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Senande

Introdución
A presente guía, pretende facilitar ao afeccionado unha ferramenta coa que
planificar as súas excursións ornitolóxicas polo termo municipal de Muxía, co
fin de informar sobre as especies máis singulares ou representativas que é
posible observar e os mellores lugares para facelo.
Este recuncho da Costa da Morte, reúne condicións moi propicias para iniciarse
no mundo da observación de aves: por unha banda concentra moitas especies
nun espazo bastante reducido, algunhas delas con numerosos representantes;
hai presenza de aves moi escasas ou moi vistosas que farán as delicias de calquera afeccionado; e, finalmente, ao tratarse na súa maioría de espazos abertos, permitirán avistamentos cómodos e a distancia, co que dispoñeremos do
tempo necesario para identificar e contemplar o noso obxectivo.

A importancia ornitolóxica de Muxía:

circulan máis dun milleiro de aves mariñas, procedentes na súa maioría do
norte de Europa e Siberia occidental. É tal a importancia deste corredor, que
supuxo o seu recoñecemento como “Área Importante para a Conservación
das Aves”, o que identifica a estas augas como lugares de importancia internacional para a conservación das aves a escala mundial e europea.
Para as aves terrestres, existe tamén unha ruta migratoria secundaria paralela
ó litoral, que converte a esta zona nunha parada oportuna para atopar refuxio
e alimento cando as condicións climáticas son adversas.
Ó comentado hai que engadir o amplo abanico de hábitats presente: mar
aberto, cantís, rías, praias, sistemas de dunas, ríos, matogueiras, pasteiros,
cultivos, penedías, etc. que fan posible unha elevada diversidade de aves,
próxima ás 300 especies, nun territorio de apenas 120km2.
Se isto fose pouco, cabe así mesmo sinalar o interese que ten este concello
para os ornitólogos máis expertos no seu afán por descubrir rarezas. A situación xeográfica no extremo occidental da Europa continental, ten moito que
ver coa aparición eventual de aves procedentes de América do Norte, que

Santuario Virxe da Barca

A salvaxe costa deste municipio é testemuña dun paso migratorio espectacular, máis acusado no verán-outono, ó formar parte dun embude polo que
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recalan nestas costas sobre todo durante o outono, cando perden a súa ruta
e son arrastradas polos ventos dominantes cara ó lado oposto do Atlántico.

Como usar esta guía:

INTRODUCIÓN

Aqueles que se decidan por algún dos itinerarios propostos, desexarlles que
gocen dunha estupenda xornada de campo e esperar que a información
ofrecida lles resulte de utilidade. Con todo, o obxectivo último deste folleto,
aínda que ambicioso, é contribuír dalgún xeito a revalorizar e conservar a
rica biodiversidade ata hoxe presente nesta privilexiada fronteira entre o
mar e a terra.
n

As rutas propostas están destinadas tanto para o avezado ornitólogo, xa sexa
de orixe galega, nacional ou estranxeira, como para os simples afeccionados
que busquen coñecer algo máis de cerca a riqueza natural deste territorio.
Para iso, cada itinerario conta coa seguinte información:
❚ Introdución: onde se mencionan de forma moi sucinta os principais atractivos da ruta, para facernos unha rápida idea do que podemos ver.
❚ Ficha técnica: que permite valorar o tipo de percorrido, nivel de dificultade,
distancia, duración e outra serie de datos útiles para escoller se este se adapta
aos nosos intereses ou posibilidades.
❚ Mapa: un esbozo da ruta a modo ilustrativo, suficiente para guiarnos ó
longo do percorrido xunto coas explicacións detalladas na descrición. Acompañando a cartografía, figura unha táboa coas especies de aves destacadas
segundo a época do ano.
❚ Identificador para Wikiloc: cada ruta vén acompañada por un número de
identificación; ó descargar a App móbil gratuíta Wikiloc, accédese á pestana
“Navega” e a continuación introdúcense as cifras do identificador, isto habilítanos para visualizar ou descargar a ruta perfectamente xeorreferenciada.
❚ Localización e accesos: coas indicacións suficientes para chegar a destino.
❚ Descrición da ruta: polo momento as rutas non están sinalizadas, de modo
que neste apartado descríbese polo miúdo todo o traxecto, o que será de
gran axuda para aqueles que non dispoñan de teléfono intelixente ou de GPS.
❚ Hábitats: proporciónase información sobre as características xeográficas,
abióticas e bióticas presentes nas zonas consideradas.

❚ Fenoloxía da ruta e consellos: tempada máis adecuada para realizala e información adicional sobre outras particularidades a ter en conta.
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Mascato

❚ Valores ornitolóxicos: aquí condénsase toda a información relevante sobre
algunhas das aves máis características, singulares e representativas de cada
ruta, xunto con outras menos comúns ou ocasionais.
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Consellos para ver aves
A observación de aves silvestres en liberdade, bríndanos a posibilidade de
mergullarnos nun mundo apaixonante ao alcance de todos, coñecendo de
primeira man a exuberante beleza e diversidade desta afortunada clase de
animais, os numerosos misterios e epopeas que esconde a súa fascinante bioloxía, e a escusa perfecta para volver a integrarnos nos ritmos da natureza. Se
che interesa a iniciación neste mundiño, a continuación ofrecémosche uns
breves consellos para empezar a practicar.

Que necesitamos
❚ Unha boa Guía de Aves, sen dúbida é imprescindible para familiarizarnos coas especies que logo veremos nas nosas saídas ao campo. Hainas
fotográficas e de debuxos, estas últimas xeralmente máis apreciadas pola
maioría dos ornitólogos, aínda que en determinados grupos as fotografías
poden ser de gran axuda. Presta atención á cobertura xeográfica da guía, a
calidade das súas ilustracións e que a selección das especies tratadas sexa
ampla e detallada.

CONSELLOS PARA VER AVES

❚ Unha libreta, a modo de Caderno de Campo, resultaranos de gran utilidade para levar un rexistro de todo canto vemos, apuntar diferentes comportamentos ou ata animarnos a debuxar as súas plumaxes, o que nos axudará
a dominar a topografía da ave. Ao cabo dun tempo, a suma de anotacións
iranos aportando información moi valiosa sobre a avifauna dos territorios que
visitamos.
❚ A Cámara de Fotos pode ser un excelente complemento aos prismáticos,
sendo posible axustala ao telescopio para obter instantáneas en detalle de
aves distantes. Ao volver a casa, poderemos gozar das nosas imaxes e aclarar
con detemento calquera dúbida de identificación que nos xurdira no campo.
❚ O Telescopio chegará cando teñamos claro que a nosa afección ás aves
non é algo pasaxeiro. Son instrumentos caros, pesados e pouco manexables,
pero ofrecen unha mellora nas observacións a distancia portentosa.
❚ Para rematar, non esquezas levar roupa e calzado adecuados, ademais de
auga e algún refrixerio para non desfalecer. Recorda que é imprescindible
unha boa dose de ánimo e moita paciencia para que as túas xornadas resulten de proveito.

❚ Outro elemento indispensable, poida que o que máis, son uns bos Prismáticos. Sen eles, dificilmente aprenderemos a recoñecer as diferentes especies
de aves da nosa contorna. Todos os fabricantes marcan os binoculares con
dous números, onde o primeiro fai referencia ós aumentos e o segundo ó
diámetro do obxectivo. En ornitoloxía adóitanse utilizar entre 8 e 10 aumentos e un diámetro do obxectivo de 32 a 43 mm; o resultado son prismáticos
que van do 8x32, moi adecuados para ver aves en medios pechados como
por exemplo un bosque, ó 10x43, máis adecuados para os avistamentos en
medios abertos.
❚ Tamén é moi aconsellable habituarse a escoitar os cantos e vocalizacións
das aves, isto permitiranos avanzar moitísimo na súa identificación. O xeito
máis doado de empezar, é fixarse nos sons que emiten as aves comúns que
vemos con maior facilidade. Actualmente hai numerosos recursos en internet e boas edicións de Guías Sonoras que nos axudarán a mellorar as nosas
aptitudes, podendo localizar así aquelas especies de aves máis esquivas, que
pasan a maior parte do tempo entre a espesura.
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Punto de inicio: Nemiña
Punto de chegada: Nemiña
Itinerario: Nemiña- Talón-Praia de
Nemiña- Ría de Lires- Vilela de
Nemiña- Nemiña
Tipo de percorrido: a pé. Circular.
Distancia: 8 km
Desnivel positivo acumulado: 109 m
Duración: de 3 a 4 horas.
Dificultade: fácil
Cartografía: 67-IV, Touriñán (1:25.000).
Instituto Xeográfico Nacional.
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Introdución
Itinerario de gran beleza paisaxística, que nos conducirá polas campiñas e a
paisaxe litoral da Enseada de Nemiña. Praias, sistemas dunares, esteiros, acantilados e mosaicos agro-pastorais, danlle acubillo a unha rica comunidade
ornítica, con grandes continxentes de aves acuáticas e mariñas e unha heteroxénea mostra das pertencentes a medios terrestres abertos, tales como
as ligadas a terreos agrícolas, pasteiros e áreas de matogueiras. Ademais, a
estratéxica situación xeográfica e as adecuadas características ambientais
que reúne a zona, convértena nun enclave ideal para os buscadores de rarezas e aves escasas.
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Identificador para wikiloc
Abre a App de Wikiloc, accede a “Navega” e introduce o seguinte identificador: 15648826

Localización e accesos
A ruta discorre na súa totalidade pola parroquia de Nemiña, no municipio
de Muxía, comarca de Fisterra. Partindo de Muxía, incorporámonos á estrada
provincial DP 5201, que nos leva cara ao Cabo Touriñán; pasados 11 km continuamos sen desviarnos e ignoramos a bifurcación cara ao cabo, para pouco
despois tomar un ramal á dereita que nos conduce ata Nemiña (tempo aproximado Muxía–Nemiña 20min). Desde A Coruña tomamos a autovía AG 55,
que a día de hoxe termina á altura de Vimianzo, seguindo a continuación pola
AC 552 ata chegar, no km 87, a un desvío que sinala cara Pereiriña e Muxía,
accedendo así á CP 2303 para, unha vez alcanzada a localidade de Bermún,
xirar cara á esquerda ata chegar á Pereira, onde dobraremos á dereita en
dirección a Touriñán; percorridos 5 km, un desvío á nosa esquerda levaranos
ata a aldea de Nemiña (tempo aproximado A Coruña-Nemiña 1h15min).

Pica de Richard

Descrición da ruta
Unha vez chegados a Nemiña, podemos estacionar o vehículo na pequena
explanada de cemento, que funciona a modo de aparcadoiro, diante da
igrexa románica de San Cristovo, no centro da aldea. Iniciamos a marcha
pola estrada que nos leva a Talón (hai indicador), de escaso tráfico, que nos
conduce por unha pintoresca paisaxe agropecuaria entre un mosaico de
cultivos anuais, pastos, prados e zonas en barbeito, cambiantes segundo a
época do ano.
Na aldea de Talón, alcanzaremos un cruce ben recoñecible pola presenza dun
lavadoiro de cemento á sombra dunha nogueira, tomando a primeira pista
que sae á nosa esquerda e que descende entre uns hórreos de pedra, para
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apenas 100 metros despois desviarnos de novo á esquerda, por unha estreita
estrada asfaltada que se interna nos campos da Agra de Nemiña. No seguinte
cruce que nos topamos, viraremos á dereita por unha ancha pista de terra
que percorreremos ata achar, pasados 250 m, outra encrucillada, onde cambiaremos de novo o sentido da marcha, para subir en moderada pendente
polo camiño que parte á nosa destra. Finalizada esta nova vía, dobramos
á esquerda en dirección a unha agrupación de piñeiro insigne, que iremos
bordeando sen desviarnos do camiño, ata optar por abandonalo na segunda
bifurcación que encontremos, onde descendemos en sentido esquerdo para
volver a internarnos entre os extensos pasteiros e campos de cultivo, característicos desta parroquia.
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Xa na praia de Nemiña, unha das máis fermosas do litoral galego, avanzaremos ata o seu extremo sur, prestando especial atención a respectar as distancias pertinentes, para non levantar á habitualmente numerosa comunidade
de aves presente tanto na fronte de praia, coma fundamentalmente nas beiras do estuario do río Castro, ó final da mesma. Nesta última zona é necesario
extremar as precaucións, trátase dun enclave especialmente sensible para a alimentación e repouso de cuantiosas aves acuáticas e mariñas, polo que debemos minimizar toda perturbación que podamos ocasionar. Ó mesmo tempo,
evitaremos as pisaduras e degradación da cuberta vexetal do sistema dunar,
para o que ascenderemos por un camiño ben marcado que remonta a duna
eólica, ó pouco de enfilarnos cara a boca da ría. Arribamos así a unha pista
de terra que corta a duna gris, e dirixímonos de novo cara a entrada norte da
praia, con boas vistas sobre a enseada de Nemiña.

Escribenta amarela

Ó rematar a baixada e conforme nos achegamos ó mar, a vexetación vai
mudando, cobrando importancia a matogueira aerohalófila, derradeira das
cinturas vexetais dos cantís cara ó continente, que prolifera naquelas zonas
menos intervidas polo home, e configura, xunto a prados e campos de cultivo, unha paisaxe en mosaico de alto valor biolóxico. Rematada a pista,
nunha nova intersección, continuamos o descenso cara a praia, que xa poderemos divisar, xirando á nosa esquerda, ata chegar ó Restaurante Saburil.
Aquí temos dúas opcións, ben rodealo pola súa parte traseira, ou ben baixar
á praia, se a marea o permite, e ós poucos metros subir por unhas escaleiras que nos deixan xusto á entrada do establecemento. Continuamos a nosa
marcha por detrás da praia, por unha pista de terra acompañada dunha pasarela de madeira, e a continuación pola estrada en sentido ascendente. Imos
obviando os pequenos desvíos que nos saen ó paso e proseguimos pola vía
principal, sen perder de vista os interesantes sistemas agrosilvopastorais
inmediatamente anteriores á entrada da praia, acondicionada por unha plataforma de madeira, cun banco e un cartel sobre o Plan de Conservación da
Píllara das Dunas, que convén ler antes de baixar ó areal.
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Retomando a estrada que da acceso á praia, collemos o segundo desvío
á nosa dereita, encarando unha pista de terra cun valado na súa marxe
esquerda, que nos interna de novo entre os prados, pasteiros e cultivos de
secaño que moldean a peculiar paisaxe desta parroquia. Chegamos así á
aldea de Vilela, de marcado carácter agropecuario, e descendemos polas súas
rúas cara ó cruce coa carreteira que nos devolve a Nemiña. Unha vez incorporados á calzada e avanzados 200 m, seguiremos as indicacións cara a praia
de Nemiña, recorrendo deste xeito a cerna do conxunto de agrosistemas que
caracterizan esta rexión de Muxía. Convén andar atentos por aquí á aparición
de rarezas, sobre todo durante os pasos migratorios, pois trátase dunha zona
moi frutífera neste senso. Transcorridos 500 m, desviarémonos por un viario
que aparece á dereita, para volver a dobrar na mesma dirección pouco tempo
despois, tomando como referencia un tendido eléctrico que nos retorna en
suave ascenso ó punto de partida.

Hábitats
Todo o percorrido transcorre pola “Zona de Especial Conservación (ZEC)
Costa da Morte”, incluída na Rede Natura 2000, presente tamén a escasos 2
km cara ao mar, onde comeza a “Zona de Especial Protección para as Aves
(ZEPA) Espazo Mariño Costa da Morte”, que con máis de 300.000 ha é unha das
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meirandes da Península Ibérica, estendéndose por boa parte da plataforma
continental fronte a estas costas.
Durante a ruta, na súa fase inicial e final, predominan os campos de cultivo
forraxeiros e prados, intercalados con pequenas matas arbustivas e de matogueira de substitución, así como agrupacións de piñeiros de repoboación, conformando en conxunto unha paisaxe en mosaico, de grande interese para as aves.
Nas zonas próximas aos cantís costeiros, atoparemos queirogais secos europeos; máis pegados á costa aparecen queirogais secos atlánticos, sometidos
á influenza dos ventos mariños cargados de sales, e nas zonas de chans mal
drenados, queirogais húmidos atlánticos de áreas temperadas.
A enseada de Nemiña, cuxo interior alberga a pequena Ría de Lires, apenas un
fondo de val asolagado, vese tapizada pola praia do mesmo nome, un areal
de case dous quilómetros de lonxitude cun importante sistema dunar ás súas
costas, o que dá lugar a unha placa eólica de importantes dimensións, con
areas que recobren as ladeiras do Monte Nemiña, chegando a alcanzar a cota
dos 100 metros.
Xa cara ó esteiro do río Castro, onde veremos as maiores concentracións de
aves acuáticas e mariñas, aparecen bancos areosos e lamacentos intermareales, chairas cubertas de auga na baixamar, amais de marismas e pasteiros
salinos atlánticos e continentais, pequenas manchas de bosques aluviais, e
prados húmidos seminaturais de herbas altas.

Valores ornitolóxicos
O recorrido proposto permitiranos observar unha gran diversidade de especies, dada a variedade de ambientes que visitaremos en tan corto espazo.
Cabe destacar tamén a particular localización xeográfica de toda a zona, no
extremo occidental do continente europeo, punto obrigado de paso para
multitude de aves mariñas e ruta secundaria para un bo número de aves
terrestres, o que a torna especialmente proclive á aparición de “rarezas” de
procedencia norteamericana, siberiana ou mesmo sahariana, polo que convén andar moi atentos, sobre todo nos meses de setembro -outubro.
Prados, pastos e campos de cultivo conforman as extensións de campiña que
caracterizan a primeira metade do itinerario, onde observaremos bos bandos
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Bubela

de aves granívoras e insectívoras típicas de medios abertos. Frinxílidos como
Liñaceiros, Xílgaros, Verderolos, Pimpíns ou Xiríns, agréganse en grupos mixtos
durante o outono e inverno, e acompañarannos durante todo o traxecto. A
estes, súmanse as ruidosas congregacións de Estorniños Pintos e Negros, entre
os que se ten observado algún individuo extraviado de Estorniño Rosado.
Extraordinariamente abundante amósase a poboación da Pica dos Prados,
omnipresente durante todo o inverno, mais estas terras acollen durante esta
época a outro parente moi especial, provinte do extremo oriental do Paleártico, a Pica de Richard, que atopa aquí un dos mellores e máis fieis cuarteis
de invernada para a especie en España. O seu tamaño, a súa característica
forma de posarse moi erguida e, sobre todo, un reclamo que recorda ó dos
Pardais, serán ferramentas útiles para identificalas entre outras picas. Ante a
falta de alimento na alta montaña durante a época máis fría, acoden a estes
vizosos vales litorais tamén as Picas Alpinas, que se poden ver solitarias ou en
pequenos grupos. En verán completa o elenco a Pica das Árbores, reprodutora
común nas zonas de mosaico.
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Cando o clima xélido e desapracible asola extensas rexións de Europa, concorren en bo número Tordos Rubios e Tordos Reais, para aprovisionarse das
sementes, baias e invertebrados que lles brindan os pastos e lindeiros desta
parroquia agropecuaria. Tamén procedentes das rexións máis setentrionais do
continente, déixanse ver no máis cru do inverno as Píldoras Douradas, que aparecen polo xeral en bandos compactos e bastante asustadizos. Outra limícola
invernante doada de levantar entre os campos de cultivo, maiormente cando
están asolagados, é a Becacina, e se temos moita sorte, pois non resulta en
absoluto frecuente, poderiamos descubrir algún pequeno grupo de Alcaraván.
Bastante máis comúns resultan as Carrizas Dos Xuncos e as Lavercas, sinxelas
de localizar polas súas vocalizacións e os seus característicos voos, ós que se
suman moitas outras aves, especialmente abondosas nas zonas de matogueiras e lindeiros que se intercalan entre as praderías, coma os Chascos, Papuxas Cabecinegras, Papuxas do Mato, Azulentas, Picafollas Europeas, Escribentas
Comúns, Escribentas Riscadas, Carrizas, etc. Nas zonas de transición coas plantacións de coníferas, incorpóranse a este elenco de aves comúns especies
máis forestais, como Pombos Torcaces, Petos Reais, Petos Verdes, Estreliñas Riscadas, Papuxas das Amoras, Gaios, Ferreiriños Reais, Ferreiriños Negros, Ferreriños Azuis, Ferreriños Cristados ou Gabeadores, entre outras. De toda esta miscelánea, as aves de menor tamaño constitúen a presa predilecta do Gabián,
un auténtico especialista na captura de paseriformes entre a espesura, ó contrario que o seu afastado parente, o Esmerillón, pequeno falcón que provoca
verdadeiro pánico nas súas persecucións pola campiña. O Falcón Peregrino, o
máis poderoso da familia, tamén é frecuente por estes lugares, con cría confirmada entre os escarpados cantís e illotes rochosos da comarca. Rapaces
coma o Lagarteiro e o Miñato son igualmente visibles todo o ano, podendo
sumárselles algún inverno a cada vez máis escasa Gatafornela.
Outro dos habitantes máis característicos destas praderías atlánticas é a Escribenta Amarela, cunha poboación numerosa en inverno, grazas á recalada de
aves de latitudes setentrionais, pero que ademais acolle algúns exemplares
reprodutores, o que supón encontrarnos ante unha das localidades de cría de
menor altitude de toda Galicia.

Píllara das dunas
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Durante o paso migratorio chegan a estas latitudes pequenos migrantes
transaharianos, algúns especialmente notorios como os Papamoscas ou os
Pedreiros Cincentos, outros de talante máis discreto e escasos como a Papuxa
Picafollas ou o sempre sorprendente Peto Formigueiro. Igualmente, é aconsellable estar atentos ós sebeiros e lindeiros que limitan as praderías, para loca-
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súa presenza. Pronto chamará tamén a nosa atención a rechamante plumaxe
e o estrafalario penacho da popular Bubela, ou o acrobático voo do Falcón
Pequeno, que cos seus créboos e picados a gran velocidade é capaz de capturar dende grandes insectos voadores, ata os habilísimos Cirrios en pleno aire.
Xa durante a noite, a serenata virá interpretada polo constante roncexar dos
machos das Avenoiteiras Cincentas.
Deixando atrás a campiña, a segunda metade do percorrido transita pola
bonita praia de Nemiña, que perfila cara ó sur a boca da minúscula Ría de
Lires, para regresar novamente, desta vez por un camiño que atravesa un
sistema dunar ben conservado que recobre as ladeiras de Montenén. O
maior valor ornitolóxico do areal, reside na nidificación de 1 a 4 parellas da
Píllara das Dunas, o que o converte en Área Prioritaria de Conservación para
esta ameazada especie e supón unha serie de limitacións de uso durante
o seu período reprodutivo, que convén ler no panel situado na tarima de
entrada. Coma invernantes ou migradores, tamén aparecen pola fronte da
praia ou nas proximidades dun pequeno arroio no seu sector norte, outras
limícolas tales como os Pilros Tridáctilos, o moito máis escaso Pilro Pequeno,
algún Pilro Gordo ou ocasionalmente Combatente, Bilurico Bastardo e incluso
o raro Pilro Pectoral, de probable procedencia siberiana. As espectaculares
zampulladas do Carrán Cristado tampouco pasarán inadvertidas, principalmente a finais do verán e comezos do outono, onde experimenta un paso
moi abondoso.

Garza real

lizar algún Chasco Norteño, de paso regular por estes agrosistemas, e aguzar
a vista para poñer a proba as nosas dotes como ornitólogos, non vaia a ser
que descubramos algún Pedreiro de Isabel alimentándose entre os herbais ou
erguido sobre unha rocha.
A época estival nesta zona de campos, a pesares de non ser a máis atractiva
en canto a abundancia e diversidade de especies se refire, sempre proporciona novos integrantes á avifauna local, algúns de gran interese. Nutridos
bandos de Andoriñas e Cirrios enchen de vida estas terras, que con sorte
poden albergar no seu seo algún exemplar de Andoriña Dáurica, en clara
expansión por Galicia. Os agudos asubíos dos Paspallás, invariablemente
ocultos entre a vexetación, e o monótono arrolo das Rulas, alertarannos da
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Os amantes das picas están de sorte, pois ademais das mencionadas Picas
dos Prados, Picas das Árbores, Picas de Richard e Picas Alpinas, nestes ambientes litorais poderemos atopar durante o inverno á insuficientemente coñecida Pica Costeira, alimentándose en solitario ou en pequenos grupos entre
as arribazóns da marea. Da Europa más setentrional chegan algúns invernos
Escribentas das Neves, que amosan querenza polas dunas e pastos costeiros, de forma similar á ocasional Escribenta Lapona, con varios rexistros na
zona. O conspicuo “Chiach” das Choias permitirá identificalas antes de velas,
máxime en inverno cando forman nutridos bandos que frecuentan os sistemas dunares, agro-pastorais e as praderías dos acantilados costeiros, onde
desenterran co seu curvo bico invertebrados e materia vexetal. Ó igual que
estas Choias, os Corvos Grandes tamén fan uso dos cortados rochosos do litoral para emprazar os seus niños, se ben as características e a localización dos
mesmos son moi distintos.
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Chegados á Ría de Lires, seremos testemuñas da extraordinaria riqueza ornitolóxica deste pequeno val fluvial. Xunto coa infinitamente maior Ría de
Arousa, danse aquí as máis altas concentracións de Garza Real de toda Galicia,
contabilizándose números superiores ós 200 exemplares, cunha densidade
por m2 difícil de igualar en calquera outra parte. Aínda máis elevadas son as
cifras doutros veciños, os Corvos Mariños Grandes, con máximos rexistrados
de ata 700 individuos en plena época invernal. Os anátidos, tamén son numerosos, sobre todo o Lavanco, que pode verse acompañado, puntualmente,
por outros membros da familia como o Asubiador, Pato Frisado ou Pato Rabilongo. Zancudas como as Garzotas, a cada vez máis habitual Garzota Grande
e, esporadicamente, o Cullereiro, déixanse ver polas beiras do esteiro, onde
tampouco falta o asiduo Bilurico das Rochas.
Deixamos para o final outro dos sorprendentes atractivos desta ría, xa que
curiosamente, a liberación de efluentes con alto contido de materia orgánica,
derivados da piscifactoría de Lires, axuda a que se produza esta asombrosa
concentración de aves acuáticas e tamén mariñas, porque aínda por riba de
Garzas e Corvos Mariños o que máis abundan son os Láridos. Os apaixonados
das Gaivotas teñen aquí un lugar de obrigada visita, con ata 15 especies notificadas e presenza regular durante a invernada de polo menos 9. Ás copiosas
poboacións de Gaivotas Patiamarelas, Gaivotas Choronas e Gaivotas Escuras,
súmanselles algúns efectivos de Gaviotón, Gaivota Cabecinegra, esta máis
abundante durante o paso postnupcial, Gaivota Cana, de invernada escasa
pero habitual, ó mesmo que a Gaivota Arxéntea Europea, aínda menos frecuente. Pero quizais o máis salientable, sexa que todos os anos temos presenza de dúas gaivotas que crían en latitudes circumpolares, a Gaivota Polar
e a Gaivota Hiperbórea, con exemplares maiormente inmaturos que adoitan
optar por pasar aquí o inverno. Nesta época tamén é posible observar visitantes de orixe neártica, máxime a Gaivota do Delaware, practicamente presente todos os anos, a Gaivota Arxéntea Americana, cando menos cun adulto
invernante regular, alcumado graciosamente “Barrilete” polos ornitólogos
que o veñen seguindo dende fai varias tempadas, ou a rarísima Gaivota Alegre. Aproveitando o paso de fortes temporais, maiormente con ventos intensos de compoñente N ou NW, podería recalar na praia excepcionalmente
algunha peláxica como a Gaivota Tridáctila, invernante común mar dentro
e ata datas moi recentes nidificante regular na comarca, onde contaba coas
dúas últimas colonias de cría da Península Ibérica, en Cabo Vilán (Camariñas)
e Illas Sisargas (Malpica).
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Gaivota hiperbórea

Fenoloxía da ruta e consellos
Os períodos máis axeitados para realizar esta ruta son o inverno e os pasos
migratorios de outono e primavera, polo que de setembro a maio a composición da avifauna, tanto acuática coma terrestre, será rica e variada. Recoméndase chegar á praia de Nemiña e Ría de Lires en marea baixa, para gozar das concentracións de aves acuáticas que se dan na zona intermareal. Insistir de novo
en evitar molestias ás aves e respectar as distancias de seguridade, sobre todo
nesta parte do percorrido. Finalmente, debemos ter presente que se trata dunha
rexión polo xeral moi venteada, así que un bo abrigo sempre é conveniente. n
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Ficha técnica
Punto de inicio: Faro Touriñán
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Itinerario: Faro Touriñán – O Pardal – Moreira – Punta
Moreira – As Filgueiras – Carreiroa – Faro Touriñán

1000 m

Tipo de recorrido: A pé. Circular.
Distancia: 11,5 km

Introdución
Percorrido pola beira continental da “IBA Mariña Costa da Morte”, de importancia mundial para o paso migratorio de diferentes especies de aves mariñas. O Cabo Touriñán, eríxese a modo de miradoiro excepcional para observar
esta espectacular trasfega, ó que cabe sumar a riqueza de hábitats presentes
na contorna máis próxima. Abruptos acantilados e extensas zonas de matos
atlánticos, contrastan cunha variada paisaxe en mosaico nos arredores das
aldeas, o que asegura unha elevada diversidade de especies. A maiores,
danse tódolos elementos para a sedimentación de aves con remotas procedencias, convertendo esta zona nun reclamo para os procuradores de rarezas.
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Desnivel positivo acumulado: 278 m
Duración: de 4 a 6 horas
Dificultade: Fácil
Cartografía: 67-IV, Touriñán (1:25.000). Instituto
Xeográfico Nacional.
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Identificador para wikiloc
Abre a App de Wikiloc, accede a “Navega” e introduce o seguinte identificador: 15649435

Localización e accesos
A ruta discorre na súa totalidade pola parroquia de San Martiño de Touriñán, no municipio de Muxía, comarca de Fisterra. Partindo de Muxía incorporámonos á estrada provincial DP 5201, que nos levará ata o Faro Touriñán
(tempo aproximado Muxía–Faro Touriñán 25 min). Dende A Coruña tomamos
a autovía AG 55, que a día de hoxe remata á altura de Vimianzo, seguindo a
continuación pola AC 552 ata chegar, no km 87, a un desvío que sinala cara
Pereiriña e Muxía, accedendo así á CP 2303, para unha vez alcanzada a localidade de Bermún xirar á esquerda ata chegar a A Pereira, onde tomaremos o
desvío á dereita que nos conduce ó Faro de Touriñán (tempo aproximado A
Coruña-Faro Touriñán 1h20min).

Descrición da ruta
Iniciamos a nosa andadura no propio Faro de Touriñán, grandioso enclave e
excepcional observatorio para estudar o paso de aves mariñas. Ó lado dun
banco de pedra, que sinala que nos atopamos no punto máis occidental da
España peninsular, parte un sendeiro ben marcado que transita entre rochedos e matogueiras costeiras ó bordo do acantilado, ata arribar ó pequeno
porto de Touriñán. Dende aquí subimos por unha ancha pista de terra que
enlaza coa estrada, que en sentido ascendente nos conduciría á aldea de Touriñán, para tomar a primeira vía asfaltada que sae a nosa esquerda. Camiñamos así entre os prados, pastos e cultivos de O Pardal, ata chegar a un Stop
que nos devolve á carreteira principal. Xirando á esquerda continuaremos
percorrendo esta pintoresca zona de mosaico agrosilvopastoral, antes de
baixar cara a localidade de Moreira.
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Mascato

O desvío conta cun panel indicativo, e en moderada pendente diríxenos a
través dun eucaliptal, para dar paso a un fértil val que desemboca na praia
de Moreira, onde son tan abundantes os cantos como as areas. Dende este
pequeno areal continuamos a marcha cara o oeste, por un ancho camiño de
terra que ascende a Pedras Rubias. Cerca da cima chegamos a unha encrucillada, seguindo cara a dereita alcanzaremos a Punta de Moreira, estupendo
miradoiro da enseada de Touriñán e os cantís costeiros que chegan a Punta
Buitra. Se nos coincide a visita cos meses primaverais, poderemos probar
sorte a ver se localizamos niños ou polos de Corvo mariño cristado nos inaccesibles riscos do Monte Pedrouzo, ó NE da nosa posición.
De volta ó cruzamento de camiños vén a parte máis intricada do recorrido,
aínda que non reviste maior complicación. Segundo o noso sentido da
marcha xiramos á dereita, por unha senda que sería a continuación da que
traïamos dende a praia. Ós poucos metros hai unha bifurcación, eludimos
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a pista dereita, que poucos metros despois se converte nun estreito carreiro
que nos guía ó pé dos cantís ata Punta Gaivoteira, para aquí enlazar con outro
vieiro que nos conduce con rumbo oeste cara o faro. Esta variante ten algún
paso comprometido, polo que non é apta para todos os públicos, non obstante ofrece unhas vistas espectaculares e a inesquecible sensación de case
poder tocar ós Mascatos, mentres se lanzan coma proxectís sobre a auga. Para
os máis sensatos ou os que ides con nenos, é moito máis recomendable continuar pola pista que sube a nosa esquerda, que nos levará sen perigo algún
por este cativador escenario ata o punto de partida.

Hábitats
A práctica totalidade do traxecto discorre pola “Zona de Especial Conservación (ZEC) Costa da Morte”, lindando a súa vez ca “Zona de Especial Protección
para as Aves (ZEPA) Espazo Mariño Costa da Morte”, ambas incluídas na Rede
Natura 2000. A ZEPA mariña, coincide cunha área de importancia internacional para a conservación das aves mariñas a escala mundial e europea.
Pardela balear

a variante que sae a nosa esquerda para na seguinte intersección optar
por seguir a dirección que levamos, dándolle as costas ó mar en mantido
ascenso cara As Filgueiras. 150 m despois da encrucillada, superaremos
un penedo que abre paso de novo á terra de campos, para logo converxer
cunha ancha pista de terra que remata nunha ampla verea. Por ela internarémonos de novo por cultivos, prados e pasteiros salpicados con manchas
de mato e vivos lindeiros, conformando unha paisaxe de especial interese
para a avifauna. Unha sinal de Stop ligaranos novamente coa estrada que
leva ó Faro.
Xa na península de Touriñán, na única curva pronunciada á esquerda en sentido ascendente, deberemos fixarnos nunha pista que se introduce entre a
matagueira. Ós 50 m o camiño desdóbrase, os máis intrépidos poden escoller
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Por toda a península de Touriñán e a liña de costa ata a praia de Moreira, destacan os cantís mariños atlánticos con comunidades vexetais rupícolas aerohalófilas, que constitúen a primeira banda de vexetación que coloniza estes
medios, sometidos a fortes ventos cargados de sales e aerosois mariños. Esta
vexetación é substituída cara ó interior por matos do tipo queirogais secos,
característicos do litoral atlántico, e máis terra dentro por extensas manchas
de queirogais ibéricos sobre chans ácidos, intercalados con pequenas zonas
de queirogais húmidos atlánticos sobre terreos mal drenados ou que sofren
asolagamento prolongado.
No coído de Moreira, hai presenza de vexetación anual sobre refugallos mariños acumulados, e un pequeno cordón dunar trala zona de cantos, con boas
poboacións de herbas perennes como as carrascas de San Xoán e a leiteira.
O val de Moreira presenta un pequeno arroio, cuberto nas marxes por
pequenas masas alongadas de bosques aluviais, dominados por salgueiros
e algunha abeleira, amais de aportar a humidade precisa para a existencia de
prados hidromorfos con xuncos e outras herbáceas. Para acceder a este val
dende os campos de Touriñán, debemos atravesar unha pequena zona de
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repoboación forestal con piñeiros e eucaliptos, especies que cobren as ladeiras do Monte de Cabanela.
Por último, a contorna das poboacións de Moreira e Touriñán vén definida por
unha rica zona de mosaico agro-pastoril, onde alternan parcelas de cultivos
anuais con pastos, praderías, barbeitos e pequenos hortos, separados por lindeiros naturais, que compoñen un hábitat idóneo para gran diversidade de
aves ligadas ós agrosistemas.

Valores ornitolóxicos
A ruta parte dunha atalaia excepcional, como é o Cabo Touriñán, para observar a trasfega das aves mariñas. Debido a súa privilexiada situación xeográfica, na esquina noroccidental da Península Ibérica e ó sur do Golfo de Bizcaia, combinado coa predominancia de fortes ventos de compoñente norte e
noroeste durante o verán-outono, converten a este tramo costeiro no maior
embude migratorio da franxa atlántica ibérica. En base a censos realizados
dende cabos coma este, estímanse en máis dun millón as aves mariñas que
migran anualmente por estas augas, ó que habería que sumar os exemplares
que pasan máis afastados da costa. Todo isto explica que nos encontremos
ante un lugar prioritario para a conservación das aves mariñas e os seus hábitats, designado como “IBA Mariña Costa da Morte”, de relevancia no contexto
europeo e internacional.
Para gozar deste espectáculo, bastará con escoller preferentemente a época
onde ten lugar a migración postnupcial, entre xullo e decembro, e a ser
posible días con ventos que sopren en sentido contrario ó fluxo migratorio
(oeste, noroeste). Unha vez instalado o noso telescopio, e incluso cuns simples prismáticos, rara será a xornada que non observemos centos ou ata miles
de exemplares do fastoso Mascato, que procedente das colonias do norte de
Europa alcanza os seus máximos nesta zona en outubro - novembro, chegando a contabilizarse ata 2.000 exemplares por hora nas mellores datas. Esta
dilatada afluencia, unha envergadura alar que rolda os 2 metros, e os espectaculares picados que realiza penetrando na auga a máis de 100 km/h coma se
foran torpedos, converten este acontecemento nunha auténtica exhibición
para os amantes da natureza.
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Palleira parasita

A área tamén acolle concentracións de importancia mundial para o Furabuchos Atlántico, cun paso moi abundante e condensado a finais do verán. A
migración postnupcial, e posiblemente as viaxes de alimentación a partires
das súas colonias de cría, algunhas tan próximas como as veciñas Illas Sisargas, fan da Pardela Cincenta unha ave moi común, identificable polo seu característico voo de largos pairos a ras de auga, case como peiteando as ondas.
A globalmente ameazada Pardela Balear, utiliza estas augas tras o período
reprodutivo e como cruzamento de camiños en ambos pasos migratorios,
polo que posiblemente a maioría dos individuos desta especie dependa dos
recursos mariños aquí presentes. Esta xoia da avifauna, de cola corta e ventre
reboludo, é fácil de avistar polo seu costume de desprazarse máis próxima á
costa que outros membros da súa familia. Tamén estamos no mellor lugar de
Europa para observar a Pardela Escura, principalmente en setembro - outubro
cando se dirixe en bo número cara ó hemisferio sur. Con esta mesma dirección, pasan miles de Pardelas Encapuchadas na súa viaxe de regreso ás áreas
de cría, pero o seu carácter peláxico dificulta bastante divisalas dende terra.
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De igual forma, son característicos por esta época bandos variables de Pentumeiro, o anátido mariño máis frecuente no noso litoral, observable ademais
coma invernante practicamente regular na Ría de Camariñas e enseadas da
costa de Muxía.
As gaivotas, como é lóxico, serán omnipresentes, tratándose dunha zona
clave para algunhas especies. Este é o caso da Gaivota Escura, moi abundante
na invernada e coa maior colonia nidificante de toda Iberia a escasa distancia, presenta asemade un paso migratorio de primeira magnitude por este
litoral. Aínda que moito menos numerosa, tamén é importante a migración
da Gaivota Cabecinegra para o occidente europeo. A toda esta diversidade
de especies habería que sumar os álcidos; Carolos, Araos e Araos Papagaios
son moi frecuentes en alta mar en outono e inverno, pero só unha pequena
porción dos presentes se deixa ver dende terra.

Paíño pequeno

Estímase que en torno ó 5% da poboación mundial de Palleira Grande transita
durante o outono fronte a este cabo, dende o que se teñen rexistrado, nos
meses de setembro e outubro, concentracións sen parangón para a Península Ibérica da moito máis grácil Palleira Parasita, con pasos de 200 aves á
hora. Pola mesma época, aínda que con densidades polo xeral máis discretas, é común a Palleira Pomarina, alcanzando números considerables a escala
europea.
Especialmente relevantes son as cifras para o Carrán Cristado, que recollen
aproximadamente o 15% dos integrantes desta especie, e algo inferiores,
mesmo tamén notables, as correspondentes ós Carráns Común e Ártico, sempre difíciles de distinguir a distancia durante o seu nutrido paso postnupcial.
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Por todo o exposto, se as condicións son boas a xornada xa será máis que
produtiva. Mais para os que vos apeteza camiñar e coñecer un pouco estas
paraxes, a proposta que vos ofrecemos non vos defraudará. Ó pouco de
iniciar a marcha descubriremos a bonita Illa Herbosa, onde se especula coa
posibilidade de que poida criar, nas aberturas das súas paredes rochosas, o
esquivo Paíño Pequeno, do que se coñecen poucas colonias polo difícil que
resulta explorar estes abruptos acantilados, que en principio proporcionan
un hábitat moi adecuado. Camiñando por estes rochedos, convén ficar atentos nas épocas de paso á presenza dalgún Merlo Papobranco, que poida estar
repoñendo forzas para reiniciar viaxe, ou a aparición de rarezas do máis insólitas coma o Pedreiro do Deserto.
Os campos e prados de Touriñán, xunto co val de Moreira, ofrecen unha excelente zona de refuxio e alimentación para os migradores atlánticos. De aí que
estes lugares sexan frecuentados polos ornitólogos en busca de aves escasas.
Estes terreos costeiros, chairos e herbosos, son bos lugares para probar a localizar en outono e inverno á Escribenta das Neves, ou a súa aínda máis estraña
parente a Escribenta Lapona. Maior sorpresa provocará a aparición, entre as
sebes e pequenos bosquetes que salpican os pasteiros, da inusual Papuxa
Gabián, moi afastada das principais rutas cara os seus cuarteis de invernada.
O elegante voo da Curuxa das Xunqueiras, batendo o terreo a baixa altura en
busca de pequenos roedores, ou da súa directa competidora, a Gatafornela,
capaz incluso de piratearlle as presas, amenizarán as nosas saídas de campo,
nas que tampouco podemos descartar a posibilidade de contemplar algún
Sisón, consumindo sementes e brotes entre os cultivos e barbeitos.
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O público procedente do norte de Europa, agradecerá a presenza habitual
nestes mosaicos agro-pastorais de Escribenta Común, Escribenta Riscada,
Carriza dos Xuncos ou a máis arisca Papuxa Cabecinegra. Igualmente, os visitantes da España mediterránea mostrarán especial interese no seguimento
dos bandos de Escribenta Amarela, que tamén utiliza estas campiñas atlánticas para instalar os seus niños, moi por debaixo do rango altitudinal tradicional para a especie. Os lindes arbustivos e bosquetes de ribeira son un bo lugar
para atopar ó apreciado Cardeal, con hábitos tan discretos que poden chegar
a eclipsar a súa rechamante plumaxe.
A nivel galego é reseñable a reprodución da Papuxa Común, migradora transahariana escasa na rexión, e o paso principalmente postnupcial do Picafollas Musical, diferenciable doutros conxéneres, como ben indica o seu nome,
por emitir un canto suave e delicioso. Outro feito destacado ten que ver co
pequeno e delicado Pardal Montés, de carácter máis campestre e menos
dependente do home que o coñecido Pardal. Reprodúcese na zona usando
cavidades naturais ou de orixe antrópica, e durante o inverno congrégase
en bandadas de varias decenas de individuos, o que produce a equivocada
impresión de incrementar a súa abundancia neste período.
Picas e Lavandeiras contan con varios representantes, entre os que cabe
subliñar pola súa singularidade a Pica de Richard, que nunca falta á súa cita
invernal nestas terras, a escasa Pica Costeira, ou a estival e reprodutora Pica
das Árbores, que emprega estes herbais para situar o seu niño no chan. Esta
especie pode ser parasitada polo Cuco, que selecciona os seus niños para
depositar neles un ou rara vez dous ovos de pronta eclosión, o que asegurará
ó intruso recibir os coidados en exclusiva do desafortunado hóspede.
Chegada a primavera e se dispoñemos de telescopio, é recomendable achegarse ata Punta Moreira, fito sinalado no recorrido, onde poderemos probar
sorte a localizar, entre os escarpados cantís de Costa das Cabras e Monte
Pedrouzo, algún niño de Corvo Mariño Cristado. Trátase sen dúbida da ave
máis representativa do municipio, e o seu nome foi empregado tanto para
bautizar accidentes costeiros como para cualificar, de forma seguramente
despectiva por parte dos seus veciños camariñáns, ós habitantes de Muxía.
Este tramo de costa é de vital importancia para a viabilidade da especie, polo
que se fai necesario reverter canto antes os factores de ameaza que se cernen
sobre as súas poboacións, fundamentalmente a morte accidental de xuvenís
e adultos en artes de enmalle.
Cardeal
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Pola mesma época e nos mesmos acantilados nidifica a Choia, valéndose
das fendas, ocos e repisas presentes nas paredes exteriores das penedías
ou no interior das furnas mariñas. As súas conspicuas vocalizacións poderán
axudarnos a identificar as colonias de cría, onde as parellas se sitúan a unha
distancia prudencial unhas das outras ou incluso ás veces en solitario. Estes
cortados rochosos son ademais adecuados para o Falcón Peregrino, pois ofrecen plataformas inaccesibles onde aniñar e un hábitat de caza propicio nas
proximidades. Os Corvos Grandes emprazan os seus niños en idénticos enclaves, ata o punto de que en ocasións, tras deixar de utilizalos, estes pasan a ser
reocupados polos falcóns.
Finalmente, recordar a conveniencia de non baixar a garda en todo o itinerario ante a propensión da zona a acoller rarezas, con citas tan sorprendentes
como a Gaivota de Audouin, na praia de Moreira, ou os inauditos Arao de Á
Branca e Pica Esteparia, no entorno de cabo Touriñán.

Fenoloxía da ruta e consellos
A mellor época para desfrutar do paso migratorio de miles de aves mariñas
dende Cabo Touriñán, esténdese de xullo a decembro. É recomendable escoller días con ventos de compoñente noroeste, que obriguen ás aves a transitar máis preto do litoral. Para o resto da ruta, tanto o paso migratorio outonal, como a invernada e o período primaveral, son de grande interese para
a avifauna. A influenza que teñen os ventos no modelado destas paisaxes,
aconsellan non se esquecer de levar roupa de abrigo. 
n

Corvo mariño cristado
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Cartografía: 67-II Muxía (1:25.000); 67-IV
Touriñán (1:25.000); 68 Camariñas
(1:50.000). Instituto Xeográfico Nacional.
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A ruta proposta, proporciona unha panorámica completa da rica e diversa
comunidade de aves presente no termo municipal. Magníficas atalaias para
contemplar a exuberante trasfega das aves mariñas, abruptos acantilados
onde instalan os seus niños diferentes aves rupícolas, zonas húmidas litorais
que acollen nutridos bandos de aves acuáticas, mosaicos agro pastorais aínda
libres da intensificación agrícola ou areais costeiros ben conservados, compoñen unha sorprendente amalgama de especies, na que teñen cabida dende
as netamente mediterráneas ata as de latitudes circumpolares.

Sedentarias

Estivais

Invernantes

En paso

Corvo mariño cristado
Píllara das dunas
Merlo rieiro
Choia

Falcón pequeno
Avenoiteira cincenta
Pica das árbores
Picanzo vermello

Mobella grande
Pilro escuro
Gaivota polar
Pica de Richard

Pardela escura
Pardela balear
Mascato
Aguia pescadora
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Identificador para Wikiloc
Abre a App de Wikiloc, accede a “Navega” e introduce o seguinte identificador: 15791675

Localización e accesos
A ruta transita polo municipio de Muxía, supoñendo un completo percorrido por boa parte da súa liña de costa e as paraxes máis representativas
do interior. Só dous dos puntos de observación seleccionados caen fóra do
municipio, a Ría de Lires, que observaremos mellor dende o seu lado sur, no
veciño municipio de Cee, e Porto de Cereixo, final do recorrido no contiguo
concello de Vimianzo. Para chegar a Muxía, se partimos de A Coruña tomamos a autovía AG 55 que finaliza no termo municipal de Vimianzo, onde nos
incorporamos á AC 552 ata alcanzar a localidade de Berdoias, que da acceso
á AC 440 para conducirnos finalmente a Muxía (tempo aproximado A Coruña-Muxía 1h15min). Dende Santiago de Compostela incorporámonos á AG
56, tomando a saída 7 cara Negreira pola AC 544, estrada que remata enlazando coa AC 546 para chegar á rotonda de A Pereira; aquí continuamos recto
pola AC 441, que nos leva ata Berdoias, onde a AC 440 nos conduce a Muxía
(tempo aproximado Santiago-Muxía 1h10min).

Descrición da ruta
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Virapedras

terra que tomamos á dereita, case finalizando o km 5 da DP 5201. De novo
na estrada, e pasados apenas 200m, outro desvío de grava condúcenos ós
prados que se emprazan tras o Coído de Cuño.

Na vila de Muxía (Fito número 1 no mapa) podemos comezar pola Praia da
Cruz, inmediatamente anterior ó núcleo urbano, para a continuación dirixirnos ó porto e de aquí ó Santuario da Virxe da Barca, paradigmático lugar de
peregrinación e boa atalaia para observar aves mariñas.

Abandonamos a DP 5201 no seu km 8, nada máis chegar á aldea de Martineto, e subimos por un ancho camiño de terra que enlaza con outra vía asfaltada, para internarnos polos campos de Morquintián e Viseo (4), dende onde
retomamos de novo a estrada provincial en dirección a Touriñán.

Detrás da igrexa, parte unha vía empedrada que nos conduce por un fermoso
traxecto ata a DP 5201, para pouco despois acceder á Praia de Lourido (2). O
seguinte fito para o avistamento de aves é a Punta da Buitra (3), outro espectacular balcón sobre o océano Atlántico, ó que chegamos por unha pista de

Antes de chegar á península de Touriñán, convén primeiro darse unha volta
polas terras de pastos e cultivos que rodean as pequenas poboacións, para
logo dirixirse cara ó observatorio por antonomasia do paso migratorio de
aves mariñas en Costa da Morte, o Faro Touriñán (5). De volta, na pintoresca
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fermoso paseo fluvial. Tomamos aquí a dirección cara Merexo e Praia de Lago,
que nos permite bordear a Ría de Camariñas pola beira sur, para dende Leis
de Nemancos descender á Praia de Area Grande (9) e gozar dun bo miradoiro sobre a cabeceira da ría, coñecida coma Ría do Porto. O acceso a Area
Grande, remata nunha vía bastante estreita pero apta para o tráfico rodado,
con espazo para estacionar detrás da praia. De todas formas, podemos deixar
o coche ó rematar o camiño asfaltado, se o preferimos.
Xa só queda retornar a Leis para continuar cara Cereixo. Unha vez aquí, poderemos aparcar o vehículo no paseo fluvial e observar as aves acuáticas presentes no esteiro do río Grande (10).

Hábitats
Boa parte da liña costeira do concello de Muxía figura declarada coma “ZEC
Costa da Morte”, e atópase bordeada en toda a súa extensión por a “ZEPA
Espazo Mariño Costa da Morte”, área de importancia mundial para as aves
mariñas. Ambas as zonas pertencen á “Rede Natura 2000”, o que dá unha idea
do bo estado de conservación deste litoral.
Choia

A pesares de que a lonxitude do percorrido impide enumerar todos os hábitats que podemos ver ó longo da ruta, a continuación destácanse os de maior
interese ou que maior superficie ocupan.
localidade de Campos, seguimos o indicador que nos leva pola “Senda Turística dos Miradoiros”, para atravesar a zona de mosaico, con matogueiras e pastos, de As Xestas, ata chegar ó pobo e Agra de Nemiña (6), de grande interese
para as aves granívoras. Dende o extremo norte da praia, encamiñámonos
por unha pequena pista asfaltada entre praderías cara a aldea de Vilela de
Nemiña, para conectar coa estrada máis ancha que nos devolve á DP 5201,
xirando á dereita no Stop para traspasar as localidades de Castro, Loalo, Frixe
e a ponte sobre o río Castro. Xa no veciño municipio de Cee, á altura do cruzamento de A Pereira, entornamos á dereita en dirección a Lires e a pequena
ría do mesmo nome (7).
De regreso ó camiño principal, continuamos pola DP 2301 ata empalmar en
Bermún coa CP 2303. Pasamos así pola extensa zona de campos de Mintiráns, Sorna e Vilarmide (8) para desembocar no pobo de Os Muíños, co seu
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Nos tramos de costa máis expostos, dominados por procesos erosivos, aparecen cantís mariños atlánticos, seguidos de queirogais secos europeos, queirogais secos atlánticos costeiros, e en menor medida queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas. Tamén hai presencia, entre as encostas rochosas
silíceas, de vexetación casmofítica.
Pequenas praias salpican o litoral, algunhas con sistemas dunares ben desenvolvidos con manto eólico, como as de Lourido e Nemiña. Outros tramos de
costa sedimentaria dominan a Ría de Camariñas, con praias, marismas, pasteiros salinos e extensas superficies de chairas intermareales, amais de estuarios.
Finalmente nas zonas de mosaico agro-gandeiro, tanto de costa coma de
interior, aparecen bosques en galería a carón dos ríos, masas de frondosas
autóctonas de recolonización a partires de lindeiros, e frecuentemente pra-
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dos húmidos. Áreas extensas de plantacións forestais con piñeiro e eucalipto,
de escaso valor biolóxico, cobren unha considerable superficie do municipio.

Valores ornitolóxicos
A maior parte do percorrido transcorre polo límite continental da “IBA Mariña
Costa da Morte”, ofrecendo excelentes miradoiros para observar o abundantísimo paso das aves mariñas cara ós seus cuarteis de invernada. As aves acuáticas, tamén empregan en bo número os recursos que ofrecen ecosistemas tan
produtivos como a Ría de Camariñas ou a pequena Ría de Lires. Outras aves
terrestres, que seguen a liña litoral nas súas migracións, obteñen na amplitude de hábitats presentes no municipio, os lugares ideais para se refuxiar e
obter alimento nas súas longas travesías ou o destino apropiado para pasar
o inverno. A situación estratéxica desta rexión, a cabalo entre o mundo atlántico e o mediterráneo, xunto cos elementos citados, permiten gozar dunha
asombrosa diversidade de aves nun espazo moi reducido, co que unha ruta
como a proposta asegura a observación de moitas especies de moi distinta
tipoloxía, sen desdeñar a posibilidade de toparnos con algunha sorpresa
inesperada nas épocas de paso.
Nada máis chegar a Muxía (1), na Praia da Cruz, veremos a primeira hora do
día diferentes especies de gaivotas, refrescándose nas balsas de auga doce
que forma o Rego de Figueiras, antes de desembocar no mar. Entre as abundantes Gaivotas Patiamarelas, Gaivotas Escuras e algunhas Gaivotas Choronas,
é posible que atopemos exemplares das máis escasas Gaivota Cabecinegra e
Gaivota Cana. A continuación, no porto de Muxía, ademais das gaivotas mencionadas é común durante o inverno o Gaivotón, e case de presenza habitual
a Gaivota Arxéntea Europea. Os Carráns Cristados, non pasarán desapercibidos coas súas acrobáticas zampulladas e os ruidosos reclamos dos xuvenís
perseguindo ós adultos a finais do verán. Por estas datas, os seus pequenos
parentes, os Carráns Comúns e os Carráns Árticos, ou a contada Gaivina Negra,
tamén aproveitan a protección do peirao para obter comida antes de proseguir a súa viaxe. Durante o inverno, e sobre todo tras os fortes temporais,
Carolos e Araos Comúns poden verse arrastrados ata aquí, para logo pasar
algún período ó amparo das inclemencias.
Falcón peregrino
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Punta da Buitra (3) é unha fantástica xanela para observar o paso das aves
mariñas; neste punto, é recomendable asemade enfocar a nosa vista cara ós
escarpados acantilados ó pé do Monte Cachelmo, inmediatamente ó leste.
Entre estes riscos ábrense furnas mariñas, como a coñecida Furna da Buserana, onde nidifica a maior colonia de Corvo Mariño Cristado do municipio. As
características desta ampla cavidade, a resgardo de potenciais depredadores
e dos rigores climáticos, convértena tamén durante o inverno no maior durmidoiro comunal de Choia, aglutinándose aquí boa parte dos individuos que
conforman a poboación presente na Costa da Morte. As barullentas vocalizacións destes córvidos, poden ter contribuído á xestación da lenda en torno
a esta furna, dende a que afirman os mariñeiros escoitar voces e cantigas
de amor. Xa durante a primavera, os ocos, fendas e repisas destes cortados
rochosos, son de novo utilizados polas Choias para instalar os seus niños. Un
pouco máis cedo, a finais do inverno, os Corvos Grandes constrúen atrapalladas plataformas de paus e ramas sobre similares superficies, onde incuban os
seus ovos. Outra das aves máis singulares que se vale destes rochedos para se
reproducir é o Falcón Peregrino, atraído polo paso migratorio de paseriformes,
limícolas e anátidos.

Pardal montés

Proseguindo cara Punta da Barca, convén botar un ollo ós illotes coñecidos
como Illas Os Carreiros, onde a miúdo repousan láridos e corvos mariños. Chegados á altura do Santuario, é moi interesante localizar, pola costa rochosa
que se estende ó seu arredor, os vistosos bandos de Virapedras, entre os que
sempre podemos atopar algún Pilro Escuro, invernante regular pola zona.
O areal de Lourido (2) conta cun amplo e ben conservado sistema dunar, que
acolle durante o paso e algún inverno á escasa Escribenta das Neves, así como
moi ocasionalmente a aínda máis estraña Escribenta Lapona, procedente do
afastado ártico. Nutridos grupos de gaivotas, congréganse con frecuencia na
praia, e nas augas desta pequena enseada pódense ver, con ocasión de tempestades, exemplares de aves peláxicas, coma o Falaropo Bicogroso.
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Se descendemos ós prados e matos costeiros situados tras o Coído de Cuño,
serán comúns os Pedreiros Cincentos durante os pasos primaverais e outonais,
momentos nos que pode chegar a facer acto de presenza o tímido Merlo
Papobranco, á espera de retomar rumbo cara o sur.
As campiñas e pasteiros arborados de Morquintián e Viseo (4), invitan a
deambular pola rede de pistas que os cruzan, na procura de pequenos bandos de Pardal Montés, ás veces mesturados coas Escribentas Comúns e diferentes especies de frinxílidos. En invernos particularmente fríos, prodúcense
irrupcións importantes de Tordos Reais e Tordos Rubios, atraídos pola alta
dispoñibilidade de sementes. A riqueza en invertebrados destas praderías
húmidas, favorece a aparición de Becacinas, sinxelas de levantar se as recorremos a pé. Algo máis laborioso resulta dar co Chasco Norteño, pouco común
durante a migración. Coa eclosión primaveral, poderemos escoitar o potente
e melodioso canto da Pica das Árbores, acompañado en voo dun característico descenso en paracaídas, ou o monótono arrolar das parellas de Rula, que
xunto ós abundantes Pombos Torcaces, Pegas, Gaios, Lavercas, Merlos, Tordos
Comúns e Tordos Charlos, constitúen as presas preferidas do temido Azor,
necesitado de grande cantidade de alimento ó final desta estación, para sacar
adiante a súa rolada.
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Antes de pasar á península de Touriñán, é aconsellable dar un rodeo polo
mosaico agro-pastoral que contorna as aldeas de Campos e Touriñán, onde
descansa unha boa representación das aves ligadas a medios agrícolas e
áreas de matogueira (para máis información ver Ruta 2).
A importancia da zona mariña adxacente ó Cabo Touriñán (5) como corredor
migratorio, eríxeo, durante o outono, nun miradoiro privilexiado desta forte
trasfega de aves, con concentracións de importancia global para o Mascato,
Furabuchos Atlántico , Pardela Balear, Pardela Cincenta, Carrán Cristado ou
Palleira Grande e europea para a Pardela Escura ou a moi peláxica Gaivota de
Sabine entre outras (para máis información ver Ruta 2).
Ó sur do cabo, nos campos intercalados de matogueiras preto de As Xestas, é
moi doado escoitar o áspero reclamo da Papuxa do Mato, namentres menea a
cola entre a espesura, ou con algo máis de concentración, o non menos característico algareo da Papuxa Cabecinegra. Este hábitat é ademais idóneo para
a cría da Escribenta Amarela, coa particularidade de que a mesma se produce
a pé de costa.
A Agra de Nemiña e a praia do mesmo nome (6), son probablemente dos
enclaves máis interesantes para o avistamento de aves en toda a rexión. Entre
os seus numerosos atractivos, cabe destacar polo singular, a invernada regular da Pica de Richard e a reprodución da Píllara das Dunas (para máis información ver Ruta 1). As terras de cultivo en torno ás localidades de Castro, Loalo
e Frixe, seguen a ser de interese para localizar ó Pardal Montés ou a Escribenta
Amarela, ó tempo que acollen pequenos continxentes da Pica Alpina, ou en
invernos de bonanza, varias decenas de exemplares dos rechamantes Pimpíns
do Norte.
O traxecto salva por dúas veces o Río Castro, en A Ponte Nova e A Ponte de
Constante, debuxando o límite entre os municipios de Muxía e Cee. A calidade das súas augas queda referendada por tratarse do fogar do esixente
Merlo Rieiro, con varias parellas nidificantes ó longo do seu curso. Non faltan
tampouco outras aves acuáticas amplamente distribuídas, como a Galiñola,
ou incluso citas excepcionais, en relación cos seus movementos migratorios
ou dispersivos, da Garza da Noite.
Na pequena Ría de Lires (7), as concentracións de Garzas Reais e Corvos Mariños Grandes causarán asombro entre os afeccionados. Esta impresión pode
ser aínda maior, ó comprobar a diversidade de especies de gaivotas que
invernan nesta zona húmida, destacando a presenza habitual das raras Gai-
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Picanzo vermello

vota Polar, Gaivota Hiperbórea ou a insólita Gaivota Arxéntea Americana (para
máis información ver Ruta 1).
De camiño á Ría de Camariñas, atravesaremos as extensións agrícolas de interior, entre Mintiráns e Vilarmide (8), onde recalan limícolas como Avefrías e
Píldoras Douradas ou frinxílidos coma os Úbalos, cando o alimento invernal
escasea en Centroeuropa. Para a primavera, o sedentario Cardeal terá a compaña doutras aves, que encontran nestas campiñas con vargados de caducifolios o ambiente ideal para criar, a pesares da excesiva superficie cuberta por
plantacións forestais. Deste xeito, arriba aquí o Picanzo Vermello, moi asociado
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ós sebeiros espiñentos nos que ensarta as súas presas. Outrora máis abundantes, seguen chegando Cucos e Paspallás, ben recoñecibles polo canto, ou
a sempre senlleira Bubela. O ocaso será amenizado pola voz ronca e mecánica
da Avenoiteira Cincenta, en ocasións acompañada polo melancólico oulear da
máis musical das nosas rapaces nocturnas, a Avelaiona.
Previamente a comezar a exploración da Ría de Camariñas (9), o lugar de Os
Muíños conta cun fermoso paseo fluvial, que nos outorga a posibilidade de
camiñar polas beiras do Rego Negro. Esta agradable andaina entre salgueiros, loureiros e ameneiros, permite observar ó Picapeixe ou á Lavandeira Real,
amén dos típicos paxariños arborícolas do bosque de ribeira, entre os que nos
podería sorprender o afrautado asubío do inconfundible Ouriolo.
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Os mellores puntos de observación para a beira sur da Ría de Camariñas
(9) son, seguindo o sentido da nosa marcha: a Punta das Chans (Merexo),
Punta do Lago (Praia do Lago), A Cangrexeira (Leis de Nemancos) e Praia
Area Grande (Leis de Nemancos). Destacará dunha primeira ollada o grupo
dos láridos, entre os que serán omnipresentes as Gaivotas Patiamarelas,
seguidas das Gaivotas Choronas e as Gaivotas Escuras; tamén habituais,
aínda que en menor número, resultan os Gaivotóns, as Gaivotas Canas, as
Gaviotas Cabecinegras e as Gaviotas de Delaware, estas últimas invernantes
escasas pero practicamente regulares. A continuación, en canto a números se refire, séguenlles os anátidos, dominados claramente polo Lavanco,
acompañado de maneira discreta e non todos os anos por algún Asubiador, Pato Frisado ou Pato Rabilongo. Máis sinalada é a concorrencia de patos
mergulladores coma o Pentumeiro, e os máis accidentais Pentumeiro de Á
Branca ou Mergo Cristado. Outros consumados mergulladores, de aí o seu
nome, son o Mergullón Pequeno e o Mergullón de Pescozo Negro, que presentan números humildes en comparación con outras zonas húmidas galegas,
mais son frecuentes, ó contrario que o seu parente, o Mergullón Real, moito
máis esporádico. A típica estampa cos Corvos Mariños Grandes secando as
ás, ou as Garzas Reais e Garzotas aguilloando peixes preto da beira, resultaranos familiar, enriquecida cada vez máis acotío con algún exemplar da
estilizada Garzota Grande, ou o moi distinguido Cullereiro, ambas parece que
en recente expansión pola zona.
Respecto ó grupo das limícolas, o máis diverso e representativo destes hábitats litorais asolagados, é notoria a invernada do Bilurico das Rochas, con
cifras que probablemente alcancen importancia nacional. Lixeiramente máis
numerosas son as Píllaras Reais, que xunto cos Pilros Comúns pululan nerviosamente polas chairas intermareais, capturando á carreira pequenos invertebrados. Nas beiras pedregosas aparecen os Virapedras, e seguindo o vaivén das ondas, na fronte da praia, é posible observar pequenos bandos dos
graciosos Pilros Tridáctilos. Gabitas ou Biluricos Claros maniféstanse case coma
divagantes, de modo similar ó que acontece actualmente co Mazarico Real,
que vén experimentando un acusado descenso nos últimos anos.
A Cangrexeira, é un bo emprazamento para avistar ás mobellas, sobre todo
á Mobella Grande, máis frecuente que os outros representantes da familia,
que se deixan ver ocasionalmente, como son as Mobellas Pequena e Ártica.
Estas augas tranquilas do interior da ría, son asemade propicias para presen-
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da máis acrobática das rapaces, o Falcón Pequeno. Se finalmente a nosa visita
coincidise co outono, os reclamos ou o harmonioso canto dos sílvidos en
migración, como o do Picafollas Musical ou a Papuxa Picafollas, compracerán
os nosos ouvidos.

Fenoloxía da ruta e consellos

Pilros tridáctilos

Estamos nunha zona de transición entre a rexión atlántica e a mediterránea,
o que confire unha alta diversidade de especies, pero por contra limita a existencia de poboacións reprodutoras comparables ás que existen nas citadas
rexións. Polo comentado, tanto o paso migratorio outonal, como a invernada
e o período primaveral son de grande interese, resultando este máis limitado
durante o estío (xuño – agosto). Para realizar a ruta, convén ter en conta as
horas de marea, e facer coincidir a visita ás dúas rías coa marea baixa. Se
pensamos completar todo o percorrido, suxerimos comezar con marea alta,
para gozar das aves no intermareal ó chegar ás zonas húmidas costeiras. Se
nos interesa máis partir o itinerario, aconsellamos facer o tramo Muxía – Ría
de Lires (46 km), que reúne as localizacións máis significativas e recortará o
traxecto en 2-3 horas.
n

ciar as espectaculares inmersións da Aguia Pescadora, fenómenos apreciables
maiormente durante o paso migratorio.
Chegados á derradeira parada, na desembocadura do Río Grande ó seu paso
pola histórica localidade de Porto de Cereixo (10), poderemos contemplar
algunha das aves acuáticas mencionadas anteriormente, cando se acubillan cara a cabeceira do esteiro. Tamén residen aquí especies tan esquivas
como o Rascón ou a invernante e escasa Arcea. Máis visibles, sen embargo,
resultan os anátidos, entre os que nos pode sorprender a comparecencia do
inusual Mergo Grande, citado algunha tempada. Pola primavera, ás residentes Andoriñas dos Penedos, únenselles bandadas de Andoriñas de Cú Branco,
Andoriñas ou o moito máis escaso Andoriñón Real, todos presas potenciais
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Boas prácticas
do observador de aves
Debemos ter moi presente que a nosa afección á observación das aves, nunca
debe supoñer un prexuízo para estas nin para os demais seres vivos que habitan na natureza, polo que convén recordar unha serie de pautas a seguir en
todas as nosas saídas ó campo:
❚ O benestar das aves SEMPRE será o primeiro. Calquera actividade que
esteamos realizando, xa sexa a observación, estudo ou fotografía de calquera
paxaro, nunca deberá supoñer unha molestia ou perturbación do seu comportamento.
❚ Respectar os hábitats que visitemos. Son fundamentais para as aves e o
resto de habitantes dos ecosistemas, polo que debemos evitar calquera dano
e contribuír á súa conservación.
❚ Moita atención coas aves aniñantes, migratorias e se descubrimos algún
durmidoiro. Son lugares e circunstancias especialmente sensibles, polo que
se volve imprescindible gardar unha distancia prudencial que garanta a súa
tranquilidade.
❚ Procuraremos vestir con cores discretas, aquelas que nos integren na paisaxe e minimicen o impacto visual. Deste xeito, as nosas xornadas de campo
serán máis gratificantes e as aves saberán agradecérnolo.
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❚ Cando sexa posible sempre é preferible camiñar en lugar de conducir,
reduciremos a emisión de gases contaminantes e sacaremos maior proveito á
nosa saída.
❚ Toda vez que existan sendeiros ou camiños abertos deberemos seguilos,
isto evitaranos conflitos cos propietarios das leiras e reducirá os danos á vexetación ou a erosión dos terreos.
❚ Camiñar en voz baixa e de forma pausada, á vez de reducir a contaminación
acústica do medio, permitiranos detectar os sons dalgunhas aves que doutra
forma son moi difíciles de localizar.
❚ É recomendable compartir as nosas observacións coa comunidade de ornitólogos da zona. Os anuarios e noticiarios ornitolóxicos nútrense das observacións que comparten un amplo colectivo de colaboradores, contribuíndo
de xeito moi importante ao coñecemento da fenoloxía, abundancia e distribución dun gran número de especies.
❚ Nada mellor que practicar co exemplo e converternos en embaixadores da
conservación das aves e os seus hábitats. É importante ser amable cos paisanos e toda persoa que se interese pola nosa afección, ao final redundará
nunha mellor conservación dos espazos que visitamos.
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Gaivota patiamarela (polo)

