 min /12,3 km
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