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Xustificación desta proposta:  
unha duna con negros antecedentes.... 

 
 
A Duna de Baltar, situada e parcialmente integrada dentro do casco 
urbán de Portonovo (Sanxenxo), tivo nas derradeiras décadas unha 
historia desafortunada, aínda que non tan nefasta como a da duna de 
Silgar, xa desaparecida da costa do concello. Sobre estas areas de  
 
Portonovo fixéronse actuacións permanentes e irreversibles como (ver 
fotografía nº 1): 

- unha estrada 
- urbanizar na parte mais lonxe da praia: vivendas sociais, un 

centro de saúde, recintos feirais, pavillóns, paseos peonís... 
 
E tamén outras de tipo estacional pero non menos prexudiciais: 

- Tendas de campaña: nos anos 60 e 70 centos de veraneantes 
dispuxéronse ao seu antollo. 

- Circo de feras 
- Recinto deportivo de “quita e pon” para eventos deportivos na 

tempada estival 
- Recinto festivo. 
- Mercados de artesanía (aínda na actualidade). 

 
A isto hai que sumar distintos manexos non apropiados, coma os 
desbroces indiscriminados da zona ou recheos con entullos e 
aplanamento por parte do Concello de Sanxenxo durante os anos 80 e 
90. (Ver fotografía nº 2). 
 
...pero con esperanza  
 
Este pasado tan negro, denunciado reiteradamente polo CES dende a 
década dos 90 ata a actualidade,  foi parcialmente branqueado. Nos 
últimos anos está a ser obxecto de diversos traballos de recuperación da 
súa morfoloxía e flora dunar. Así, no ano 2004 o Servicio Provincial de 
Costas levou a cabo a recuperación do primeiro cordón dunar, 
avanzando no ano 2007 nunha segunda fase de recuperación do 
cuadrante oeste da duna secundaria (a máis próxima á zona 
portuaria). 
 

Manter unha zona de tanta beleza paisaxística na entrada do pobo, de goce da natureza, de 
paseo, con xoias botánicas (moitas delas en serio declive poboacional) só poden traer beneficios 
para o pobo.  Isto se traduce na práctica na consecución da bandeira azul para a praia. 

 
Superpoñer aos intereses de ocupación con cemento e asfalto a naturalidade da costa, manter a 
nosa paisaxe, compatibilizándoa co seu uso respectuoso é un precepto do Desenvolvemento 
Sostible. No Salnés xa temos exemplos dabondo de feismo da costa.  
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      Estado actual: Unha esperanza que se pode esvair 
 
 
 

Calquera dos múltiples viandantes que agora empregan as pasarelas 
peonís da duna de Baltar para un agradable paseo pode notar os efectos 
favorecedores que tiveron as últimas intervencións de mellora da duna 
primaria e parte da secundaria. Aínda que non sexan capaces de 
analizar o aumento no índice de cobertura da vexetación dunar, si pode 
gozar dunha paisaxe verde que cambia de matices coas estacións.  
Ata non fai moitos anos as dunas primarias estaban a sufrir procesos 
erosivos moi evidentes e grandes claros fragmentaban a alfombra 
vexetal de Baltar. 
 
Este cambio, aínda que supuxo unha mellora paisaxística e ambiental 
moi salientable e positiva corre o perigo de non avanzar, sobre todo no 
que respecta ás dunas secundarias. A cuadrícula rexenerada no 2007 
está sendo cuberta, pouco a pouco de especies dunares (Linaria 
polygalifolia, Otanthus maritimus, Pancratium maritimum, Artemisia 
critmifolia, Malcomia litorea...), pero entremezclada con especies 
ruderais (Foeniculum vulgare, Silva sp.) e peligrosamente  invasoras 
(Carpobrotus acinaciformis, Cortaderia selloana e Stenotaphrum 
secundatum). 
 
Nos cuadrantes da duna sen rexenerar no 2007, están a sufrir un forte 
empobrecemento de biodiversidade, onde prácticas tan destructivas 
como os continuos desbroces ata o bordo interno da pasarela peonil, 
non fan mais que favorecer o deterioro do ecosistema.  
 
Sendo un espazo de tanto valor botánico e paisaxístico, e ao mesmo 
tempo tan ligado á propia supervivencia da praia de Portonovo, 
parecería lóxico aproveitar a proximidade deste entorno aos veciños 
como ferramenta educativa. Na actualidade non se está levando a cabo 
ningún programa educativo nin divulgativo para lograr unha maior 
querencia deste entorno e un cambio de actitude ante o deterioro da 
nosa costa areosa. 
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Escenarios de futuro:  

a diferenza entre quedar quedos... 
 
 
 

Se as primeiras actuacións de rexeneración non se continúan no tempo 
e non se amplían no espazo, a duna secundaria na que non se actuou 
nunca poderá desfacerse da vexetación ruderal que a cubre.  
 
Esta zona alterada fai que a poboación local identifiquen a duna como 
unha zona de fea vexetación e sucia paisaxe. Ao ver tan ampla zona 
descoidada, que mais semella un solar abandonado que unha duna, non 
fai mais que acrecentar a equivocada opinión de que o invertido na duna  
foron cartos malgastados. 
 
Isto non fai mais que acrecentar as posibilidades de que novas 
iniciativas e usos destructivos da duna queiran voltar ser cotiás. 

 
 

...ou actuar. 
 

 
É preciso actuar melloras na totalidade da duna secundaria para lograr 
unha rexeneración total e dar sentido aos movementos de terra e 
inversións realizados no cuadrante dunar intervido. 
 
Dende o CES propoñemos o seguinte esquema de actuacións: 
 
• Repetir a metodoloxía feita no cuadrante oeste no resto da duna 

secundaria, recuperando as ondulacións topográficas típicas destas 
paisaxes e tan importantes para o establecemento de 
microcondicións ambientais tan importantes neste ecosistema.  

 
• Facilitar a propagación das prantas dunares do propio entorno, 

por exemplo con sementes ou gallos das propias prantas dunares de 
Baltar ou doutros sistemas dunares próximos. Deste xeito 
conservaríanse os ecotipos propios. Por outro lado fomentaríase a 
biodiversidade de especies, posto que existen moi poucas especies 
dunares de viveiro actualmente. 
 

• Retirar a vexetación ruderal e invasora. Neste caso diferenciamos 
por zonas: 

 
- No cuadrante de duna secundaria intervido: intervención 

urxente para retirar e controlar a expansión de varios 
exemplares de pequena talla de herba da pampa.  
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- No resto da duna secundaria: eliminación da primeira capa de 
vexetación, intentando o salvamento para a posterior transplante 
das plantas dunares que haxa (ou as súas sementes). Valorar 
t´cnicamente se na zona remarcada en vermello da foto dúas, 
sería pertinente eliminar os entullos e terras que enterran a 
duna, ou ben cubrilos cunha capa de area e voltar recuperar o 
microrelevo dunar, tan importante neste ecosistema. 

 
- Na zona da duna primaria: retirada  e manual de manchas de 

uña de gato e outras plantas alóctonas. 
 

• Que se implante un protocolo de desbroce nun espazo natural 
como este, onde podemos atopar plantas de escasa distribución 
territorial e a súa desaparición nunha praia pode supor un serio 
contratempo na súa supervivencia coma especie. Este protocolo 
debidamente comunicado ao persoal de xardinería axudaría a evitar 
este dano, alomenos naquelas zonas intervidas nas rexeneracións 
de 2004 e 2007, e nas zonas mais próximas á pasarela onde hai 
maior índice de cobertura de espécimes dunares. 

 
• Que se execute un programa educativo e/ou divulgativo sobre os 

valores deste entorno, a importancia da súa conservación para o 
benestar da praia, e que mostre a importancia das intervencións de 
restauración. Cremos que a colocación de carteis ao longo da 
pasarela, mostrando a orixe e dinámica dos grans de area destas 
dunas, así como curiosidades e importancia dos seres vivos dunares 
complementaría didacticamente o paseo cotiá dos paseantes. 

 
• Que se valore a posibilidade de crear unha escola- taller de 

rexeneración ambiental de ecosistemas costeiros. Este estaría 
baixo a tutela do Servicio de Costas, e cun director e persoal 
educativo capacitado para formar correctamente nas técnicas de 
intervención nestes ecosistemas tan delicados. Non hai no mercado 
laboral moitas persoas capacitadas para intervir como peón ou 
capataz nos proxectos de rexeneración destes ecosistemas. Da 
escola taller poderían saír formados para evitar aqueles destrozos 
atribuíbles ao descoñecemento ambiental destas persoas á hora de 
aplicar un proxecto nun ecosistema natural. As prácticas desta 
escola taller poderían consistir na a rexeneración e mantemento da 
duna de Baltar, baixo o seguimento técnico adecuado. Ademais esta 
escola-taller podería formar, de ser un proxecto cunha certa 
continuidade, un viveiro onde aprender as técnicas mais adecuadas 
para producir plantas de duna e de costa, non dispoñibles 
actualmente no mercado. 
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Fotografía nº 1. Vista aérea do ano 1956. Área intervida. 
 

 
 
 
 
 
 

Área que comprendía o 
sistema dunar da praia de 
Baltar no ano 1956. 
 

Área ocupada 
actualmente con 
actuacións permanentes 
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Fotografía nº 2.  Descripción das actuacións máis recentes na actual duna de Baltar. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Área de duna secundaria 
parcialmente rexenerada 
no ano 2007 
 

Área aproximada que abarca a zona 
onde o concello verteu escombros, 
terra e aplanou o terreo durante anos.  
 

Prantación de piñeiro 
manso por parte do 
concello nos anos 90 
 



Apartado 100 O Grove 
cesalnes@yahoo.es 
Tlf  680580086 

 
 
 

ANEXO 1 

 

PLANTAS PRESENTES NO SISTEMA DUNAR DE BALTAR.  

 

Inventario realizado polo CES a partir de transectos e estudos de campo realizados entre 2004  e 

novembro de 2010. 

 

PRANTAS MÁIS ABUNDANTES NA ZONA A (Zona entre o paseo de táboas e a praia. Máis ou menos duna 1ª 

e embrionaria). 

 

a)Plantas tipicamente dunares 

1. Allium sphaerocephallum 

2. Andryala integrifolia 

3. Ammophila arenaria 

4. Artemisia crithmifolia 

5. Cakile marítima 

6. Calystegia soldanella 

7. Crucianella marítima 

8. Cyperus capitatus.  

9. Echium vulgare 

10. Eryngium maritimum 

11. Euphorbia terracina , 

12.  Euphorbia paralias  

13. Honkenya peploides   

14. Lagurus ovatum 

15. Linaria polygalifolia 

16. Malcomia littorea 

17. Medicago littoralis 

18. Medicago marina 

19. Pancratium maritimum 

20. Pheliphaea arenaria 

21. Plantago choronopus 

22. Plantago lanceolata 
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23. Polygonum maritimum  

24. Romulea clusiana (inverno)  

25. Rumex bicephalophorus 

26. Seseli tortuosum 

27. Silene scrabiflora subsp. Gallaecica (endemismo galego) 

28. Trifolium pratense  

29. Calendula suffruticosa  

 

 

b) Non típicamente  dunares pero presentes en moitas dunas: 

Crithmum maritimum 

Foeniculum vulgare 

Herniaria glabra 

Leontodon taraxacoides 

Ononis sp  

Rosa sp 

Salix atrocinereus 

Vulpia alopecurus 

Vulpia membranacea 

 

c) Hai outras plantas que non son específicas de zona de duna e aparecen nas proximidades ou na 

mesma duna pola súa tendencia a asentarse nos solos areosos: 

     Trifolium dubium 

 

d) Algunhas alóctonas presentes: 

     Carpobrotus edulis.  

     Agave sp 
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PRANTAS MÁIS ABUNDANTES NA ZONA B (Entre o paseo de táboas e o de baldosas. Dunas secundaria e 

degradada). 

 

*Ademais de aparecer tamén representadas de forma variable moitas plantas da área A, listado 

a), as máis abundantes sen embargo son as seguintes: 

 

a) Prantas nitrófilas : 

 Bromus hordaceus 

 Bromus sterilis 

 Bromus diandrus 

 

b) Outras plantas típicas de terreos areosos e non presentes frecuentemente nas dunas: 

  Linus bienne 

  Briza minor 

  Hypericum sp 

  Scrophularia scorodonia 

  Verbascum virgatum. 

  Lolium sp  

c) Alóctonas e/ou invasoras: 

Sporobolus pungens (é alóctona) 

Juncus buffonius (é alóctona)  

Carpobrotus acinaciformis,  

Cortaderia selloana 

Stenotaphrum secundatum 
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Colaboracións. Outras citas obtidas de observacións botánicas alleas ao traballo 

propio do CES 

Bartsia trixago 

Cerinthe gymnandra.  

Cyperus capitatus. 

Lavandula stoechas stoechas  

Orobanche  foetida 

Orobanche ramosa 

Othanthus maritimus  

Parentucellia viscosa 

Parentucellia latifolia. 

 
 


