
 

 

 

AREEIRAS DE SANDIÁS 
-Entre o Patrimonio mineiro e o Patrimonio natural 
 
Patrimonio Mineiro: Explotacións das Areeiras 
 
Os áridos son materiales formados por fragmentos de rocas de distintos tamaños e coñecidos 
vulgarmente co nome de gravas ou areas. Os minerais que compoñen os áridos poden ser varios 
(granito, caliza, sílice, gabro, cuarzo, etc). 
Os áridos son materiais imprescindibles para o desenvolvemento da economía xa que son básicos 
para a construcción de infraestructuras como edificacións de distinta natureza. Destinanse 
básicamente para alfaltado, hormigón, cristal, sector industrial e aplicacións medioambientais. 
 
 Hoxe en día, son a segunda materia prima máis consumida despois da auga, en consecuencia son 
un elemento estratéxico para o progreso. Os áridos naturais suponen o 90% dos áridos que se 
extraen para a súa comercialización e proceden de depósitos detríticos de areas e gravas. 
Presentan forma redondeada, superficies lisas e sin aristas. Na cuenca de Xinzo de Limia, existen 
depósitos de areas e gravas finas moi valorados para a fabricación de morteros, revocos, recheos, 
etc. 
 
Para a extracción de áridos, empléanse diversos métodos. Donde a pedra non é compacta, as 
explotacións reciben o nome de Graveras. Son explotacións de depósitos de sedimentos, arenas e 
gavas procedentes de depósitovs aluviales. O non estar o material compacto, úsanse equipos de 
arrastre mecánico que extraen a pedra directamente para a súa posterior clasificación en varios 
tamaños e composicións. Unha vez clasificado, o árido é distribuido. 
 
A historia da explotación mineira dos depósitos de areas xurdiu polos anos 70, concretamente no 
1972, tras a prohibición da explotación de áridos na desembocadura do río Ulla.  A actividade 
mineira na área da Limia que ocupa actualmente case 400 ha, centrouse fundamentalmente en 
extraccións de grava e area preferentemente na zona de Sandiás é en menor medida en Vilar de 
Santos, Porqueira, Xunqueira de Ambia, Sarreaus e Xinzo de Limia (sin actividade neste dous 
últimos concellos fai anos). 
 
Chegou a haber oito empresas de extracción de áridos pero na actualidade están presentes seis 
empresas areeiras localizadas maioritariamente nos concellos de Sandiás e Vilar de Santos aunque 
con presenza tamén no concello de  Porqueira, cunha producción total entre 500.000 e 750.000 
toneladas de area e dando empleo directo a máis de 30 traballadores e creando máis de 200 
empleos indirectos (transportistas, reparacions e mantenemento de maquinaria, etc). As empresas 
ao ver que había moita demanda de area, fóronse asentado especialmente ao longo de Vilariño das 
Poldas e Vilar de Santos. É un traballo único en España donde se extrae a area de pequeñas 
lagoas.   
 
Dende un punto de vista da planificación mineira, dita actividade de explotación areeira veuse 
realizando, durante moitos anos, dunha forma caótica e sen moita planificación técnica, económica, 
ecolóxica e tamén con significativas deficiencias na lexislación que comezan a subsanarse  moi 
lentamente a partir dos anos noventa a través dun proceso de regularización legal que inclúe 
estudos de impacto ambiental e proxectos de recuperación parciais. 
 
 A restauración ambiental destas areeiras abandonadas foi moi escasa en número e reducida en 
superficie a pesar da existencia dunha lexislación específica que regula a restauración ambiental 
das areeiras explotadas. Con algunas excepcións, os proxectos da Xunta de Galicia a través de 
Patrimonio Natural para a restauración de areeiras abandonadas cedidas polos propietarios non 
conseguiron significativas melloras máis alá da simple naturalización espontánea que foi elevada, 
albergando co tempo unha gran biodiversidade tanto na flora como na fauna. Sobresaen poblacións 
de avifauna que habitan a zona xunto con outras que utilizan a zona como descanso durante o ciclo 
migratorio. 
 
A vida dun traballador na lagoa non é fácil porque ai moita humidade e o clima é moi extremo, de 
moito frío ou moito calor. 
Os depósitos de areas do estrato b) estudado a partir dos datos dos sondeos de captación de augas 
realizadas polo Instituto Nacional de Colonización Agraria (Ministerio de Agricultura) durante as 
actuacións de desecación da antiga lagoa de antela, constitúen a fonte de materia prima obxecto  



 

 

 
de aproveitamento industrial areeiro actual mediante explotacións a ceo aberto. Está composto de 
areas arcósicas soltas, con cuarzo, feldespato, moscovita, biotita escasa e alterada, minerais 
negros escasos, problamente turmalina. Esporádicamente aparece tamén arcilla ocre. O tamaño 
do gran de area  vai de fino a medio aunque esporádicamente vai de medio a groso. 
 
As terras onde están asentadas as areeiras son de propiedade veciñal ou comunais. O traballo 
consiste en ir limpando con máquinas, rectros, dragalinas, etc maleza e terra hasta facer unha balsa 
na que vai nacendo a auga da lagoa de antela. Despois, nesta pequena balsa de auga, métese 
unha draga (máquina parecida a un barco), que vai furando con auga e chupando a misma vez 
auga, area, barro. Aspira o material ata 12 metros de profundidade sendo capaz de expulsar a 
mesma a máis de 150 metros de lonxitude onde se manda a unha plana de lavado na que se trata 
a area clasificándoa en tamaños, lavase e almacénase en montóns preparados para darlle saída 
para a súa venta.  
Saen moitos camións diarios das areeiras para plantas de hormigón, almacéns, praias de España 
e Portugal.  
 
Patrimonio Natural: Recuperación dos espazos excavados das Areeiras 
 
As explotacións de áridos son respetuosas co ciclo da agua e toman medidas para non producir 
emisións contaminantes, vertidos ou residuos industriais ou mineiros. 
Durante a fase de aproveitamento da graveira, lévanse a cabo acción dirixidas a protección da 
biodiversidade. A restauración ou reacondicionameneto dos terreos explotados é a última fase do 
proceso productivo. Está planificada nas explotacións de áridos dende o inicio dos traballos de 
explotación e a súa execución está garantida mediante os avales que toda empresa ten ante a 
Administración Pública. 
 
Actualmente, a mayoría das restauracións que se levan a cabo ou que están previstas, teñen por 
finalidade a recuperación da paisaxe e da flora e fauna autóctona, creando humedais artificiais de 
augas estancadas con características diferentes aos espazos lacunares naturais. Unha porcentaxe 
menor para uso agrícola e menos do 10% dos casos contempla usos finais para ocio, deporte, 
pesca, senderismo. Tamén é posible a combinación de diversas alternativas. 
 
No caso das Areeiras de Sandiás, unha vez acabado o traballo de explotación do árido nese charco, 
recupérase e acondicionase para a flora e a fauna. A planificación destas explotacións mineiras 
mediante un Plan Sectorial Específico (actualmente en fase de aprobación), que vai permitir un 
aproveitamento ordenado dos recursos mineiros así como establecer as prácticas obrigatorias de 
restauración ambiental posterior, específicas para cada explotación mineira. 
 
Trátase logo de humidais favorecidos pola acción humana chamados humidais artificiais de augas 
estancadas que resultan da ocupación da auga nos cráteres de explotacións mineiras. Ditos 
humidais artificiais teñen unhas características físicas e químicas nas augas sustancialmente 
diferentes aos dos humidais lacustres naturais da antiga Lagoa de Antela e Veigas circundantes. A 
profundidade da auga e a pendente acusada dos noiros non facilita a presenza de especies 
silvestres; pola contra, constituyen auténticas áreas de refuxo e alimento. Grazas á súa 
naturalización espontánea convertéronse en espazos importantes para  o mantemento de fauna, 
especialmente acuática (ornitofauna), polo que ditas explotacións areeiras foron incluídas na zona 
periférica de protección de Zona de Especial Protección para as Aves da Limia. 
 
Dende fai anos estáse a levar a cabo plans de recuperación destes  humidais artificiais . Dito plan 
iniciouno a Xunta de Galicia no ano 1994 co obxectivo principal de recuperar os valores naturais e 
a biodiversidade. Á labor da Xunta de Galicia  hay que añadir tamén a das empresas Graveras 
Castro, Corporación Arenera da Limia, Áridos Antelanos que traballaron e traballan nun 
proxecto de recuperación ambiental dos espazos excavados con recuperación de humeidais. O 
espazo de 218 hectáreas alberga unha complexa red de lagoas de ata 15 metros de profundidade 
e 5 hectáreas de superficie media. O espazo está enfocado a recuperación das aves, fauna e 
vexetacion que fai décadas chegaron a poboar a zona. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
A estas actuacións hay que sumar tamén as intervencións do proxecto Life Rexenera Limia, da 
Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que conta con actuacións en varias lagoas para a 
investigación en recuperación de contaminantes orgánicos procedentes da agricultura e a 
rehabilitación de cauces. Así mesmo, hay que destacar a labor da Sección Antela da Sociedade 
Galega de Historia Natural (SGHN) a través do proxecto denominado “A poza dos Arieiros”.  
 
O proxecto “Poza dos Arieiros” como parte da Xestión de espazos alquilados ao Banco de Terras 
de Galicia (Bantegal) 
 
SGHN‐Antela solicitou en aluguer para adicalos a fins ambientais casi 90 parcelas, neste momento,  
de predios de masas comúns sobrantes do proceso de concentración parcelaria e propiedade do 
Banco de Terras de Galicia (BANTEGAL) repartidos polos concellos de Porqueira, Sandiás, Vilar 
de Santos e Xunqueira de Ambía e cunha superficie conxunta de 39,92 ha. En 2012, solicitáronse 
47 predios máis e no 2014 4 predios en Transmiras. En total 102 predios (Serafín Glez, Horreum-
Ibader, 2017). 
Os predios solicitados levaban varios anos no BANTEGAL sen terse solicitado para usos produtivos 
o cal amosa que son marxinais para a agricultura e gandería e o seu principal interese é ambiental. 
Unha cuarta parte dos predios son humidais estacionais ou permanentes, a meirande parte deles 
naturais pero tamén hai media ducia artificiais orixinados pola extracción de áridos. Na actualidade, 
SGHN-Antela ten varios predios concedidos e con contrado de aluger asinado por un ano 
prorrogable a 30. 
As actuacións desenvolvidas son básicamente a localización dos mesmos, retirada de lixo, control 
do mato, perfilado de noiros no caso das zonas de estración de áridos e recuperación de humedais. 
As parcelas son moi diversas. Nalgúns casos houbo acordos con gandeiros como en Cerdeira (catro 
parcelas) e tamén en Ponte Liñares (3 parcelas) así como con agricultores lindeiros ou colindantes. 
A maior parte das parcelas adícanse a conservación e restauración.  
 
O proxecto máis avanzado de restauración é o chamado “Poza dos Arieiros”, que ten 14.000 
metros. É unha parcela alugada ao banco de terras e dúas parcelas privadas lindeiras coas que se 
chegou a un acordó de custodia cun empresario rural da localidade.  
Na “Poza dos arieiros” comprobamos a situación actual e repasamos o traballo desenvolvido co 
obxectivo de recuperar os hábitats de bancos areosos e o cauce meandriforme característico do río 
Limia antes da súa rectificación e hábitats de augas someras propicias para moitas especies de 
limícolas, en especial o Arieiro Pequeno. Esto, mentras aseguramos a conservación e mellora da 
poboación de Eryngium viviparum e facilitamos a instalación dunha colonia de cría de anduriña dás 
barreiras 
As especies diana son o “ Cardiño da  Lagoa”, o  Chorlitejo Chico ou Arieiro Pequeno, que 
necesita zonas abertas e arenosas para instalar os seus niños, e o Avión  Zapador ( Riparia, riparia) 
que precisa de paredes situadas  ao nordés e na parcela había unha con dita orientación. 
 
O primeiro foi a retirada dos arbustos a través do voluntariado para que poidan entrar as máquinas 
que foron remodelando a parcela, deixando unha zona sen intervir por atopar unha poboación de  
Eryngium  viviparum. 
Na segunda fase do traballo construíuse o talud para o Avión Zapador (Riparia riparia ) e 
reforzáronse algúns illotes para que quede máis zona terrestre. 
A poboación de  Erygium viuse reforzadda, Riparia Riparia ocupou o noiro rápidamente e no 
primeiro ano xa se viron ocupadas casi 80  uras de 100 que se construíron e o  Chorlitejo Chico 
viuse na parcela pero non hai constancia de haber criado dentro da parcela pero si na contorna. 
 
Os proxectos Life Regenera Limia  
Dos varios proxectos levados a cabo ao longo de cinco anos, destacamos a chamada “Acción B4”: 
recuperación e integración no ciclo hidrolóxico de charcas areeiras abandoadas para a 
xeración dun sistema lagunar que potencie a capacidade de filtrado do curso fluvial” 
As actividades máis importantes que formaron parte do proxecto foron as seguintes: 

• Os márxenes do Canal da Lagoa de Antela encontranse fortemente antropizadas pola 
actividade mineira de extracción de area, o que da lugar a existencia de numerosas charcas 
abandoadas desconectadas do cauce. 

• A actuación do proxecto levará consigo unha experiencia demostrativa consistente na 
restauración e na recuperación das charclas e a súa posterior conexión hidrolóxica-
hidráulica co cauce do Canal da Lagoa, xerando un sistema lagunar co que se aumentarán 
os períodos de retención de auga. 



 

 

 

• Os procesos anteriores permitirán unha asimilación de nutrientes e de materia orgánica 
presentes nas mesmas e xereando unha nov biomasa disponible para a ictiofauna e as 
aves e potenciando indirectamente a zona de protección da ZEPA de A Limia. 

Os resultados, segundo establéceos o proxecto citado son os seguintes: 
 
- Realización de obras de conexión entre charcas e canle, construíndo tres pasos no vial da 
marxe dereita da canle: un deles da paso a auga desde a canle ás charcas e outro de conexión 
entre ambas as charcas. Un terceiro dá saída á auga circulante. 
 
- Os pasos foron integrados con leito de pedra no seu interior e con plantación de  estaquillas 
de salgueiro nos noiros próximos, para provocar que sexa a propia vexetación a que colonice os 
noiros modificados polas obras. 
 
- Mellora dos ecosistemas existentes creando dúas plataformas de inundación progresiva, 
promovendo que sexan colonizadas por vexetais   higrófilos adaptados a períodos de inundación e 
que reteñen a nutrientes da auga. 
 
- Instalación de tres illas flotantes, montadas sobre un perímetro ríxido sobre  flotadores, 
ancoradas ao fondo para evitar o seu desprazamento. 
 
-  Revexetación con especies vexetais  macrófitas que favorecen a depuración, colleitadas 
das balsas adxacentes a canle da  Lagoa de Antela. 
 
Todas estas actuacións, segundo indica o proxecto levaron a cabo en zona  ZEPA da  Limia e, polo  
tanto, realizáronse escrupulosamente cun seguimento ambiental na execución das obras para crear 
impactos menores. Así mesmo, levou a cabo un seguimento  faunístico nas propias charcas. 
 
Actuacións da Consellería de Medio Ambiente e desenvolvemento sostible 
 
As actuacións da Consellería de Medio Ambiene e a Dirección Xeral de Conservación da 
Natureza están desplegadas no carteis que están colocados na zona das areeiras. Un deles 
indica que grazas a Consellería e a colaboración dos industriais da zona, hoxe as areeiras 
amosan unha importante riqueza biolóxica moi similar a que tería un rincón calquera da 
extinta Lagoa de Antela. 
 
Nesta área de humidais artificiais, en xeral,  hai rexistradas duascentas seis especies de 
vertebrados, con presenza recente, de outras sete con presenza histórica. A ictiofauna está 
representada por unha especie (espiñento), a  herpetofauna por vinte especies (oito anfibios  e doce 
réptiles), a ornitofauna está representada con cento sesenta e dúas especies, con presenza recente 
de sete históricas. Por último, a fauna mastozoolóxica está representada por vinte e tres especies. 
 
Para profundizar nestas especies de vertebrados polo miudo pódense consultar os seguintes libros 
e guías: 
 

- González, S; Villarino, A; Bárcena, F. (2017), Aves da Limia I. Dende a lagoa de Antela aos 
nosos días. Non paseriformes. Centro de Estudos da Limia. Cincuenta anos de 
investigación la Limia, dende 1967. 674 páxinas, 250 mapas de distribución de especies, 
110 nomes vernáculos e 270 fotografías.  

 
- González, S; Villarino, A; Bárcena, F. (2017), Aves da Limia II. Dende a lagoa de Antela aos 

nosos días. Paseriformes. Centro de Estudos da Limia. Cincuenta anos de investigación la 
Limia, dende 1967. 674 páxinas, 250 mapas de distribución de especies, 110 nomes 
vernáculos e 270 fotografías. 

 
- Sevilla, Agustín; Rodríguez, Dolores; García, Perfecto (2008); Guía das Areeiras da Limia, 

Xunta de Galicia. 
 

- Solleiro, Esteban (2019); Aves na Limia, Editorial Bilurico, 2016. Máis de 230 especies 
fotografiadas  nun período de 8 anos, preferentemente na área do Concello de Sandiás. 

 



 

 

 
As  areeiras da Limia están dotadas para a observación de aves cos seguintes equipamentos: 
 

• Aparcamento e caseta ou punto informativo. 
 

• Observatorio 1: Construcción inspirado nas construccións palafíticas da antiga Lagoa de 
Antela. 

 
• Observatorio 2: Cabana dos Terróns, inspirada na tipoloxía tradicional de arquitectura a 

base de felpas ou terróns. 
 

• Observatorio 3: Torreta vertical de deseño actual, feita con material de madeira e deseñada 
para ser ocultada entre a vexetación que a rodea. Estivo pechada por reformas e no ano 
2017 quedou inservible debido a un incendio na mesma. Estase a espera de actuacións por 
parte da Consellería de Medio Ambiente. 

 
 
Nova ruta interpretativa para o avistamento de aves na contorna das Areeiras e da canle 
principal da Lagoa de Antela 
(en proxecto de desenvolvemento). 
 
---------- este apartado lo realiza dixital gou a partir del pdf del proxecto que se le envía desde 
el concello y la información que tienen ellos escrita y gráfica recibida de la empresa. 
-------------- 
 
 
Fontes: 
 

- https://minariasostible.gal/es/valor-social-mineria/ 
 

- Serafin Glez Prieto, Marco Rubines, Antonio Villarino e Pablo Ramil, “Patrimonio Natural”. 
Encadre bioclimático e fauna de vertebrados da Limia” en VV.AA; Xulio Rodríguez González 
(Ed.); Patrimonio cultural da Alta Limia. Discurso histórico e ordenación do territorio, 
Fundación Barrié, p. 365-383. 

 
- Serafín González, SGHN- Sección Antela; “Actuacións de restauración ambiental 

desenvolvidas no complexo húmido Limia/Antela (Ourense-España)” en Ramil-Rego, P. 
Gómez-Orellana, L. Ferreiro da Costa, J. (Eds) (2017). Conservación e xestión de humidais 
en Galicia, Horreum-Ibader, Lugo, 101-111. 

 
- http://regeneralimia.org/wp-

content/uploads/2019/05/GUIA_BUENAS_PRACTICAS_MINERAS.pdf 
 

 
LIGAZÓNS: 
 

- Areeiras, Patrimonio Mineiro: https://minariasostible.gal/es/diez-restauraciones-ejemplares-
de-minas-gallegas-2/ 

 
- Areeiras, Patrimonio Natural: 

 
- Páxina web birding Galicia. Rutas de avistamentos de aves pola lagoa de antela 

 
- Nova ruta das areeiras de avistamento de aves ao carón do canal da nagoa e nas areeiras 

(mapa da ruta, fitos e carteles, códigos qr, pdf da guía de aves con información). 
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DOCUMENTACION EN PDF 
 

- file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/2017_xestionhumidais_07-105%20(7).pdf 
(Actuacións de restauración ambiental desenvolvidas no complexo húmido Limia/Antela 
(Ourense-España) 
 

- Guia de boas prácticas para o sector areeiro 
http://regeneralimia.org/wp-

content/uploads/2019/05/GUIA_BUENAS_PRACTICAS_MINERAS.pdf 
 

- Guía pdf de aves con información feita por a empresa que fixo a ruta de observación de 
aves polas areeiras de sandiás e ao carón do canal da lagoa de antela. 

 
- Fotos dos libros de ornitoloxía da sghn e de soutello. Guía de aves das areeiras publicada 

pola conselleria. 
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