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SENSIMAR ten como obxectivo aumentar 
a sensibilización ambiental e fomentar a 
conciencia ecolóxica entre as mariscadoras 
e a poboación infantil en xeral con respecto 
aos impactos da actividade do ser humano 
no medio mariño, así como transmitir a 
importancia da protección e recuperación da 
biodiversidade e os ecosistemas mariños en 
espazos protexidos da Red Natura 2000.
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FIGURAS OFICIAIS DE 
ESPECIAL PROTECCIÓN EN A 
ILLA DE AROUSA

PARQUES NATURAIS
Os Parques Naturais, recollidos na Lei 42/2007 
de decembro, do Patrimonio Natural e da 
Biodiversidade, son áreas naturais, que, en razón 
á beleza das súas paisaxes, a representatividade 
dos seus ecosistemas ou a singularidade da súa 
flora, da súa fauna ou da súa diversidade xeolóxica, 
incluídas as súas formacións xeomorfolóxicas, 
posúen uns valores ecolóxicos, estéticos, 
educativos e científicos cuxa conservación merece 
unha atención preferente. Dentro desta categoría 
inclúense os Parques Nacionais, que se rexen pola 
súa lexislación específica e intégranse na Red de 
Parques Nacionales. 

O Parque Natural de Punta de Carreirón, sito 
en A Illa, é unha gran extensión de espazo natural 
protexido no que se fusionan o monte e a praia. 
Pola súa banda, o Illote de Areoso é un espazo 
protexido, unha gran duna que se eleva en metade 
da Ría de Arousa, formando unha pequena illa de 
area branca e augas cristalinas.

ZONAS DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN 
O Complexo Ons - O Grove constitúe unha 
contorna natural protexida que conta con numerosos 
recoñecementos, debido a unha flora e fauna tan 
abundante como fermosa. Atópase situado entre 
a ría de Pontevedra e o sur da ría de Arousa e 
comprende a superficie de Bueu, Sanxenxo, O 
Grove, Meaño, Ribadumia, Cambados e A Illa de 
Arousa. A súa extensión é de 7.506 ha (das cales, 
5.517 ha corresponden ás augas mariñas).

Debido ao seu valioso patrimonio natural, o Complexo 
Ons - O Grove está incorporado a diversas figuras 
de protección, tales como: LIC (Lugar Importante 
Comunitario), ZEPA (Zona Especial Protección 
de Aves) e ZEVN (Zona Especial Protección 
Valores Naturais), área húmida de Ramsar, 
ZEC (Zona de Especial Conservación). Todo iso 
convérteo nunha contorna natural indispensable a 
nivel nacional.

O Complexo Ons - O Grove constitúe unha contorna 
virxe, particularmente valiosa desde o punto de 
vista ornitolóxico. A súa rica biodiversidade anima 
a percorrer os seus rochedos, xunqueiras, dunas, 
praias, lagoas, marismas, areais e baías.
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