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areais, o oeste con predominio de acantilados

Cortegada está no interior da ría e presenta

e enseadas de coídos. Esta morfoloxía condi-

un relevo baixo e unha contorna de areais e

ciona tanto o desenvolvemento dos solos como

planicies rochosas. Atópase preto do estuario

das formacións vexetais ou os cultivos, sen es-

do río Ulla na ría de Arousa, fronte ás costas de

quecer as condicións microclimáticas que po-

Carril, no concello de Vilagarcía de Arousa. A

sibilitan o emprazamento dos lugares de po-

este arquipélago pertencen a illa de Cortegada,

boamento (Vilas et al. 2005).

outros grupos de illas, coma as illas Malveiras

Concretamente o arquipélago de Cíes está

ou as illas Briñas. Únese á terra na baixamar

formado por tres illas: a illa Norte ou de Mon-

pala zona de O Bao, existindo entre a illa e a

teagudo, a illa do Medio ou do Faro e a lila Sur

costa toda un ha área de viveiros de marisco.

ou de San Martiño. As dúas primeiras atópanse

Ten unha extensión de 5 ha con algunhas pra-

unidas artificialmente por unha escollera. A

ias e dous pequenos outeiros de pouco máis

zona máis alta está na zona N da illa de Mon-

de 20 m de altura cubertos por unha abundan-

teagudo, no Alto das Cíes (197 m de altitude)

te vexetación. Aquí atópase o maior bosque de

ten unha superficie emerxida de 434 hectáreas

loureiros da Península Ibérica, ademais de

(Figura 2).

piñeiros e outras especies (Figura 6).

O arquipélago de Ons está conformado pa-

Desde o punto de vista climático, estes ar-

las illas de Ons e Onza ou Onceta (ao S), e 05

quipélagos participan das condicións que ca-

illotes de Centolo (ao N) e Freitosa (ao SW). A

racterizan ás Rías Baixas: o oceánico húmido

illa de Ons ten 6 km de langa por 1,5 de ancho

con tendencias á aridez estival, temperaturas

e 414 hectáreas de superficie. Esténdese do N

medias próximas aos 14°C, precipitacións que

ao S, en posición perpendicular á ría de Ponte-

se aproximan aos 1.500 mm anuais e unha os-

vedra. A máxima elevación atópase no Alto do

cilación térmica en torno aos Il°e.

Cucorno, vértice xeodésico de 128 metros de

Desde o punto de vista poboacional, Ons é

altura, xusto ande se sitúa o faro (Figura 3 e

a única illa que se atopa habitada. Na actuali-

Figura 4).

dade en Ons habitan de forma permanente al-

A illa de Sálvora ten un ha contorna redon-

go menos dunha decena de persoas que viven,

deada e plana, coroada por grandes rochas es-

en parte, da agricultura e da pesca máis tradi-

féricas denominadas "bolos". Ocupa unha su-

cional. O resto das illas deixaron de estar habi-

perficie de aproximadamente 190 Ha (2,5 km

tadas ao langa do século XX, especialmente na

de largo e 1 de ancho). Case todo o perímetro

da década dos setenta.

da illa é zona rochosa, a excepción de tres are-

A protección dos valores naturais das illas

ais. Ten 2 km de máxima anchura en dirección

iniciase en 1980 cando se declara Parque Na-

N-S. A súa costa é moi accidentada, senda as

tural ao arquipélago das lilas Cíes. Estudos

súas principais alturas 05 altos de Milreu e As

posteriores outórganlle a Cíes o título de zona

Galleiras (71 m). A este arquipélago pertencen

ZEPA (Zona de Especial Protección para aves)

illotes de Noro, Sagres, Vionta e Hervosa

en 1988 e tamén ao arquipélago de Ons en

05

ademais de outros de menor tamaño. Na ac-

2001. A visión conxunta de varias zonas cos-

tualidade, a illa de Sálvora forma parte da

teiras e insulares nesta zona do atlántico deri-

parroquia de Aguiño (concello de Riveira), cre-

van na creación, no ano 2002, do Parque Na-

ada no ano 1959. Anteriormente a illa depen-

cional Marítimo-Terrestre das lilas Atlánticas

día da parroquia de Carreira, a que fora duran-

de Galicia (Lei 15/2002 de 1 de xullo), na que

te moitos séculas a parroquia máis poboada e

se inclúen 05 arquipélagos de Cíes, Ons, Sálvo-

rica da comarca, así como amáis antiga. Foi

ra e Cortegada.

propiedade privada, do marqués de Revilla ata
momentos recentes cando pasou a formar par-

te do Parque Nacional (Figura 5).
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