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DESCRICIÓN DA ILLA DE TAMBO 
 

A illa de Tambo sitúase no sector interior da ría de Pontevedra, nunha posición practicamente 

equidistante de ambas beiras. Pertence ao pontevedrés concello de Poio1. 

Desde o punto de vista descritivo, a illa ten unha superficie sobre a isohipsa de 0 metros (sobre 

o nivel medio do mar en Alacant) de preto de 276000 m2. Sobre esta mesma liña configúrase 

un perímetro de 3186 metros. A altitude máxima é de 76,7 metros. Ten unha forma elíptica en 

planta, cunha eixe maior de 780 metros e un eixe menor de 606 metros. No seu extremo 

meridional conta cun pequeno illote denominado Tenlo, que queda unido á illa principal na 

baixamar, cunha altitude máxima de 15,50 metros sobre a que se levantou o faro coñecido 

como de Tenlo. Aprovéitase a ocasión para facilitar este conxunto de datos e corrixir así os 

numerosos erros reflectidos en diversas fontes.  

 

Medicións básicas da illa de Tambo 

 

 
Cartografía 1:1000 

Dirección General de Costas 
Cartografía 1:25000 (BTN25) 

Instituto Geográfico Nacional 2 

Área (m2) 275649,45 284859,61 

Perímetro (m) 3186,59 2270,85 

Eixe maior (m) 780,49 794,91 

Eixe menor (m) 605,79 595,40 

(Medidas, en ambos casos, sobre a curva de nivel correspondente á cota=0) 

 

 

 

 

                                                           
1
 Se ben no pasado diversas fontes informaron erroneamente sobre a súa adscrición, que atribuíron a Marín, por cuestións que se 

explican no apartado de historia. 
 
2
 BTN25: Base Topográfica Nacional 1:25000. Base de datos topográfica 3D de referencia a escala 1:25000, capturada a partir de 

pares estereoscópicos ou ortofotografías do PNOA, de tal forma que as entidades non están sometidas a procesos de redacción 
cartográfica e os elementos están na súa situación e resolución á escala de traballo, coo cal a súa xeometría é fiel á realidade 
xeográfica do terreo. Sistema Xeodésico de Referencia ETRS89, proxección UTM no fuso correspondente. Datos obtidos do centro 
de descargas do Centro Nacional de Información Geográfica. Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento. 
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Altitudes da illa de Tambo e do illote Tenlo 

 

 Illa de Tambo Illote Tenlo 

Altura máxima(m) 76,70 15,50 

Altura media (m) 3 10,84 3,46 

 

XEOLOXÍA E XEOMORFOLOXÍA 
 

De o punto de vista litolóxico a illa de Tambo presenta unha grande uniformidade. O substrato 

rochoso correspóndese en exclusiva co granito de feldespato alcalino, dominante igualmente 

en amplas zonas próximas, principalmente do concello de Poio (IGME, 1980 e 1981). 

 

 

 

Nesta masa granítica aparecen algúns filóns centimétricos de cuarzo aproveitando as fracturas 

da rocha. Como exemplo destes procesos de intrusión, no borde costeiro do noreste da illa 

vese un filón con cuarzo sobre o que posteriormente se produce unha nova fractura e unha 

nova ocupación por cuarzo (ver figura) con interese didáctico. 

                                                           
3
 Modelo dixital do terreo con paso de malla de 5 m, coa mesma distribución de follas que o MTN50. Formato de arquivo ASCII 

matriz ESRI (asc). Sistema xeodésico de referencia ETRS89 e proxección UTM no fuso correspondinte a cada folla. Segundo a folla 
de que se trate, o MDT05 obtívose dunha das dúas seguintes formas: por estereocorrelación automática de voos fotogramétricos 
do Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) con resolución de 25 a 50cm/píxel, revisada e interpolada con liñas de ruptura 
onde fose viable, ou ben por interpolación a partir da clase de terreo de voos LIDAR do PNOA. Datos obtidos do centro de 
descargas do Centro Nacional de Información Geográfica. Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento. 
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Fracturas, filóns de cuarzo e desprazamento. 

 

A única excepción a esta uniformidade litolóxica está constituída polos depósitos cuaternarios. 

Neste sentido, diversos corpos areosos arrodean a illa e conforman praias, principalmente no 

sector nororiental e oriental e a praia denominada Area da Illa conta ademais con sistema 

dunar do que hai indicios chegou a ser rampante nas abas do monte Tambo. Respecto aos 

corpos areosos emerxidos, hai algúns puntos que evidencian erosión recente, polo que é 

preciso facer un seguimento que determine se se trata de erosión puntual resultante dalgún 

evento tormentoso ou é un proceso derivado dalgunha alteración na circulación das correntes 

e ondada na zona. 
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Sector de duna vexetada con socavamento e caída de árbores e elementos constructivos. 

 

 
Piñeiro coas raiceiras ao aire evidenciando a perda de area de máis dun metro de potencia. 
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Por último, cabe destacar a existencia dun depósito mixto aluvio-eluvio-coluvial4 no lado 

occidental da illa, coa notable singularidade de poder corresponder a un período de mínimo 

glacial (o mínimo Flandriense de hai uns 10000 anos) con niveles do mar entre seis e oito 

metros por riba do nivel actual5. Este depósito, de pequena entidade superficial, sobre o cal 

non se atopou ningunha referencia na bibliografía especializada, estaría en relación aos 

depósitos das rasas litorais emerxidas, como a do sector de A Lanzada e, polo seu contraste 

con áreas próximas que amosan afundimentos recentes (como a desembocadura do Lérez en 

O Burgo) evidenciaría un importante movemento diferencial de bloques na propia ría de 

Pontevedra. 

 

 
Imaxe de contexto co depósito na parte superior da fotografía. 

 

 

 

                                                           
4
 A coincidencia do depósito cunha valgada e os indicios dunha pequeña furna mariña suxiren o carácter mixto do depósito con 

aportacións tanto da arroiada, como do desplome e dos aportes e retraballo mariño. 
 
5
 Este depósito, pendente de medicións precisas, parece situarse a uns catro ou cinco metros sobre o nivel actual. 
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Detalle do extremo interior do depósito que penetra na rocha granítica. 

 

Desde o punto de vista xeomorfolóxico, o dominio do granito reduce as formas presentes ás 

habituais desta rocha: fracturas paralelepipédicas e descomposición en bolos e as formas de 

alteración coñecidas como pías e tafonis. 

En xeral, e seguindo a Twidale (1982)6, os relevos máis habituais nas rexións graníticas son la 

alternancia de afloramentos de roca fresca (domos, bloques, bolos, etc.) entre restos de 

regolito con solos máis ou menos evolucionados, tal como atopamos na illa de Tambo. 

Diversas formas coas que se nos presentan os afloramentos graníticos considérase que 

maiormente son consecuencia dun proceso de gravado por alteración superficial que con 

frecuencia iniciouse en condicións subsuperficiais. Os tafoni son abrigos de aparencia alveolar 

que habitualmente atopamos en granito con escala decimétrica, que se iniciaron baixo a 

superficie a favor da humidade do solo (en termos edáficos), se ben en Tambo atópase un 

chamativo exemplar de escala métrica e restos doutros que deberon ter tamaños semellantes. 

Estes exemplares de tamaño métrico poderían explicarse pola presenza dun acuífero detrítico 

(xeralmente do manto de alteración) cunha capacidade de almacenamento e regulación da 

auga subterránea moi superior á dos solos, e consecuentemente tamén de meteorización 

 

 

                                                           
6
 TWIDALE, C.R. (1982) Granite Landforms. Elsevier Scientific Publishing Company, 372 pp. 
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Exemplar de tafoni de grandes dimensións 

 

As pías, pola contra, son un proceso de arriba a abaixo relacionado coa capacidade de 

retención de auga en superficie, relacionado co tamaño de gran e mineraloxía, asi como outras 

circunstancias, como pode ser a existencia de musgos. O crecemento da pía soe rematar coa 

apertura dun desaugadoiro. No caso da illa de Tambo, atópanse exemplares en diversos 

estadios evolutivos e algúns coa curiosidade de estar colonizados por especies vexetais 

acuáticas. 
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Pía ocupada por lemna (lentella de auga) 

 

 
Pía con esfagno.  
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Ademais, no borde da illa tense desenvolvido algunha furna como consecuencia da acción 

principal das ondas, destacando a existente no extremo sur, próxima á barra areosa que 

comunica co illote Tenlo, que tras unha entrada angosta desenvolve unha cavidade de máis de 

dez metros de lonxitude e que permite erguerse no seu treito interior, no que se amosan as 

raiceiras da árbores da superficie que penetran a través das diaclasas no granito. 

HIDROLOXÍA 
 

Desde o punto de vista hidrográfico, a illa carece de canles fluviais permanentes. Sen embargo, 

a configuración do terreo, cun cumio principal no centro da illa e un cumio secundario ao sur, 

conforman unha pequena valgada entre ambos, favorecida posiblemente por unha fractura 

tectónica de dirección leste-oeste, pola que correrían ocasionalmente augas de arroiada, 

maiormente en dirección oeste. 

 

Por outra parte, a intensa fracturación do granito permite a existencia de augas freáticas que 

se aproveitan mediante unha mina de auga situada no extremo noroccidental da illa e 

alimentan a fonte e depósito alí situados. É posible que anteriormente á existencia da mina de 

auga, xa houbese no lugar unha fonte permanente ou ocasional e que a mina tivese a función 

de incrementar o caudal ou garantir a súa permanencia. Por outra parte, as pías existentes 

sobre bloques graníticos en diversos lugares da illa permiten que se acumule a auga de choiva 

dando pe ao seu uso por animais ou a que sustenten algunhas especies vexetais. 
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DESCRICIÓN FÍSICA-TOPOGRÁFICA 
 

A illa de Tambo está constituída por una elevación de rochas graníticas que ocupan unha 

extensión de 27,56 hectáreas, cunha altitude máxima de 76,7 metros, eixe maior de 780,5 m, 

eixe menor de 605,8 e perímetro de 3186,6 metros. 

Non hai indicios de importantes modificacións do terreo. Pola súa natureza granítica, 

conformada por importantes bloques ou bolos, debemos supoñer que as modificacións antes 

de mediado o século XX deberon ser moi escasas, reducidas a pequenas adaptacións e 

enrasamentos para dar cabida ás construcións, para a mellora da senda perimetral da illa e 

para posibles pequenos aproveitamentos agrícolas. Da dificultade destas modificacións 

podería dar conta o feito de que se conserven no lado occidental da illa abondosas marcas de 

extracción de bloques de rocha granítica no borde do mar, aproveitando a existencia de bolos 

diaclasados máis aptos para una explotación artesanal e uso local. 

Na segunda metade do século XX, se ben os medios e capacidade para a alteración do terreo 

eran maiores, podemos limitalos aos movementos de terra precisos para as novas 

construcións militares, entre as que destaca o polvorín situado no noroeste da illa 

semienterrado. 

En diversas partes do borde rochoso da illa, principalmente no sector occidental, hai mostras e 

probas da extracción de bloques graníticos para a construción, seguramente dos peiraos da illa 

e do illote Tenlo, así como para o Lazareto e demais edificacións. 

 

 
Marcas de cuñas nas rochas para aproveitar o diaclasado e extraer bloques graníticos de 

grandes dimensións. 
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A comparación do plano da illa de 1889 (abaixo incluído) coa cartografía actual, permite 

comprobar as escasas alteracións topográficas na illa. A limitada acción construtiva anterior ao 

século XX a penas foi incrementada durante a etapa de uso militar da illa. Neste último período 

destaca a construción do edificio residencial, na parte cha setentrional e a polvoreira na 

noroccidental. Soamente neste último caso parece identificarse unha certa alteración da 

topografía, actualmente disimulada pola alta vexetación. No borde costeiro, agás as 

extraccións de rocha para a construción, antes apuntadas, as estruturas tipo peirao existentes 

na actualidade, ao norte de Area da Illa e no estremo oriental, xa existían a finais do século XIX, 

se ben este último peirao estaba en ruínas e con seguridade tería ou deseño diferente ao 

actual. 
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Plano da illa en 1889 (nótese que o norte está cara abaixo). 
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EDAFOLOXÍA 
 

Os solos da illa son produto, principalmente das condicións xeolóxicas e climáticas, se ben 

algunhas áreas, principalmente do norte da illa, poden ser produto da acción humana.  

A illa está formada basicamente por rochas graníticas alcalinas sobre as que se superpoñen 

depósitos cuaternarios, que poden ser de orixe local ou alóctono. Este último ten a súa orixe 

inmediata nos sedimentos mariños resultantes tanto dos materiais continentais próximos (a 

área está formada fundamentalmente por rochas graníticas, granitizadas e metamórficas con 

intrusións illadas) e fragmentos de cunchas e algas calcáreas. 

A rocha granítica caracterizase pola súa alta compacidade, grande resistencia á erosión, formas 

de disxunción en bolos, rotura paralelepipédica e potencias moi elevadas. Presenta formas de 

relevo moi acusadas, con superficies redondeadas pero vigorosas, escasamente alteradas e sen 

apenas recubrimentos. Normalmente aparecen rodeadas por taludes de materiais soltos ou 

ben por rochas illadas de gran tamaño. Porén, os terreos de deposición recente (Cuaternario), 

son de textura granular e poden ter intercalacións arxilosas ou limosas, orixinados maiormente 

pola alteración das rochas e o posterior arrastre destas partes alteradas. 

O mapa de solos a escala 1:50000  (Esquema FAO 1990) reflicte as consecuencias do 

desenvolvemento dos solos da illa sobre materiais graníticos. Con carácter xeral identifica tres 

tipos diferentes de solos. 

Co número 11 os umbrisoles epilépticos (con inclusións de Leptosoles úmbricos), posicionados 

no sector sudoccidental da illa. 

Co número 12 os umbrisoles endolépticos e húmicos, posicionados no sector nororiental da 

illa. 

Co número 60, a clase denominada Fluvisoles arénicos e Arenosoles háplicos correspondentes 

ao sector dunar do noreste insular. 

A maiores, debemos supor que algúns sectores da parte setentrional da illa, onde se teñen 

desenvolvido máis intensamente as actividades humanas e hai indicios de actividade agrícola 

e/ou xardinería no pasado, a acción humana fai que se atopen solos de cultivo (caracterizados 

pola súa abundancia en materia orgánica).  

Por outra parte, é de destacar a acción da masa forestal de eucaliptos sobre o solo, 

provocando o seu empobrecemento e erosión. 
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Detalle da folla 185 do Mapa de solos de Galicia, 1:50000: Pontevedra. 

 

CLIMA 
 

O clima de Tambo, como o do concello de Poio e o de tódalas Rías Baixas, está determinado 

pola existencia dunha forte influencia das correntes cálidas mariñas (Gulf Stream). Isto 

confírelle un certo carácter mediterráneo dentro do tipo oceánico, se ben soamente se 

produce seca nun mes.  

A temperatura é relativamente elevada comparándoa coas propias da súa latitude, debido á 

acción temperadora do mar. Isto chega a dar lugar a que esta zona das Rías Baixas teña as 

máximas temperaturas absolutas peninsulares algúns días dos meses outonais e invernais. A 

media anual alcanza valores comprendidos entre os 12,5° e os 15,5°. Dentro do ano pódense 

fixar épocas ben diferenciadas. O período frío, con valores medios de 10° ou lixeiramente 

inferiores, comprende os meses de decembro, xaneiro e febreiro. Os meses do período cálido 

son xullo e agosto, nos que a temperatura media supera algo os 20°. Os meses de xuño e 

setembro teñen afinidade cos do período cálido (as súas temperaturas medias superan os 18°), 

mentres que os de marzo e novembro son afines ao período frío (as súas temperaturas medias 

roldan os 12°). Os meses restantes forman un grupo intermedio con temperaturas entre 14° e 

16°.  
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As precipitacións, abondosas, alcanzan unha media entre 1600 e 1700 mm7, e a súa 

distribución ao longo do año é irregular. Así, nos meses de xullo e agosto os valores medios 

non alcanzan os 50 mm., cifra á que se aproxima tamén xuño. As precipitacións concéntranse 

desde o final do outono ao comezo da primavera, roldando os 200 mm as medias destes 

meses (o de máxima precipitación é xaneiro). A media de días de chuvia ao ano é de 138, e 

xuño, xullo e agosto os meses con menos días de precipitación. A neve é moi infrecuente, polo 

efecto temperador do mar.  

Todo leva a incluír o clima dentro do dominio oceánico húmido con tendencia á aridez estival. 

 

FLORA 
 

A vexetación potencial dominante no sector no que se insire a illa de Tambo é a dunha 

carballeira densa de carballos cun abondoso cortexo de especies arbóreas e arbustivas. A 

vexetación actual predominante, como se recolle no apartado específico sobre vexetación e 

flora na illa, son os eucaliptos e piñeiros. Aos eucaliptos e o seu carácter invasor engádense as 

acacias e plantas anuais que cobren áreas cada vez máis extensas. 

Da actual situación da vexetación na illa de Tambo deriva un dos maiores perigos que a 

ameazan: o risco dun incendio forestal e as consecuencias inmediatas sobre a flora e fauna e 

diferidas sobre os solos e sobre a fauna bentónica da contorna. 

 

FAUNA 
 

Debemos diferenciar entre a fauna correspondente á illa ou zona emerxida e a fauna da 

contorna, da zona intermareal e mariña. 

 

Mamíferos 
 

Nas diversas estancias na illa durante o verán de 2014 non se detectaron nin individuos desta 

clase nin restos que evidenciasen a súa presenza. Resulta significativo non atopar nin sequera 

coellos cando hai constancia da súa existencia no pasado ou morcegos que dispoñen de 

construcións abandonadas que poderían servirlle de refuxio. A posición da illa a non moita 

distancia de ambas beiras da ría non constitúe un importante problema para a chegada a 

                                                           
7
 Contase con estacións termopluviométricas en Pontevedra e Lourizán. 
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mesma de individuos de especies presentes noutras illas das Rías Baixas, se ben o pequeno 

tamaño e características da mesma pode constituír un atranco para a súa permanencia. 

 

Aves 
 

En referencia ás aves, a escaseza de altura dos cantís non favorece a nidificación de aves 

mariñas costeiras, que sen embargo desenvolven parte da súa actividade na illa e contorna, 

aproveitando os diversos humidais da ría e o borde costeiro e espazo mariño desta en xeral. É 

o caso dos corvos mariños (cristado, Phalacrocorax aristotelis; e real, Phalacrocorax carbo), e 

as gaivotas: gaivota clara (Laurus argentatus), gaivota oscura (Laurus fuscus) e a gaivota de asa 

escura (Laurus marinus). 

Tanto durante as visitas á illa realizadas no verán de 2014, como en visitas previas realizadas 

por colaboradores, tense detectado unha importante cantidade de garzas (Ardea cinerea) 

sempre en descanso nas ramas dos eucaliptos próximos ao borde litoral sur da illa. 

 

 
Grupo de garzas nos eucaliptos do sur de Tambo (distínguense polo menos 19 garzas). Foto: 

Laura Nieto. 
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A garza (Ardea cinérea) ven recollida no Libro rojo de las aves de España (Sociedad Española de 

Ornitología, 2004) como un taxón NE (non avaliado), no Catálogo Nacional del Especies 

Amenazadas (RD 439/90) como IE (interese especial) e no Convenio de Berna no anexo III. 

 

Réptiles 
 

Como apunta Galán (2000) no seu estudio dos réptiles e anfibios insulares galegos, a 

herpetofauna das illas e illotes da costa noroccidental ibérica non recibiran a atención debida 

por parte dos investigadores, se ben algúns traballos teñen vido a mellorar a situación nos 

últimos anos. 

Téñense identificado dúas especies de réptiles na illa de Tambo. Así, o esgonzo común 

(Chalcides striatus) e a lagartixa dos penedos (Podarcis hispanica). 

O esgonzo común ou eslizón ibérico (Chalcides striatus)8, tamén eslizón tridáctilo ibérico, está 

recollido no Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (R.D. 439/1990) e descrito por 

Martínez-Freiría (2012).  

 

 

 

Aparece distribuído por toda Galicia, inda que de xeito máis escasa no NE de Lugo. Atópase nas 

illas de Cortegada, Sálvora, Ons, Cíes, Toralla e Sisargas, ademais de en Tambo (Galán e 

Fernández, 1993; Galán 1999a). Estas poboacións insulares poden considerarse ameazadas, 

polo menos mentres non se coñeza mellor o seu grado de ameaza. 

É una especie moi ligada a zonas de vexetación herbácea, tales como prados ou matogueiras 

non excesivamente altos pero densos, podendo aparecer en terreos cultivados (Asensi, 2011). 

Evita prados frescos e húmidos, inda que nas zonas más termófilas pode ocupar prados cun 

certo grado de humidade, como os que rodean as marismas costeiras e lagoas. Ocupa tamén 

                                                           
8
 O antigo complexo Chalcides chalcides foi dividido en cinco taxóns illados reprodutivamente, correspondendo á poboación 

española o Chalcides striatus. 
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montes degradados por incendios9. Trátase dunha especie moi termófila, comezando a súa 

actividade anual nos días cálidos de marzo e remata coas primeiras chuvias de outono, 

xeralmente ao largo de outubro. A actividade diaria ven marcada polas dúas formas que ten de 

termoregular: nas primeiras horas do día faino por heliotermia, estando moi exposto ao sol, 

mentres que segundo avanza o día pasa á tigmotermia, tomando o calor do substrato e 

pasando o tempo entre a vexetación herbácea10
. 

O período de reprodución abarca abril e maio, con loitas entre os machos (xa que son moi 

territoriais) e cópulas moi violentas, nas que o macho morde á femia en diferentes partes. É 

unha especie ovovivípara con longo período de xestación. Os nacementos en Galicia ocorren 

en agosto. 

Atópase recollida no anexo II da Directiva 92/43/CEE de hábitats e no anexo III do Convenio de 

Berna. Así mesmo, está recollido no Libro Vermello de anfibios e réptiles de España onde 

figura coa categoría LC (preocupación menor). 

 

 
Eslizón tridáctilo ibérico (exemplar de Madrid). 

 

Pola súa parte, a lagartixa dos penedos (Podarcis hispanica), tamén lagartixa ibérica, está 

identificada en diversas illas e illotes da provincia de Pontevedra, pero non aparece 

identificada en illas máis setentrionais galegas. 

Galán (1999a) sitúaa en Rúa, Toxa Grande, Toxa Pequena, Beiró, Ons, Onza, Tambo, San 

Clemente, Monteagudo-Faro (Cíes), San Martín (Cíes), Toralla, Estela de Fora e Estela de Terra. 

                                                           
9
 Ib. Galán e Fernández (1993); Galán (1999ª). 

 
10

 Martínez-Freiría (2012). 
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Distribúese por toda a Península Ibérica desde o nivel do mar hasta os 3481 metros de Sierra 

Nevada, ocupando unha grande variedade de hábitats tanto naturais como humanizados, onde 

presenta case sempre un carácter rupícola, polo menos na metade setentrional da Península 

Ibérica.  

A lagartixa dos penedos está recollida no Libro vermello de anfibios e réptiles de España onde 

figura coa categoría LC (preocupación menor). Estase pendente dunha futura delimitación de 

varias entidades taxonómicas diferentes, do que podería resultar unha categoría de risco 

diferente, na medida en que algunha desas entidades tivese unha distribución máis restrinxida 

e uns problemas de conservación maiores. 

Para unha poboación insular como a de Tambo, un incremento da presión dos visitantes 

podería constituír un factor de ameaza. Galán (1999b) considera que algunhas poboacións 

insulares de Galicia necesitarían unha protección especial, pero que non se posúe suficiente 

información sobre elas, por iso considéraas como DD (Datos insuficientes). 

 

 
Exemplar macho de lagartixa dos penedos (Podarcis hispanica). 

 

Anfibios 
 

Se ben na revisión da herpetofauna insular galega de Galán (1999a) a píntega común 

(Salamandra salamandra), coñecida en castelán como salamandra común, está presente en 

diversas illas (Coelleira, san Pelaio, San Vicente, Sálvora, Ons, Monteagudo-Faro (Cíes) e San 

Martín (Cíes)), non estaba aínda identificada a súa presenza en Tambo. Sen embargo, neste 

interesante traballo recóllense xa cuestións importantes referentes á posibilidade de que as 

femias desta especie paren en terra as crías xa completamente metamorfoseadas. Deste xeito, 

a reprodución ovovivípara propia das poboacións litorais próximas sería unha condición 
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preadaptativa que capacitaría ás poboacións desta especie para sobrevivir en pequenas illas e 

illotes sen auga doce. 

Uns anos despois, Velo-Antón et al. (2007) e Velo-Antón (2008) propoñen que as poboacións 

insulares da subespecie S. salamandra gallaica sexan consideradas unidades de interese 

evolutivo por ter evolucionado cara ao viviparismo como única estratexia reprodutora nas illas 

desde o seu illamento e da conta dos intentos de localización de individuos de S. salamandra 

na illa de Tambo, onde a presenza de auga doce parece estar reducida ao manancial e alxibe 

situados no extremo noroccidental da illa, destacando á par o efecto negativo da plantación de 

eucaliptos sobre a dispoñibilidade de auga na illa. Nunha mostraxe realizada en 2008 atoparon 

un único individuo (un exemplar adulto morto no alxibe), evidenciando o interese de insistir na 

busca. Mostraxes posteriores teñen atopados individuos vivos. 

A píntega común (S. s. gallaica/terrestris) está recollida no Libro Vermello de anfibios e réptiles 

de España onde figura coa categoría Casi amenazada (NT). Considéranse ameazadas por ser 

poboacións illadas ás poboacións insulares de Galicia, se ben a ficha correspondente do 

inventario nacional aínda non inclúe a poboación de Tambo. 

 

 
Píntega común (Salamandra salamandra gallaica)11 

 

Mamíferos mariños 
 

Téñense identificado nalgunhas referencias históricas a presenza de mamíferos mariños nas 

augas da contorna da illa de Tambo e do interior da ría de Pontevedra. 

Así, Mariano de la Paz Graells no seu traballo sobre “Las ballenas en las costas oceánicas de 

España”12, de 1889, recolle a referencia dunha carta de frai Martín Sarmiento: “De ello hace 

                                                           
11 http://eol.org/data_objects/13447201 © 1999 Henk Wallays 

 

http://eol.org/data_objects/13447201
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también mención en sus escritos el Reverendo Padre Fray Martín Sarmiento, en la misma carta 

ya citada, y en ella ya se refiere la frecuencia con que las Ballenas visitaban las rías de Galicia, 

llegando en la de Pontevedra hasta la isla de Tamba, delante de Marín, casi en el fondo mismo 

de esta ría, donde era constante su aparición todos los años en época fija; pero que por no 

haber arponeros ni disposición para esta pesca, nadie las ofendía, y dejaban recorrer 

pacíficamente aquellas aguas” (páxina 15). 

Esta referencia parece quedar confirmada pola resposta que Graells recibe da “Comandancia 

de la provincia marítima de Villagarcía” ao interrogatorio que enviara a tódalas comandancias 

peninsulares: “El mayor braceaje en las rías de Muros y Pontevedra es de 25', y de 39 en la de 

Arosa; y, á pesar de estar encajonadas, con más ó menos anchura, tierra adentro, penetran las 

Ballenas, que en Marín me dijeron llegaban á veces hasta la isla de Tamba, frente de dicho 

puerto, y á bastante distancia de la mar abierta. No es, pues, extraño, que, como dice la 

anterior relación, sea accidental la entrada de las Ballenas en aquellas rías, en las cuales, á 

pesar de todo, penetran con frecuencia y en épocas fijas, que resultan ser las mismas en que 

las encuentran los pescadores que ejercen su industria en las costas” (páxina 32). 

De igual xeito, son habituais as referencias á entrada de arroaces ata o fondo da ría de 

Pontevedra e á altura da illa de Tambo ata épocas recentes. Recentemente, os estudos 

realizados pola entidade Gremmar Dolphins Rescue identifican nas costas galegas unha 

poboación residente de arroaces de preto de máis de 200 exemplares que se trasladarían 

dunhas rías a outras por necesidades de alimentación ou reprodución. 

 

Peixes mariños 
 

Non podemos falar de especies de peixes específicas da contorna da illa de Tambo, pois son en 

xeral as mesmas da ría de Pontevedra, con desprazamentos condicionados polas variacións 

termohalinas, en función das entradas de augas doces a través das canles fluviais, 

principalmente o Lérez e das augas frías salgadas oceánicas, conformando unha circulación 

estuarina. 

Neste contexto desenvólvense unha importante ictiofauna con presenza de peixes como os 

seguintes, entre outros: 

Badeixo (Pollachius pollachius) 
Cabra (Serranus cabrilla) 
Chafarrocas (Lepadogaster lepadogaster) 
Congro (Conger conger) 
Escarpón (Callionymus lyra) 
Faneca (Trisopterus luscus) 

                                                                                                                                                                          
12

 Noticias recogidas e investigaciones hechas por el Dr. M. P. Graells profesor de anatomía comparada y fisiología en el Museo de 

ciencias naturales de Madrid, y vocal naturalista de la Comisión central de pesca en el Ministerio de marina, etc. Madrid—1889 
Imprenta de don Luis Aguado. 8, Pontejos, 8. 
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Gobio de boca vermella (Gobius cruentatus) 
Gobio nadador (Gobiusculus flavescens) 
Lanzón ou bolo (Ammodytes sp.) 
Lenguado (Solea senaglensis) 
Lorcho (Gobius niger) 
Lorcho (Gobius paganellus) 
Lorcho fedorento (Parablennius gattorugine) 
Maragota ou pinto (Labrus bergylta) 
Moma (Tripterygion delaisi) 
Morena (Muraena helena) 
Peixe porco (Balistes capriscus) 
Peixe trompeta (Syngnathus acus) 
Piarda (Atherina presbyter) 
Piloto (Centrolabrus exoletus) 
Pintarroxa (Scylirhionus canicula) 
Porredana ou serrán (Crenilabrus melops / Symphodus melops) 
Ria (Raja undulata) 
Rubio ou escacho (Chelidonichthys lucerna) 
San martiño (Zeus faber) 
Sargo (Diplodus vulgaris) 
Solla (Pleuronectes platessa) 
Tapa ou tapaconas (Zeugopterus puntactus) 
Vello ou serrán (Symphodus bailloni) 
Xulia (Coris julis) 

Se ben algúns son máis propios de sectores da ría máis abertos á influencia mariña. 

 

Invertebrados mariños 
 

Entre os abondosos invertebrados mariños da ría de Pontevedra en xeral e da contorna da illa 

de Tambo en particular, destacan aqueles que polo seu interese alimentario son obxecto de 

explotación comercial e constitúen un dos principais recursos económicos da zona. 

Ameixa  
Ameixa babosa  
Ameixa bicuda  
Ameixa fina  
Ameixa rubia (Venerupis rhomboides) 
Ameixa xaponesa  
Berberecho (Croque)  
Cadelucha  
Caracol limpiador (Nassarius reticulatus) 
Carneiro (Venus verrucosa) 
Cornicha  
Longueirón  
Longueirón vello  
Mexillón  
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Navalla (Ensis arcuatus) 
Ostra  
Reló (Glycymeris glycymeris) 
Volandeira  
Zamburiña  

Aspectos relacionados coa explotación e distribución destes moluscos bivalvos son abordados 

na parte socioeconómica do presente estudio. 

Entre os diferentes moluscos cefalópodos na zona, destaca a presenza de polbo. 

Borracha (Aplysia punctata) 
Choco (Sepia officinalis) 
Choquiño  
Falso choco  
Lura  
Nudibranquios (Hypselodoris cantabrica, Hypselodoris villafranca, Chromodoris 
purpurea) 
Polbo (Octopus vulgaris) 
Polbo cabezón  
Pota común 
Puntilla  

Entre os crustáceos 

Camarón  
Cangrexos  
Centola (Maja squinado) 
Ermitán (Pagurus sp.) 
Nécora (Necora puber) 

 

 


