
MILJÖMINISTERIET

ALLMÄN INFORMATION OM NATIONALPARKEN

Följande dokument innehåller allmän information om nationalparken Islas Atlánticas de 

Galicia. För mer information, besök vår webbsida:

http://reddeparquesnacionales.mma.es/en/parques/cies/index.htm 

Dokumentet består av följande avsnitt:

• nationalparkens administrativa data: beslutsdatum, areal, berörda kommuner etc.

• allmän  information:  mål,  beskrivning  av  varje  enskild  skärgård,  naturvärden, 

fritidsfiske av fisk och skaldjur, kultur- och egendomsvärden

• praktisk  information:  informationsplatser,  båtförbindelser,  övernattningsmöjligheter 

och guidade turer

• fritidsaktiviteter i nationalparken: vandring, självguidade turer, dykning, båtliv och 

ankring

• tips och råd inför besöket

• föreskrifter

• referenslista för växter och djur.
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Kontaktuppgifter:
Parque Nacional Illas Atlánticas
Edificio Cetmar. C/ Eduardo Cabello S/N
ES-36208 Vigo

Telefon: +34 886 21 80 90
Fax: +34 886 21 80 94

E-post: iatlanticas@xunta.es

http://reddeparquesnacionales.mma.es/en/parques/cies/index.htm
mailto:iatlanticas@xunta.es


MILJÖMINISTERIET

A  DMINISTRATIV   I  NFORMATION  

NAMN: Parque Nacional  marítimo-terrestre de las Islas  Atlánticas de Galicia (Galiciens 
atlantiska öars nationalpark (hav och land)). Nationalparken omfattar skärgårdarna Cíes, 
Ons, Sálvora och Cortegada, och i den inkluderas även skärgårdarnas omgivande vatten.
BESLUTSDATUM: den 1 juli 2002.
AREAL: 8 480 hektar, varav 7 285 är hav och 1 195 är land.

- Cíes skärgård: 2 658 hektar hav och 433 hektar land.
- Ons skärgård: 2 171 hektar hav och 470 hektar land.
- Sálvoras skärgård: 2 309 hektar hav och 248 hektar land.
- Cortegadas skärgård: 147 hektar hav och 44 hektar land.

AUTONOM REGION: Galicien.
PROVINSER: Pontevedra (Cíes, Ons och Cortegadas skärgård) och A Coruña (Sálvoras 
skärgård).
KOMMUNER: Vigo (Cíes skärgård), Bueu (Ons skärgård), Ribeira (Sálvoras skärgård) och 
Vilagarcía de Arousa (Cortegadas skärgård).
GEOGRAFISK POSITION: Rías Baixas i Galicien (Cíes, Ons och Sálvora ligger vid inloppet till  
Ría de Vigo, Ría de Pontevedra respektive Ría de Arousa; Cortegada ligger en bit in i Ría  
de Arousa).
KOORDINATER (Ons fyr): Longitud: 9º 56′ 6″. Latitud: 42° 23′ 1″.
ÖVERSTATLIGA  NÄTVERK:  Följande  områden  i  nationalparken  ingår  i  EU:s  ekologiska 
nätverk av skyddade naturområden, Natura 2000:

- särskilda skyddsområden för hotade fågelarter och för flyttfåglar (Cíes och Ons)
- område av gemenskapsintresse (Cíes, Ons och Sálvora)
- särskilda skyddsområden för naturvärden (Cíes, Ons och Sálvora).

NATURVÄRDEN: Nationalparken  representerar  de  natursystem  som  är  knutna  till  kust-
områdena  och  till  den  eurosibiriska  regionens kontinentalsockel,  där  djuphav  och 
kustområde möts. Bland dess främsta naturvärden räknas landskap, marina ekosystem, 
branta klippor,  stränder,  sanddynssystem samt  kustvegetation som är  specifik  för  den 
europeiska Atlant- och Medelhavskusten.
KULTURVÄRDEN: Kulturarv  av  arkeologiskt,  arkitektoniskt  och  sociologiskt  värde: 
byggnader,  traditionella  sedvänjor,  kapell,  castros (förromerska  boplatslämningar), 
skeppsvrak etc.
KONTAKTUPPGIFTER:

- Nationalparkens kontor:
 Parque Nacional Illas Atlánticas

Edificio Cetmar. C/ Eduardo Cabello S/N
ES-36208 Vigo
Telefon: +34 886 21 80 90. 
E-post: iatlanticas@xunta.es 
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MILJÖMINISTERIET

A  LLMÄN   I  NFORMATION  

Det  spanska  parlamentet  godkände  den  1  juli  2002,  på  förslag  av  det  galiciska 

parlamentet, lagen om inrättning av nationalparken  Islas Atlánticas de Galicia. I lagen 

beskrivs följande övergripande mål:

• skydda samtliga ekosystem som är knutna till kustområdena och till den eurosibiriska 

regionens kontinentalsockel

• garantera den genetiska mångfalden samt livsmiljöernas och arternas bevarande 

och, vid behov, återhämtning

• reglera att forskning, utbildning och tillgänglighet för besökare bedrivs på ett sätt 

som  kan  garantera  bevarande,  återhämtning,  främjande  och  spridning  av 

nationalparkens naturarv och dess miljövärden

• främja  och  stödja  fritidsaktiviteter  som  är  kompatibla  med  miljöskyddet  inom 

parkens område

• tillföra det gemensamma arvet ett stickprov som är representativt för det ekosystem 

som finns  i  den  eurosibiriska regionens  kustområde genom att  ansluta  national-

parken till nationella och internationella program för bevarandet av den biologiska 

mångfalden.

Vad  gäller  naturskydd  började  dessa  öars  resa  år  1980,  då  Cíesöarna  förklarades 

naturpark.  Åtta  år  senare  blev  denna  skärgård  klassad som särskilt  skyddsområde för 

hotade fågelarter och för flyttfåglar enligt EU:s standard, något som de delar med Ons 

skärgård sedan 2001. Senare har några av parkens skärgårdar föreslagits som områden av 

gemenskapsintresse.

BESKRIVNING AV SKÄRGÅRDARNA
Nationalparken Islas Atlánticas de Galicia består av ögrupperna Cíes, Ons, Sálvora och 

Cortegada och vattnet som omger dem. Den är belägen i en naturmiljö knuten till havet 

och visar en enastående biologisk mångfald med en mängd ekosystem som bland annat 

omfattar branta klippor, stränder, sanddynssystem, buskar och havsbottnar.
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MILJÖMINISTERIET

Cíes skärgård, vid Ría de Vigos inlopp, består av tre öar som är mellan 1,5 och 3 km långa: 

Monteagudo eller Norra ön,  Faro och  San Martiño eller 

Södra ön. Cíes högsta punkt (Alto das Cíes) är 197 meter 

hög och är även den högsta punkten i  hela national-

parken.  Det  finns  flera  stränder  längs  öarnas  kust: 

Figueiras (en  nudiststrand),  viken  As  Cantareiras  (med 

klapperstenar) och sandstränderna Rodas, Nosa Señora 

och San Martiño. Stranden Rodas binder ihop ön Faro med ön Monteagudo. Det är värt 

att poängtera att det finns en liten saltvattenslagun (O Lago) med en mängd egenskaper 

som tillför den en särskild ekologisk betydelse.
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MILJÖMINISTERIET

Ons skärgård ligger vid Ría de Pontevedras inlopp och omfattar öarna Ons och Onza. Ons 

är större med en längd på 5,5 km och en medelbredd på 800 m. Här finns det färre branta 

klippor än på Cíes och ön omges av flera holmar. Dess högsta punkt mäter 128 m och där  

reser sig fyren. 
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MILJÖMINISTERIET

På  Ons  östra  sida,  väl  skyddade  från  vindar  och  stormar,  finns  det  några  hus  med 

tillhörande majs- och potatisodlingar och de regiontypiska hórreos, som är förrådshus i sten 

som byggs på pelare för att skydda skörden mot 

fukt  och  skadedjur.  På  denna  ö  hittar  vi  strän-

derna As Dornas,  Melide (nudiststrand), Area dos 

Cans och  Canexol. Ons närliggande granne, ön 

Onza, är mycket mindre och obebodd.

Sálvoras skärgård ligger vid Ría de Arousas inlopp. 

Den är privatägd förutom allmänningen.  Sálvora 

är skärgårdens största ö med en längd på cirka 

2,5  km  och  en  bredd  på cirka  1  km  och  dess 

högsta punkt mäter 73 m. Den västra kusten är klippig, men på den östra kusten hittar vi  

stränderna  Almacén,  Bois,  Lagos och  Zafra. Kring ön Sálvora finns det flera holmar, som 

den sandiga Vionta och de klippiga öarna Sagres.
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MILJÖMINISTERIET

Cortegadas skärgård består av  öarna  Cortegada och Malveiras och ligger innanför Ría 

de  Arousa,  mycket  nära  kusten.  Liksom  Sálvora är  ön  Cortegada privatägd,  förutom 

allmänningen på land och i hav. Den är cirka 1 km lång och 0,5 km bred och dess högsta 

punkt mäter 19 m. Cortegada är den ö som har högst trädtäthet i hela nationalparken.

NATURVÄRDEN
De  ekosystem  som  är  representativa  i  nationalparken  Islas  Atlánticas  de  Galicia är  i 

huvudsak branta klippor, stränder, sanddynssystem, buskage och havsbottnar. I var och 

en av dem finner vi karakteristisk flora och fauna.

Klipporna är höga, branta granitväggar där viktiga sjöfågelarter häckar (t.ex. toppskarven 

och medelhavstruten). Floran som växer på dessa klippor är väldig specifik, eftersom den 

är mycket isolerad och måste stå emot de hårda miljöförhållandena. Som exempel kan 

nämnas några ibero-atlantiska endemismer (arter som växer på ett begränsat område) 

som underarter av trift-, kvanne- och ringblomssläktet.
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Stränderna och sanddynerna, precis som de branta klipporna, 

är områden med extremt svåra förhållanden för utvecklingen 

av växtsamhällen. Dessa livsmiljöer uthärdar långa perioder av 

solexponering,  torka  och  hög  salthalt,  samtidigt  som  de 

sträcker sig över ett mycket näringsfattigt substrat. Dessutom 

orsakar  vindarna  ständiga  förändringar  i  den  finsandiga 

terrängen.  Dessa förhållanden kräver  en stor  specialiseringsförmåga av de växter  som 

etablerar  sig  här,  och  det  är  därför  de  fördelar  sig  i  olika  zoner längs  strandkanten, 

beroende på avståndet till vattnet. Till exempel kan man hitta marviol närmast stranden, 

sandrör  vid  de  första  sanddynerna  och  strandmalört  längre  bort,  tillsammans  med 

endemismer som hedblomster och camariña (se bild). Andra växter som man hittar kring 

sanddynerna är trift, som endast växer i nationalparken, och den rödlistade sandsporren.

Buskskogen är  det  vanligaste  växtlandskapet  på  de  atlantiska  öarna.  Den  består  av 

inhemska förvedade växtsamhällen av varierande natur och art i de olika skärgårdarna, 

varav  de  flesta  är  fullt  utvecklade  buskar  som  är  typiska  för  kustområden  och  som 

vanligen växer på klippor. I andra fall är det buskage som frodas under perioder mellan 

naturlig skogsförnyelse och som växer i ogenomträngliga mattor bestående av ärttörne, 

örnbräken och björnbär. I några av skärgårdarna består buskskogen även av ljung, och i 

Ons och Sálvora växer en underart av ginstsläktet som är den enda av alla endemismer 

som är unik för nationalparken.

Kring klipphällar i skärgårdarna Cíes, Ons och Sálvora kan man se den rödlistade Rumex 

rupestris, en underart av skräppsläktet.

Den marina miljön utgör nationalparkens största yta, eftersom cirka 85 % av det skyddade 

området är hav. Områdets stora variation av botten-

typer gör att den har både ett högt ekologiskt värde 

och en stor dragningskraft, såväl för sina spektakulära 

undervattenslandskap som för  sin  flora-  och  fauna-

rikedom.

Grunda  hårdbottnar  är  bottnar  med  en  stor  art-

rikedom tack vare en mycket hög syresättning och 

även därför att alla sprickor, grottor, väggar etc. som finns här erbjuder olika utvecklings-

miljöer. De olika organismsamhällena karaktäriseras av att det finns ett större bestånd av 

en specifik art som gynnas av de aktuella förhållandena. Den arten ersätts av en annan 
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MILJÖMINISTERIET

allt eftersom dessa förhållanden förändras längs de olika tidvattenområdena, alltså både 

över och under tidvattenzonen.

Att  olika förhållanden gynnar  olika  arter  syns  tydligt  då man undersöker  olika zoner.  I 

området  strax  ovanför  högvattennivån  gömmer  sig  den  amfibiska  gråsuggan  under 

stenarna för att komma ut och äta alger nattetid, medan längs tidvattenzonen lever stora 

bestånd av blåmusslor och i  de områden som är mest utsatta för kraftiga vågor täcks 

klipporna  av  percebes  (långhalsar),  havstulpaner,  strandsnäckor  och  skålsnäckor.  I 

vattenpölar  bland klipporna finner  vi  sjöborrar  och havsanemonen  ortiguilla.  Bland de 

alger som frodas här finns det några arter av röda kalkalger, karragentång och blåstång. 

Till  sist,  i  de områden som nästan alltid täcks av vatten dominerar  olika arter  av stora 

brunalger som bildar algskogar.  Dessa områden förser många djurarter som havsborsts-

maskar,  havsöra,  skålsnäckor  (som  äter  brunalger)  och  krabbor  med  både  mat  och 

skydd.  Även  många  fiskarter  som  lyrtorsk,  havsål,  vrakfisk  samt  olika  arter  av  släktet 

smörbultar och slemfiskar hittar mat och skydd i denna speciella skog.

Undervegetationen  i  brunalgsskogen  och  dess  närmaste  omgivningar  utgörs  av  en 

brunalg (Cystoseira  baccata)  vars  förekomst  visar  på att  vattnet  är  rent  och fritt  från 

föroreningar, något som krävs för att algen ska kunna utvecklas.

I  sandbottnarna är sedimenten i  ständig rörelse på grund av havets  påverkan. I  dessa 

bottnar gömmer sig knivmusslor, tapesmusslor, hjärtmusslor och piggvarar.

Här finns det också olika arter av brunalger som växer på klippor spridda över sandbotten.

De så kallade maerlbottnarna består av stora mängder kalkinlagrande alger och erbjuder 

ett labyrintisk fristad för en mängd olika djur, som olika arter av kammusslor, eremitkräftor 

och tobisfiskar. Här bor också unga kräftor och sepia-bläckfiskar.

Skalgrusbottnarna består  av rester  av skaldjurssnäckor.  Även här  kan man finna en rik 

artvariation  av  kammusslor,  tapesmusslor,  havsborstmaskar,  åttaarmade  bläckfiskar, 

fjärsing etc. 

Andra  fiskarter  som  lever  i  nationalparkens  marina  miljö  är  svartstjärtad  havsruda, 

tjockläppad multe och makrill.

På öarna Cíes, mellan öarna Monteagudo och Del Faro, finns det en grund insjö, O Lago, 

vars salta vatten hyser en stor biologisk mångfald. Insjön avgränsas av stranden Rodas och 

av en konstgjord vall, och i den finns det ett område med gyttjig och sandig botten där 

det växer två arter av bandtång, ett blommande sjögräs med långa, bandlika blad som 

bildar  undervattensängar.  Bandtångsängarna  producerar  stora  mängder  organiska 
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ämnen som utgör föda för större arter.  En annan egenskap som ger denna enklav ett 

speciellt miljövärde är att den fungerar som barnkammare för fiskars och andra arters ägg 

och yngel.

I O Lago råder gynnsamma förhållanden för fiskfaunan, som t.ex. en mängd skyddade 

områden  och  ett  överflöd  av  mat.  Det  blir  tydligt  då  man  promenerar  längs  den 

avgränsande vallen och ser tjockläppad multe, tvåbandad havsbrax, berggylta, lyrtorsk, 

junkergirella, havsål, ål (rödlistad) samt olika arter av släkten smörbultar och slemfiskar.

Det höga ekologiska värdet som finns i O Lago kan lätt hotas på grund av dess känsliga 

och sköra natur. Därför är det av stor vikt att minimera mänsklig inverkan över den, till och 

med  genom  att  undvika  att  gå  på vissa  områden.  Platsen  har  av  denna  anledning 

förklarats naturreservatsområde i planen för förvaltning av naturresurserna, som är ett av 

styrdokumenten för förvaltning av nationalparker.

I  vattnen  runt  öarna  och  från  skärgårdsbåtarna  är  det  ganska  vanligt  att  se  både 

flasknosdelfiner och sadeldelfiner, även om det sällan sker från nära håll.

Det  kristallklara  vattnet  kännetecknas  också av  förhållandevis  låga temperaturer  med 

endast  en  lätt  påverkan  av  den  varma  Golfströmmen.  På  vintern  är  temperaturen 

homogen,  mellan  13  och  16º  C.,  medan  det  på  sommaren  sker  en  skiktning  och 

temperaturen varierar mellan 12 och 18º C., beroende på djupet. Vattnets genomsnittliga 

salthalt ligger mellan 33 och 36  ‰, beroende på flodtillflöde, mängd av näringsämnen 

och temperatur.

FRITIDSFISKE AV FISK OCH SKALDJUR
De djupa vattnen som omger de atlantiska öarna hyser en stor artrikedom av fisk och 

skaldjur  som har  gett  liv  åt  de små fiskarbyar som finns  i  området.  I  de flesta fall  har 

byborna fiskat i liten skala och på ett sätt som är skonsammare mot miljön än industrifisket, 

eftersom fångsterna är mindre och selektiva.

Det aktuella målet för skötselplanen är att reglera denna verksamhet för att kunna både 

bevara  och  förbättra  parkens  unika  marina  ekosystem  och  samtidigt  upprätthålla  ett 

hållbart  hantverksfiske i  nationalparkens vattenområden.  Grunderna för  att  det  ska bli 

möjligt är:

• ett fastställande av fiskeredskapen och antal fångster som anses vara förenliga med 

bevarandemålen och
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• en uppdelning av det marina området i  olika brukszoner (fritidsbåtstrafik, ankring, 

dykning, fiske etc.). Det ska även finnas zoner som är fullkomliga naturreservat där 

ingen aktivitet tillåts och som fungerar som en naturlig barnkammare som även kan 

bidra  till  en  återhämtning  av  de  marina  ekosystem  som  ligger  utanför  national-

parkens gränser.

Regleringen  av  fritidsfisket  i  nationalparken  möjliggör  bevarandet  och  ett  hållbart 

nyttjande av de marina ekosystemen, samtidigt som den leder till ekonomiska och sociala 

fördelar  för  hela  det  omgivande  samhället.  Bestämmelserna  blir  därför  både  en 

avgörande faktor för den sociala sammanhållningen och ett av de starkaste förvaltnings-

verktygen.

KULTUR- OCH EGENDOMSVÄRDEN
Flera olika kulturer har vistats på de atlantiska öarna och lämnat ett intressant arkeologiskt 

och arkitektoniskt arv efter sig. Bland annat finns det lämningar från den äldre stenåldern, 

bosättningar från bronsåldern som Castro de As Hortas, i Cíes, eller  Castelo dos Mouros i 

Ons och lämningar efter medeltida kapell och tempel i alla skärgårdarna. Det modernare 

arvet  består  av  nyare  befästningar,  saltningsfabriker,  invånarnas  bostäder  med  sina 

annex,  vattenkällor  med  tillhörande  lavaderos (stenbassänger  där  man  förr  i  tiden 

tvättade  sina  kläder), kvarnar,  kyrkogårdar,  monument  och  minnesmärken,  fyrar  och 

skeppsvrak etc.

Även traditionella sedvänjor utgör ett intressant arv, som det redan nämnda hantverks-

fisket  och  skaldjursfisket,  och  andra  som  de  traditionella  små  fiskebåtar  (dornas)  som 

används på Ons, fester, gastronomi, populärmedicin, vidskepelser etc.
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P  RAKTISK   I  NFORMATION  

Både på öarna Cíes och Ons finns det informationsplatser och det erbjuds även olika slags 

service,  som  guidade  turer  i  nationalparken,  sjötransport,  hotell  och  restaurang, 

campingplats (Cíes) och ett begränsat campingområde (Ons).

INFORMATIONSPLATSER I NATIONALPARKEN

• Informationsplats Monasterio de Santo Estevo (Cíes)

• informationsstuga på öarna Cíes

• informationsstuga på ön Ons.

GUIDADE TURER
I  nationalparken jobbar  specialiserade flerspråkiga guider  som leder  de olika guidade 

turer som erbjuds. Dessa turer är kostnadsfria, men antalet platser är begränsat till 10-15 

personer beroende på rutten och därför behöver man anmäla sitt intresse vid någon av 

de bemannade informationsplatser som finns på öarna.

De  guidade  turerna  genomförs  både  på  förmiddagen  och  på  eftermiddagen,  men 

tidtabellerna är olika beroende på årstid.  Uppdaterad information finns vid informations-

platserna och via     telefonkundtjänst  .  

Exempel  på populära guidade turer på  Ons är Fyrturen (ruta del Faro)  som tar något 

mindre än två timmar och turen Canexol-Caniveliñas  som tar drygt en timme. Populära 

turer på  Cíes är Klockturen (ruta de la Campana) som varar i  en och en halv timme, 

Prinsens höjd (Alto do Príncipe) som tar drygt en timme och turen längs tidvattenzonen 

(Intermareal) på ungefär tre kvart.

BÅTFÖRBINDELSER
Det finns flera rederier som erbjuder reguljära turer till  Cíes och Ons under påskhelgen, 

veckohelger i maj månad och under sommarperioden. Kontakta rederiet för information 

om eventuella ändringar om du tänker åka under påskhelgen, veckohelger i  maj eller 

under juni och september månad.
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BÅTLINJER TILL ÖARNA CÍES

Bolag: Naviera Mar de Ons, S.L.
Telefon: +34 986 225272
Påstigning: Vigo, Baiona och Cangas do Morrazo.
Period: Påskveckan, veckohelger i maj månad och sommarperioden.
Rekommenderat pris 2013: 16–19 €, beroende på säsong.
Webbsida: www.mardeons.com

BÅTLINJER TILL ÖN ONS

Bolag: Cruceros Isla de Ons.
Telefon: +34 986 627900017
Påstigning: Vigo, Baiona och Cangas do Morrazo.
Period: Påskveckan, veckohelger i maj månad och sommarperioden.
Rekommenderat pris 2013: t/r: vuxen10 €; barn7 €.
Webbsida: www.crucerosillasdeons.com

Bolag: Cruceros Rías Baixas.
Telefon: +34 986 731343
Påstigning: Sansenxo och Portonovo.
Period: Påskveckan, veckohelger i maj månad och sommarperioden.
Rekommenderat pris 2013: t/r: vuxen10 €; barn7 €.
Webbsida: www.crucerosriasbaixas.com

Bolag: Naviera Illa de Ons.
Telefon: +34 986 320048
Påstigning: Bueu.
Period: Påskveckan, veckohelger i maj månad och sommarperioden.
Rekommenderat pris 2013: t/r: vuxen10 €; barn7 €.
Webbsida: www.isladeons.net

Bolag: Naviera Mar de Ons, S.L.
Telefon: +34 986 225272
Påstigning: Marín, Sansenxo, Portonovo.
Period: Påskveckan, veckohelger i maj månad och sommarperioden.
Rekommenderat pris 2013: 15 €.
Webbsida: www.mardeons.com
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ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER
Övernattning i nationalparken får endast ske på campingplatsen på öarna Cíes och på 

ett begränsat campingområde med särskilt angivna campingplatser på Ons.

Öarna Cíes campingplats:

Campingen drivs i privat regi och har en kapacitet på 800 platser. Vistelsetiden för varje 

enskild besökare är begränsad till två veckor.

För att övernatta här krävs det ett campingkort som utfärdas av campingens kontor som 

ligger i  byggnaden  Estación Marítima,  i  Vigos hamn. Rederierna får inte sälja en biljett 

med  olika  datum  för  avresa  och  återresa  om  inte  campingkortet  visas  upp  vid 

inköpstillfället. Campingkortet lämnas in vid incheckning på campingplatsen.

Campingen har öppet samma perioder som båtarna kör sina reguljära turer, alltså under 

påskhelgen, helger i maj månad och sommarsäsongen, fram till den 15 september.

Telefon för bokning och information: +34 986 438358

Priser per natt 2013: vuxen: 7,95 €; barn (3–12 år): 5,95 €; tält: 8,50 €.

Begränsat campingområde på Ons:
Campingområdet drivs av nationalparken, som för år 2013 har begränsat antalet dagliga 

besökare till 200. Vistelsetiden för varje enskild besökare är begränsad till fem dagar i rad 

under juli och augusti och 7 dagar i rad övriga perioder.

Det  obligatoriska campingkortet som krävs för att få campa på Ons utfärdas samtidigt 

som man köper  en  övernattningsbiljett  hos  något  av  rederierna.  Campingkortet  visas 

sedan upp vid den bemannade informationsplatsen som finns på Ons, tillsammans med 

ett nationellt identitetskort eller pass för att formalisera campingstillståndet. Att campa på 

Ons är en kostnadsfri service.

Campingen  ligger  på  ett  område  som  är  känt  under  namnet  Chan  da  Pólvora 

(Krutmarken) och har öppet under påskveckan samt mellan den första juni och den 30 

september.

Campingen har begränsade servicefaciliteter i form av fem toaletter, sex duschar med 

kallt vatten och flera brunnar. Observera att brunnsvattnet inte är drickbart.

Kontakta nationalparkens kundtjänst  för  information om eventuella ändringar,  eftersom 

villkoren för övernattning på ön är under förhandling och kan komma att förändras.
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F  RITIDSAKTIVITETER   I     N  ATIONALPARKEN  

VANDRING:
Det  finns  flera  olika  markerade vandringsleder  inom nationalparken som kan utforskas 

antingen på egen hand eller  genom att  anmäla sig till  de guidade turer  som parken 

anordnar. Väljer man att vandra själv kan man ta hjälp av en karta som kan hämtas vid 

informationsplatserna.

Information om de guidade turerna finns  ovan i  dokumentet,  under  avsnittet  ”Praktisk 

Information”.

MARKERADE VANDRINGSLEDER:
Ons  skärgård: startpunkten  för  alla  vandringsleder  är  informationsplatsen  som  ligger  i 

samhällets  centrum,  O Curro.  Vandringslederna är  markerade åt  det  ena hållet,  men 

eftersom de utgör en sluten ring kan man välja åt vilket håll man vill gå. 

1. Ruta Sur:  6,2 km/2½ tim.  Det är en lång sträcka längs öns södra sida, som visar 

områdets typiska egenskaper. Leden passerar i  närheten av de flesta stränder som 

finns på ön, genom flera av öns mindre byar med sina karakteristiska byggnader och 

genom  ungdomslägrets  område,  men  också  genom  mer  dramatiska  ställen,  som 

Burato do Inferno (Helvetehålan), en ravin som går ända ner till havet. Längs denna 

led kan man njuta av utsikten mot både öns östra sida och stränderna som finns där 

och öns branta klippkust på den västra sidan.

2. Ruta Norte: 8,1 km/3 tim. Det är den längsta turen och den går längs öns norra sida. 

Även denna rutt erbjuder en allmän bild av Ons och utsikter över två av öns sidor: 

klippbranterna på den norra sidan och stranden Melide på östra sidan. Då man går 

denna rutt kan man göra en avstickare och komma upp till Faro de Ons (Ons fyr), som 

ligger på öns högsta punkt (128 m).

3. Ruta del Faro: 4 km/1¼ tim. En kortare led som tar oss till Faro de Ons med utsikt över 

klippbranterna. Den passerar byn Cucorno.
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4.  Ruta  do  Castelo:  1,1  km/40  min.  Det  är  den  kortaste  turen  och  den  erbjuder 

besökaren möjligheten att stanna till vid stranden As Dornas och titta närmare på de 

traditionella fiskebåtarna med samma namn eller ta en fika i skuggan på rastplatsen 

intill.  Man  kan  sedan  fortsätta  med  en  skön  promenad  längs  kusten  fram  till  

befästningen O Castelo med utsikt över Ría de Pontevedra och stranden Melide.

Cíes  skärgård: alla  rutter  börjar  vid  informationsstugan  på  ön  Monteagudo  och  är 

envägsrutter.

1. Ruta del Monte Faro: 7,4 km/ 2½ tim (tur och retur). Den här är den längsta och mest 

representativa turen. Den största delen av rutten är inom ön Faro, och den kulminerar 

vid Cíes fyr, på 175 meters höjd. Härifrån kan man se alla öar i Cíes skärgård, med sina

klippbranter. Man kan se  sanddynerna och stranden Rodas och området som den 

bildar med  O Lago.  Den passerar i  närheten av campingens område, klostrets San 

Estevos informationsplats och stranden Nosa Señora, där man kan ta en paus på den 

närliggande rastplatsen. Förutom en vidsträckt utsikt över skärgården kan man, under 

häckningsperioden, beskåda medelhavstrut och toppskarv från fågeltornet.

2. Ruta del Faro da Porta: 5,2 km/ 1¾ tim (tur och retur). Den är lättare att genomföra, 

eftersom i stället för att svänga till höger mot Cíes fyr fortsätter den rakt fram mot fyren 

Faro da Porta,  som ligger på en lägre höjd. Den går förbi  Carracidos brygga och 

bjuder på en utsikt över den Södra ön. Då man når fyren Faro da Porta kan man se 

klippbranterna och, om man tittar mot nordväst mot Monte Faros bergssluttning, kan 

man se en förromersk boplatslämning med namnet O Castro das Hortas, som är den 

hittills största fornlämning som har påträffats i skärgården.

3.  Ruta  del  Alto  do  Príncipe:  3  km/1¼ tim  (tur  och  retur).  Den  går  genom  ön 

Monteagudo, mestadels i skuggan av träden. Här kan man se sanddynerna i Muxieiro, 

ett område som är ett reservat med en karakteristisk flora. Då man förflyttar sig högre 

upp  bland  akacior  och  eukalyptus,  kan  man  i  en  glänta  nedanför  se  Figueiras 

nudiststrand och ett område som har återbeskogats med inhemska träd.

Under ruttens gång finner man flera exempel på klippor formade efter salta vindars 

erosion, och när man nått toppen Alto do Príncipe får man en panoramautsikt över 

öarna, med stränder på den ena sidan och klippbranter på den andra.
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4. Ruta de Monteagudo:  5,6 km/1¾ tim (tur  och retur).  Den följer  samma väg som 

rutten ovan, men då man kommer till korsningen mot Alto do Príncipe fortsätter man 

rakt fram och inåt landet. Gläntan i området A Valgada bjuder på panoramautsikt 

över klippbranterna som vetter mot väster. Längre fram kan man välja mellan att gå 

åt  höger  till  fyren  Faro  do  Peito,  eller  åt  vänster  till  fågeltornet,  där  man  kan  se 

toppskarv och medelhavstrut under häckningsperioden. Från toppen kan man också 

blicka  ut  över  Vigos  ría  och  costa  da  Vela,  den  västra  kusten  längst  ut  på  den 

närliggande halvön O Morrazo.

DYKNING I NATIONALPARKEN
I  enlighet med nationalparkens förvaltningslag måste alla som planerar  att  dyka inom 

nationalparkens vattenområde uppfylla en rad villkor.

Det  krävs  ett  särskilt  tillstånd  för  att  dyka  inom  nationalparkens  vattenområde.  Varje 

sökande måste fylla i en  ansökan för dykning och skicka den till nationalparkens kontor 

tillsammans med en kopia av nationellt identitetskort eller pass, dykarcertifikat och dyk-

försäkring. Den godkända ansökan stämplas och returneras sedan via fax, e-post eller 

vanlig post.

Tillståndet kan också fås  genom att  fylla i  blanketten på plats  både på Cíes  (tel.  +46 

986687502) och på Ons  (tel.  +46 986687696),  men då måste man kontakta respektive 

kundtjänst via telefon senast ett dygn i förväg och följa personalens instruktioner.

Alla de som ska dyka i nationalparkens vattenområde måste följa gällande bestämmelser 

för fritidsbåtstrafik och undervattensaktiviteter.

BÅTLIV OCH ANKRING I NATIONALPARKEN
I enlighet med nationalparkens förvaltningslag måste alla som planerar att färdas med båt 

och ankra inom nationalparkens vattenområde uppfylla en rad villkor.

För att  färdas med båt och ankra inom nationalparkens vattenområde krävs ett särskilt 

tillstånd som man ansöker om skriftligen hos nationalparkens kontor. Ansökningsformulär för 

fritidsbåtstrafik och ankring finns tillgängligt på nationalparkens hemsida (se information i 

rutan nedan) och kan även hämtas på nationalparkens kontor. Den godkända ansökan 

stämplas och returneras sedan via fax, e-post eller vanlig post. Tillståndet för fritidsbåtstrafik 

gäller i ett kalenderår och tillåter innehavaren att vistas i nationalparkens vattenområde 
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under  innevarande år.  Ankringstillståndet  kan  ansökas  flera  gånger  per  år  och  gäller 

under en period av högst 14 dagar i rad (7 dagar i rad under juli och augusti). Ansökan 

ska  lämnas  in  4  till  20  dagar  före det  planerade  besöket.  Innehav  av  tillstånd  för 

fritidsbåtstrafik är ett krav för att kunna få ett ankringstillstånd.

Systemet är utvecklat för att kunna kontrollera och registrera alla aktiviteter som sker inom 

nationalparkens vattenområde. Informationen kommer att användas som grund för att i 

framtiden bygga ett fast ankringssystem som är skonsamt mot havsbottnen.

Kontaktuppgifter till nationalparkens kontor:

TIPS OCH RÅD INFÖR BESÖKET
Några  aktiviteter som är tillgängliga på nationalparkens område är vandring, djur- och 

växtskådning, dykning (tillstånd krävs), besök på Centrum för naturvägledning (Centro de 

Interpretación de la Naturaleza) som finns på öarna Cíes, guidade turer och strandliv.

Det är viktigt att iaktta följande:

• lämna inga sopor efter dig.   Det finns inga sopkärl på öarna Cíes och därför måste 

alla  besökare  TA  MED  SIG  SINA  SOPOR till  fastlandet.  På  Ons  kan  man  kasta 

soporna i de containrar som finns för ändamålet

• besök  parkens  informationsplats vid  ankomst  för  att  ta  reda  på  tillgängliga 

aktiviteter  och  på  så  sätt  få  ut  så  mycket  som  möjligt  av  din  vistelse  i  detta 

naturområde

• gå endast på de områden som är ämnade för allmänheten (fria besöksområden)

• tänk på  ljudnivån. Tystnaden gynnar både djurlivet och de som njuter av det. All  

sorts buller (musikapparater, skrik etc.) påverkar både miljön och naturupplevelsen 

negativt och ska därför undvikas
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• beakta nationalparkens direktiv och följ guidernas, väktarnas och tillsynsmännens 

instruktioner. Delta aktivt i  bevarandet av detta naturområde genom att påtala 

eventuella brister och föreslå förbättringar. Kommunikation är ett nyckelverktyg för 

en lyckad förvaltning av parken

• visa  respekt  och  ansvar.  Att  njuta  av  den  naturmiljö  som  omger  oss  är  en 

grundläggande rättighet. Var respekt- och ansvarsfull genom att aktivt samverka i 

bevarandet av detta naturområde, som är allas vårt arv

• planera inför besöket. Besök nationalparkens hemsida eller kontakta kundtjänst för 

information om allt som kan påverka din vistelse på öarna: säsong, tillträde, service, 

aktiviteter etc.

• tänk på att både campingområdet på Ons och campingplatsen på Cíes har ett 

begränsat antal platser

• försäkra dig om vilken service som erbjuds av rederierna före besöket, särskilt under 

lågsäsong  (påskveckan  och  helger  i  maj  månad)  och  dagar  med  dåliga 

väderförhållanden

• var försiktig. Vi tänker på din säkerhet, med det är du som ansvarar för den. Tänk 

på att det är farligt att gå för nära klippkanten eller bada i stora vågor

• undvik att genomföra vandringsrutterna i stora grupper

• drick mycket. Långa solexponeringar, höga sommartemperaturer och starka vindar 

kan orsaka uttorkning. Glöm inte att ta med dig utrustning som solglasögon, keps 

och solskyddskräm

• använd bekväma skor och kläder. Glöm inte heller en regnjacka och varma kläder 

för båtresan och som skydd mot temperaturförändringar

• ta  gärna  med foto/videokamera  och  kikare,  men tänk  på  att  all  filmning och 

fotografering i kommersiellt syfte kräver tillstånd

• dela  dina  intryck  med  oss.  Såväl  på  skärgårdarna  Cíes  och  Ons  som  på 

nationalparkens kontor finns det en gästbok där du kan lämna synpunkter, förslag 

och klagomål.
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F  ÖRESKRIFTER  

Kom ihåg att det enligt lag är förbjudet att:

• tända alla sorters eldar, brasor eller liknande

• kasta eller lägga alla sorters sopor eller fast/flytande avfall utanför de platser som är 

anpassade för ändamålet

• campa utanför campingområdena

• beträda områden inom reservatet som är avspärrade för allmänheten

• störa, såra, fånga eller döda vilda djur

• rycka loss, bryta, skära eller skada vegetationen

• genomföra olika sorters aktiviteter som förstör, skadar eller på annat sätt påverkar 

områdets naturliga och unika inslag negativt

• plocka, förstöra eller rucka arkeologiska, historiska eller geologiska inslag, både på 

land och hav

• dyka utan tillstånd

• ägna sig åt dykfiske eller fritidsfiske

• gå omkring med vapen, harpuner, harpungevär eller liknande utrustning

• färdas i båt samt förtöja eller angöra båtar utan tillstånd

• sätta upp anslag eller reklamskyltar utan tillstånd

• använda megafoner eller högtalare som kan störa lugnet i naturen

• landsätta husdjur på öarna (med undantag för ledarhundar)

• införa främmande djur- och/eller växtarter

• landsätta motorfordon (med undantag för motordrivna rullstolar)

• filma och fotografera i kommersiellt syfte utan tillstånd.
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Område Spanska Svenska Vetenskapligt namn

B
R

A
N

TA
 

K
LIPPO

R

Gaviota patiamarilla Medelhavsstrut Larus michahellis
Cormorán moñudo Toppskarv Phalacrocorax aristotelis
Armeria Triftsläktet Armeria Pubigera subsp. pubigera
Angélica Kvannesläktet Angelica Pachycarpa
Caléndula marina Ringblomssläktet Calendula suffruticosa subsp. 

algarbiensis

ST
R
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N

D
E

R
O

C
H

 SA
N

D
D

Y
N

E
R

Oruga de mar Marviol Cakile marítima
Barrón Sandrör Ammophila arenaria
Artemisia de playa Strandmalört (malörtssläktet) Artemisia crithmifolia
Helicriso Hedblomster Helychrysum picardii var. virescens
Camariña Camariña (bild) Corema album
Clavelina Trift (triftsläktet) Armeria pungens
Linaria Sandsporre Linaria arenaria

BU
SK

SK
O

G

Tojos Ärttörne Ulex europaeus sbsp. latebracteatus
Helechos águila Örnbräken Pteridium aquilinum
Zarzas Björnbär Rubus ulmifolius
Brezos Ljung Erica spp.
Retama Ginst Cytisus insularis
Labaça de ribeira Skräppsläktet (underart) Rumex rupestris

G
 R

 U
 N

 D
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   H
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 D
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 T T N
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 R
 

Cochinilla de mar Amfibisk gråsugga Ligia oceanica
Mejillón Blåmussla Mytilus galloprovincialis
Percebe Långhals Pollicipes cornucopia
Bellota de mar Havstulpan Subsp. Balanus - Chthamalus
Bígaro Strandsnäcka Littorina neritoides
Lapa Skålsnäcka Patella spp.
Erizo de mar Sjöborre Paracentrotus lividus
Anémona Havsanemon Anemonia sulcata
Coralina Korallalger Corallina elongata
Algas rojas Rödalger Gelidium sesquipedale
Musgo de Irlanda Karragentång Chondrus crispus
Algas pardas Brunalger Saccorhiza polyschides
Algas pardas Brunalger Laminaria ochroleuca
Algas pardas Brunalger Laminaria hyperborea
Alga parda Brunalger Cystoseira Baccata
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Område Spanska Svenska Vetenskapligt namn

Fucus Blåstång Fucus
Gusanos poliquetos Havsborstsmaskar Polychaeta
Oreja de mar Havsöra Haliotis tuberculata
Lapas Skålsnäckor Helcium Pellucidum
Nécora Krabba Necora puber
Centolla Krabba Maja squinado
Abadejo Lyrtorsk Pollachius pollachius
Congrio Havsål Conger conger
Mero Vrakfisk Polyprion americanus
Góbidos Smörbultar Gobiuss spp.
Blénidos Slemfiskar Blennius spp.

SA
N

D
B

O
T

T
N

A
R

Navajas Knivmusslor Ensis spp.
Almejas babosas Tapesmusslor Venerupis pullastra
Berberechos Hjärtmusslor Cerastoderma edule
Rodaballo Piggvar Psetta maxima
Algas pardas Brunalger Cytoseira tamariscifolia
Algas pardas Brunalger Dyctiota dichotoma

M
A

ER
L

B
O

T
T

N
A

R

Volandeira Kammussla Aequipecten opercularis
Vieira Kammussla Pecten maximus
Cangrejos ermitaños Eremitkräftor Anapagarus hyndmany
Lanzón Tobisfiskar Ammodytes tobianus
Nécora Kräfta Necora puber
Sepia Sepia-bläckfisk Sepia officinalis

SK
A

L
G

R
U

S-
B

O
T

TN
A

R

Vieira Kammussla Pecten maximus
Zamburiña Kammussla Chlamys varia
Almeja rubia Tapesmussla Venerupis rhomboides
Gusanos poliquetos Havsborstmaskar Polychaeta
Pulpo Åttaarmad bläckfisk Octopus vulgaris
Faneca brava Fjärsing Echiichtys vipera

Ö
V

R
IG

A

Sargo Svartstjärtad havsruda Diplodus spp.
Múgel Tjockläppad multe Chelon labrosus
Caballa Makrill Scomber scombrus
Delfín mular Flasknosdelfin Tursiops truncatus
Delfín común Sadeldelfin Delphinus delphis
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Område Spanska Svenska Vetenskapligt namn

SA
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N
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Zostera Bandtång Zostera marina
Zostera Bandtång Zostera noltii
Múgel Tjockläppad multe Chelon labrosus
Mojarra Tvåbandad havsbrax Diplodus vulgaris
Maragota Berggylta Labrus bergylta
Abadejo Lyrtorsk Pollachius pollachius
Julia Junkergirella Coris julis
Congrio Havsål Conger conger
Góbidos Smörbultar Gobius spp.
Blénidos Slemfiskar Blennius spp.
Anguila Ål Anguilla anguilla
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