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Ao camiñares pola costa, non te achegues 
demasiado á zona de acantilados.

COSTA DE DEXO:
ZONA NUCLEO DA RESERVA DE BIOSFERA

A Costa de Dexo destaca polo seu alto interese paisaxístico e 
xeomorfolóxico: covas mariñas, acantilados, illotes..., o que 
non desmerece unha importante representación de fauna e 
flora, que inclúe algunhas especies moi destacables polo seu 
escaso número ou limitada área de distribución.

O Monumento Natural Costa de Dexo ocupa a costa norte do concello de Oleiros. A antiga casa 
do fareiro acolle na actualidade a Aula do Mar. Nela podemos gozar dunha exposición 
permanente coa reprodución dunha batea, ver os antigos focos do faro e outros elementos 
expositivos de alto interese. É tamén o lugar no que buscar información de primeira man sobre 
o espazo e desfrutar dun servizo de guías para colectivos.

Centro de Recepción de Visitantes do Monumento 
Natural Costa de Dexo. Aula do Mar

As entradas principais son a través da AP-9 (saída 3), N-634 (saída Ponte Pasaxe) e N-VI en 
Perillo. Desde calquera delas tomamos dirección Santa Cruz e despois Mera. Chegados alí, en 
dirección a Faros de Mera. Desde Sada pola AC-163 cara a Mera pola costa. Pola vía Ártabra na 
saída DP-5815 seguimos dirección Mera.

Como chegar?

Un dos centros de maior interese ambiental da reserva 
atópase aquí. A súa singularidade motivou que fose incluído 
como Monumento Natural, Zona Especial de Conservación 
e Zona de Especial Protección dos Valores Naturais Costa de 
Dexo, constituíndo por iso parte da Rede Natura 2000 e das 
zonas núcleo da reserva.

As reservas da biosfera son espazos para o desenvolvemento 
sustentable, onde se traballa polo mantemento da 
diversidade biolóxica e cultural, se procura un 
desenvolvemento social e económico respectuoso co medio 
ambiente, se experimenta para conseguir un bo uso de todos 
os recursos e se fomenta a participación da cidadanía, a 
formación e a educación.

A Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do 
Mandeo está formada por 17 concellos e abarca máis de 
116.000 hectáreas, case un 15 % do territorio da provincia 
da Coruña.

As zonas núcleo son aquelas onde se concentran os valores 
naturais máis salientables do territorio da reserva, polo que 
inclúen todos aqueles espazos naturais con interese para a 
conservación, e das que forma parte esta ZEC.

Desde o punto de vista botánico, podemos destacar especies 
como o toxo arnal (Ulex europaeus subsp. europaeus) e o 
toxo costeiro (Ulex europaeus subsp. 
latebracteatus), a herba de namorar 
(Armeria pubigera subsp. pubigera), o 
breixo (Erica cinerea), a rabaza 
(Angelica pachycarpa) ou o perexil 
mariño (Crithmum maritimum), 
típicas de lugares costeiros. A 
medida que nos afastamos da 
costa aparecen outras moitas 
especies de plantas, menos 
especializadas e de máis ampla 
distribución e árbores: piñeiro 
(Pinus pinaster) e carballo 
(Quercus robur).

As covas e gretas dos acantilados acollen varias especies de 
aves que atopan aquí un lugar axeitado para facer os niños e 
sacar adiante a súa prole. Posiblemente a máis coñecida, por 
estar moi estendida, polo seu tamaño e por facerse notar de 

xeito case continuo co seu incesante chiar é a gaivota 
patiamarela (Larus michahellis), que fai o niño tanto nas 

pendentes rochosas dos acantilados como na parte alta dos 
illotes. O pequeno rabirrubio (Phoenicurus ochrurus) ou o 

corvo grande (Corvus corax) son outros dos seus habitantes. 
Outras tres especies, o falcón 

peregrino (Falco peregrinus), o 
andoriñón real (Tachymarptis 

melba) e o corvo mariño cristado 
(Phalacrocorax aristotelis), 

merecen un lugar destacado. 
Escasas as dúas primeiras e 

ameazada a última, a Costa de 
Dexo acolle unha boa 

representación das tres, 
mantendo unha das poucas 

poboacións de corvo mariño 
cristado que vai en aumento, 
en contra da tendencia xeral 

en Galicia.

A costa e as súas augas próximas traen aves 
que veñen pasar o inverno nesta costa, 
como a gaivota escura (Larus fuscus), o 
gaivotón (Larus marinus), a gaivota 
chorona (Chroicocephalus 
ridibundus) ou o virapedras 
(Arenaria interpres), ou que se 
dirixen aínda máis ao sur: 
mascato (Morus basanus), 
carolo (Alca torda), arao 
(Uria aalge). Algunhas 
fan unha rápida viaxe e 
outras detéñense para 
degustar o alimento 
que alí se lle ofrece.

Entre as silveiras, os toxos e os 
pastos costeiros vive todo un 
elenco de especies menos 
visibles. Os coellos 
(Oryctolagus cuniculus), a 
papuxa do mato (Sylvia 
undata) ou o lagarto das 
silvas (Lacerta schreiberi) 
farán máis entretido o 
noso paseo se 
prestamos un pouco de 
atención.

O mundo dos 
insectos máis comúns ou visibles 

está representado polos grilos (Grillus campestris), 
barbantesa (Mantis religiosa) ou bolboretas como a vistosa 
macaón (Papilio machaon) ou a máis abundante bolboreta 

dos muros (Pararge aegeria).

Moitas percorreron ata dous mil quilómetros para 
chegaren, como as gaivotas cabecinegras (Larus 
melanocephalus) que proceden do centro de Europa, pero 
outras poden viaxar varios miles de quilómetros e aínda 
seguirán outros tantos, como o carrán cristado (Thalasseus 
sandvicensis).

Herba de namorar

Lagarto das silvas

Bolboresta dos muros

Corvo mariños cristado

Hazte voluntari@!

www.marinasbetanzos.gal 
info@marinasbetanzos.gal
+34 981 669 541
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Máis información sobre a Reserva de Biosfera

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

Mascato

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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 Seixo Branco

No concello de Oleiros, atópase a Costa de Dexo. Sucada por unha interesante rede de carreiros, moitos 
deles están sinalizados, destacando os seguintes: Faros de Mera, que percorre os arredores da Casa do Mar; 
Seixo Branco; e Porto de Dexo. O mapa mostra a súa situación, pero tamén podes descargar o seu trazado 
no enlace da Reserva de Biosfera. 

1

O nome de Seixo Branco co que se 
coñece este lugar deriva dun vistoso 
afloramento de cuarcita que corta, 
destacando pola súa cor branca, o 
cantil de xisto. Este trazo permtiulles 
aos xeólogos determinar que a súa 
orixe é posterior á Oroxenia 
Hercínica (hai 305 Ma). 

Covas e grutas mariñas 
As furnas orixínanse polo continuo desgaste que provoca a 
forza da ondada na costa. A resistencia á erosión depende 
de moitos factores combinados, entre eles a natureza do 
material xeolóxico que a forma, o que fai que o desgaste 
non sexa uniforme, con partes que se degradan antes que 
outras. Nas furnas, parte dos materiais da costa vanse 
erosionando, mentres o mar avanza formando covas que, 
en ocasións, penetran moitos metros cara ao interior. Ás 
veces o desgaste pode orixinar que se derrube parte do 
teitume, deixando á vista a lingua de auga que penetra en 
terra firme dando lugar a bufadoiros. No Seixo Branco 
temos tres exemplos: Ollo Grande, Ollo Pequeno e A 
Regocha. 

As furnas constitúen un hábitat de interese 

comunitario denominado “covas mariñas 

mergulladas ou semimergulladas” (nome oficial).

Faros que marcan rutas

Na punta de Mera atopamos dous faros 

que realmente non son tales. Son torres de 

enfilación que lles axudan aos barcos que 

entran na ría da Coruña. As torres están a 

distintas alturas sobre o mar (o máis 

próximo á costa, o Faro Pequeno, a 56 m 

s.n.m., e o máis afastado, o Faro Grande, a 

81), o que permite ver desde o mar os dous 

ao mesmo tempo e enfilar nesa dirección. 

Sen a súa axuda, e a dos de punta Fiateira 

en Santa Cristina, do dique de abrigo na 

Coruña e as balizas no mar, sería moi dificil 

a aproximación para barcos de gran 

calado.

Especies invasoras
A chegada de especies invasoras é un dos 
grandes problemas ecolóxicos e 
económicos que temos hoxe en día. O 
estendido costume de mantelas como 
mascotas, ou utilizalas como plantas 
ornamentais, o seu maior rendemento 
económico a curto e medio prazo e a 
ausencia dunha conciencia social do 
prexuízo que lle causan ao medio ambiente 
están detrás dunha colonización que 
parece imparable. O Monumento Natural 
Costa de Dexo non é unha excepción a 
esta ocupación, aínda que se fixo un 
grande esforzo para eliminar ou polo 
menos conter a súa expansión. Entre estas 
especies están a herba da Pampa 
(Cortaderia selloana), o Helichrysum 
petiolare ou unha ave, o bico de coral 
(Estrilda astrild).
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