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Informe inspección Illa de Sálvora (Ría de Arousa) 
 

O día 7 de Nadal membros da S.G.H.N. desprazáronse a Illa de Sálvora para facer 

unha avaliación de urxencia do seu estado. Recorreuse todo o perímetro litoral (7,5 km 

aproximadamente) e levantouse un plano orientativo dos principias núcleos afectados. 

As liñas en vermello indican as zonas máis afectadas. 

As frechas indican puntos concretos onde había depósitos de fuel-oil máis intensos 

 

 

 

 

 



 

Sociedade Galega de Historia Natural 
Dende1973 estudando, divulgando e defendendo o medio natural galego 

Delegación de Pontevedra 
Apartado de Correos nº 303  36600 VILAGARCÍA DE AROUSA 

    www.sghn.org                     pontevedra@sghn.org 
 

                                        

 
 

 
Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1973. Inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións co nº 584.918. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da 
Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2009/0110. Nº AO/C-000/382 do Rexistro de Asociacións Culturais Galegas. Membro do Consello Galego de Medio Ambiente. 

Resultados 

• O 100 % da costa está afectado pola marea negra, se ben o impacto non é uniforme. Hai 

zonas cun alto impacto, onde se acumularon espesas capas de fuel denso. Nun punto 

concreto calculouse un volume de 2-2,5 Tm. Aparecen seis núcleos especialmente 

afectados, outros núcleos de menor impacto e o resto do litoral presenta un salpicado 

continuo de pequenas pingas nas rochas. 

• A costa oeste da illa foi a que sufriu un maior impacto da marea negra. 

• O fuel afectou fundamentalmente á zona alta do mesolitoral e supralitoral exposto ás 

ondas. 

 

• Na zona baixa do mesolitoral oeste, presenta abondosa fauna bentónica,observándose 

ourizos (Paracentrotus lividus), lapas (Patella spp), estrelas de mar (Marthasterias 

glacialis), anémonas (Anemonia sulcata), etc. 

• A observación das aves dou como resultado: 

o Nas gaivotas patiamarelas (Larus michahellis) observáronse 300 exemplares 

cunha incidencia de manchas de fuel na plumaxe entre o 10 e 20 %. o Só constatouse 1 

exemplar de corvo mariño cristado (Phalacrocorax aristotelis) con manchas visibles (24 

observados), tratábase dun exemplar 

novo. 
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o Outras aves observadas: 10 gabitas (Haematopus ostralegus), 2 mazaricos curlí 

(Numenius arquata), 2 bilurico bailón (Actitis hypoleucos), 4 píllaras riscadas (Arenaria 

interpres), 2 gaivotas escuras (Larus fuscus) e 2 gaivotóns (Larus marinus). Todos eles 

sen manchas aparentes. 

o Recolleuse un mascato (Morus bassanus) morto, completamente enzoufado de 

chapapote. 

• Os traballos de limpeza dos voluntarios, dirixidos por persoal de Parques Nacionais e 

TRAGSA, centrábase nas praias da costa este. 

 

• Nunha das praias o material retirado polos voluntarios (en bolsas ou libremente) era 

depositado directamente sobre o terreo dunar, nunha superficie rodeada por unha gabia, 

pero non protexida por un plástico que evitase as filtracións. 
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• Nunha zona rochosa atopábanse 45 capachos con chapapote e un contedor do lixo, que 
non se tiñan retirado. 

 
Reflectímo-los comentarios de varios voluntarios que se queixaban de estar mal 

dirixidos, xa que foran levados a zonas onde o impacto fora leve e sentíanse 
infrautilizados, xa que desexaban adicar o seu esforzo a actuar sobre as zonas de maior 
impacto da marea negra. 
 

Realizado Carlos Rey Rañó e Xose Lois Rey Muñiz 
 


