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Galicia conta cunha localización privilexiada para a observación 
de aves. Zona de paso para moitas aves migratorias e fogar dal-
gunhas aves únicas, sentar a observar a contorna cos prismáticos 
a man ou cun telescopio é un pracer para moitos dos viaxeiros 
que nos visitan cada ano. 

En Terras de Pontevedra, o avistamento de aves é unha actividade 
ó alcance de todos os públicos, grazas a unha gran extensión de 
costa e espazos naturais protexidos que fan as delicias de nume-
rosas aves e que convidan a sentar a observar a paisaxe. 

Dende a Enseada de San Simón, aos vales do río Lérez e Verdugo, 
as praias da ría de Pontevedra e a contorna de montaña, son nu-
merosos os puntos nos que deterse e gozar da natureza en todo o 
seu esplendor. 

Compartimos algúns dos lugares máis populares entre os afec-
cionados ao turismo ornitolóxico, así como que atopar neles se o 
tempo acompaña:

1.- Pontesampaio

O noso punto de partida para o roteiro é a desembocadura do río 
Verdugo á altura de Pontesampaio. Aquí, xunto á histórica ponte 
de pedra de 10 arcos que foi escenario da última batalla en Galicia 
contra o exército napoleónico, é posible atopar, xunto con outras 
aves, ao rechamante  martín pescador.

Ademais, pódese gozar dunha bonita praia fluvial e da peculiar 
Illa de  Medal, tamén coñecida como “A  Insuíña”, que foi lugar de 
reunión de personaxes ilustres como Valle Inclán, Castelao ou 
Laxeiro, que gozaron do seu cenador cando a illa era propiedade 
do pintor Antonio  Medal.

2.- Punta de  Ulló e  Salinas

Continuamos o noso roteiro achegándonos ás antigas  Salinas 
de  Ulló e os seus humidais. Na coñecida como Punta de  Ulló, é 
posible observar bandos  invernantes de  ánade  rabudo,  silbón 
europeo ou mesmo a  barnacla  carinegra, a  gaceta grande ou o 
aguia pescadora. 

Xa nos humidais, pódese atopar unha importante colonia de aves. 
Garzas reais, gaivotas  patiamarelas, corvos mariños e  anátidas 
son só algunhas das aves que é posible avistar dende aquí, xunto 
cunha estampa especialmente fermosa da Illa de San Simón e a 
súa contorna.

3.-  A  Pedra dos Caralletes

Esta rocha, onde a tradición oral conta que se pescaba un tipo 
de molusco parecido ás navallas, chamado “ caralletes”, é hoxe 
un espigón que atrae aos pescadores da zona, que se achegan a 
capturar as bondades da Ría. 

Do mesmo xeito que eles, numerosas aves visitan a diario este lu-
gar, onde ademais dunhas bonitas vistas da Enseada de San Simón 
e os viñedos que dan lugar aos seus recoñecidos viños, pódense 
atopar anátidas, garzas e distintos tipos de limícolas.

É posible vir dende o punto anterior ata aquí a través dun bonito 
carreiro coñecido como Roteiro da Croa, circular e de 8 quilóme-
tros de lonxitude.

4.- Praia de Riomaior

Moi preto do peirao de Santa Cristina de Cobres, atópase a case 
imperceptible praia de Riomaior, na desembocadura do río do 
mesmo nome. Dende aquí é posible observar aves como o  cha-
rrán  patinegro ou a  estrilda común.

Río arriba, atópase un espectacular roteiro de muíños de auga, 
que comeza na Casa da Cultura e que ascende a través de campos 
de cultivo e un tranquilo bosque de ribeira no que se escoitan 
cantar a numerosos paxaros durante todo o ano.
 
5.- Cidade de Pontevedra

Achegámonos neste punto á cidade de Pontevedra. Na contorna 
de Monte Porreiro e a praia fluvial, atopamos un punto interesan-
te para observar aves como o camachuelo común ou o agateador 
europeo, así como lavandeiras boyeras ou os reyezuelos, que se 
poden atopar principalmente durante o inverno.



Do outro lado do río, na Illa das Esculturas, son frecuentes os 
ánades  azulones e as gaivotas, con especies como a patiamare-
la, a  reidora ou a sombría, ademais dalgún exemplar de martín 
pescador.

Continuando de regreso cara á cidade, na contorna da desembo-
cadura do Río dá Gándara, atópanse numerosas gaivotas  patia-
marelas e reidoras. Subindo o seu curso, en Xunqueira de Alba, 
poderemos, ademais, utilizar distintos observatorios ornitolóxi-
cos para anotar exemplares de lavandeira  boyera, garza real ou 
pico de coral, entre outras aves singulares. 

E de volta ao Lérez, ao longo do río e do seu bonito paseo, é 
posible atopar distintas aves como os corvos mariños grandes, as 
garzas reais ou as  garcetas pequenas.
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Más información:

Segue explorando Terras de Pontevedra coa App para iOS y Android

Terras de Pontevedra ofrece numerosos atractivos para todos 
os viaxeiros. Atopa máis lugares únicos ou segue os itinerarios 
temáticos que atoparás na aplicación móbil para descubrir 
algúns dos tesouros mellor gardados de Galicia e gozar dun 
territorio inigualable.

6.-  Illote dos Ratos

Finalizamos o noso roteiro ornitolóxico por Terras de Pontevedra 
cruzando a ría e dirixíndonos pola costa cara ao illote coñecido 
como dos Ratos. Neste punto é común atopar garzas reais,  gar-
cetas, gaivotas e outras aves menos frecuentes como a  espátula 
común ou a gaivota  groenlandesa. 

Preto de aquí atópanse praias populares como a de Lourido e o 
peirao de Campelo, no que se celebra unha das festas gastro-
nómicas máis populares da zona. Ademais, desde a contorna do 
illote pódese gozar dunha máis que recomendable posta de sol 
con vistas á  Praia dá Seca e do conxunto histórico artístico de  
Combarro.


