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E muita ría 

A Lieira vista dende. a veira·del Esquilo 

,. Jesús González Gayol 

espóis de muitO ¡uirar consiguíuse qu'a Ría" 
del Eo teña un pouco protexida oficial
mente. É - úa zona vedada á caza y el 
PORNA (Plan d'Ordellación de Recursos 
Naturales d'Asturias) tenia como Reserva 
Natural Parcial. Tamén a nivel estatal ta 
considerada como úa zona ZEPA (Zona 
d'Especial Protección pras Aves) y a nivel 

internacional ta metida nel convenio RAMSAR por 
ser un humedal importante. 

Tamén se peli6u muito pra que nun se faguesen 
nela obras que repercutisen nel sou equilibrio anque, 
así y todo, nun se consiguíu todo IQ que se pidíu. 

Canto máis se, conoce, máis se dá ún conta da 
gran mar:aviya qu'é y da importancia que ten conser
vala y atendela. 

.A nosa ría é a que ten mais estensión de pea
deira maría --dá que vive debaxo del auga- pro 
tamén ten muita superficie d'autros tipos de pradei
ra y de xungueirás nas zonas con menos auga salada. 
Ta\nén' nela hai varias menas d 'ouca, como marfo
yos, berzas verdes y cebas verdes, 

En conto a os peixes xa sabem7:>s qu 'é ún dos 
sitos por unde ~ntran máis salm6is, al ser el Ea ún 
dos ríos que máis tein todos os anos, pro tamén ten 
reos, robalizas, múxeles, sargos, doradas, escachas, 
farros l xulias, fanecas, panchos, mógaros, fanegores, 
bogas, maragotas, salmonetes, zarretas, congrios, 
angui las, soyas, linguados y algo d'angu la y lamprea. 
Tamén ten muitos tipos de marisco, de moluscos y 
crustáceos, como: ameixólas, carneirolos, lámparas, 
mixigóis, ostras, cáscaras del pelegrín, aguiyolos 
brancos y mauros, arizos, esquilas, cangrexos, armi
taños, etc: T ampouco nun esqueicemos os cefalópo
dos, como calamares, sibias, pulpos, chipiróis, etc. 
Pro nos últimos anos rán desaparecendo muitas das 
ostras autóctonas y cada vez hai menos ameixolas, 
carneirolos y cáscaras del pelegrín. 

A parte da flora y da fauna propias da Ría, gra-. 
das a ela aliméntanse muitos páxaros migrado res 
que pasan por 'aquí todos os anos feindo a ruta desde 
el Norte europeo, unde anían, hasta as zonas calen
tes africanas, unde. pasan el inverno. Pro ramén viven 
da Ría outros páxaros que pasan aquí el inverno. y os 



que tán todo el ano neJa. Por estdabor qu, fai, dán
doyes de comer a todos estOs páxaros, é polo que [3 

reconocida y.protexida a nivel nacional y internacio
nal, país é el siro d'Asturias unde máis páxaros marÍ
os pasan el inverno y pra elos é fundamental que se 
manteña como ruvo sempre. 

Según señan os. anos, pasan aquí el inverno entre 
dou·s mil hasta máis de sete mil curros, lo que vén a 
ser máis das tres cuartas partes de todos os qu'inv.er
nan en Asturias. 

Pra" úa varieda de curro, el Anas penelope, cono
cido pola súa cabéia acolorazada y el corpo agrisado, 
a nQsa Ría é funcÍamental , pais pódese dicir que todos 
os anO$ que pasan por Asturias invernan sempre nela, 
habendo aJgús anos que pasan dos tres ·mil. Igual yes 
pasa a os curros caretos (Anas acuta) , cuas súas plu
mas larga~ nel rabo, país vein máis de mil todos os 
anos y é esta Ría el sito de toda Espa"ía unde hai máis 
na invernada. Hai ademáis ourras muitas especies de 
curros qu'usan a Ría nel sou paso, como el .agrisado 
Anas strepera, el Anas clypeata -col sou ·pico con 
xeito de cuyar----:-, el Anas crecca -el máis--pequeno 
dos curros-, eJ Aythya ("Iigula -ben chamadeiro 
pola coleta que ten el macho-, etc. 

EJ cu"rro real (Al1l1as platyrhy"cos) . inverna y 
reprodúcese na Ría y ten úa población case estabiliza

-da todo el ano. Pra él, a nosa Ría é vital porque as tres 
cuartas partes de todos os qu 'hai nel Cantábrico viven 
nela. . 

Ademáis hai ourras familias de páxaros como as 
limícolas y as vadeadoras, qu ' invernan na Ría y que 
tamén se ven na primavera y nel outono, como son os 
mazaricos y mazariquíos, el lampareiro (Haematopus 
os~ralegus) ... Tamén vein as garcias gris (Ardea cine-

A ría del Ea 

real y branca (Egretta garcetta), as patas marías 
(Phalacrocorax sp.), as gall inetas, 95 cisn.es ... y nun 
podeli faJtar dalgúas das especies rapaces que s'ali
mentan d'elas, comO el bixaro (Falca peregril1us) ou el 
peneireiro (Falca tii111Ul1culus). . 

En total hai máis de duascenta~ ,especies distin
tas que vein á Ria ou que viven nela, polo qu 'é úa 
regalía que remos aquí, al 1)050 lado, y esto ten que 
ser un orgullo pra todos. E un privilexo que remos 
que sabela valorar y ap reciar, pro nun é abondo con 
eso. Tamén remos que conserva lo porque se nun lo 
fixéramos poden chegar a desaparecer muitas das 
especies peas qu 'a Ría sempre foi v.i tal. 

Pea ver y pra ouguir os curros y os DutrOS páxa
'ro podemos usar us prismáticos y achegarnos nel 
inverno á Ria pola zona da Lieira y del Esquilo - aJ 
pé da carretera xeneral, entre .Barres y Castropol-, 
con niuito cuidadó de nun espantalqs. Tamén habería 
qu'enseñáryelQs a bs neilos pea que los conozan ben y 
pea qu'elas tamén s'esmolan por cuidar-y querer cada 
vez máis a Ría. 

Nos (tI rimos anos nótase que ~ein a cada volta 
menos curros -y que xa nun hai esquila. como había 
antes. Os que conocen ben a Ria dicen qu 'esto é POt
que el ouca que se chama ceba foi desaparecen do y a 
ceba é úa das bases da alimentación pra os curros y a 
esquila. Tamén dicen qu"os páxaros lampareiros pasa
ron de ser ruáis de cen a sólo ser sete y qu'el fango y 
os limos marrón y verde· tán aumentando muito, lo 
que ta alteriando -eJ equilibrio "que tía aRia. 

Se queremos "ter a Ría del Eo cua vida que sem
pre tuvo, ternos que cuidala porque é un ecosistema 
mui delicado y a nosa obrigación é deixala, como 
pOlleo, como la encontramos. . 
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Patas marias ventoliándose ti tardia 


