
É unha arbore que tem uhas flores moi lindas e  ten  poliñas  moi  longas é   finiñas. 
Estas flores son grandes, con 6 ou mais petalos con cores que varian do branco ao 
vermello, podendo incluir manchas, matizes e pintas.
Os estames  son agrupados nunha coluna que permanece unida até certa altura. Os 
pistilos son tres estigmas. Os froitos son cápsulas secas e esféricas. Tamé pode ser 
diferenciada das outras espécies por certos caracteres anatómicos. A camélia pode 
ser cultivada en solos calidos ou na sombra.                                                            

 Ainoa 5ºC 

Forma parte dun pequeno arquipélago 
que se atopa na entrada da ría de 
Pontevedra.
Cos seus 6 km de lonxitude, é a illa máis 
extensa do Atlántico peninsular.

Fauna
Entre a fauna destaca o corvo mariño 
cristado que cría nos cantís máis 
inaccesibles.
Nos cantís e illotes da zona norte tamén 
habita a gaivota patiamarela e a gaivota 
escura.
O arao dos cons desapareceu da illa nos 
anos 60;na actualidade, atópase en vías 

Illa de Sálvora

Pertencente á parroquia de Aguiño desde 1959, forma parte do Parque Natural das 
Illas do Atlántico, declarado en 2002. A Ría de Vigo Cíes: Pontevedra Río en 
accesorios, e a Ría de Arosa, máis modesta, pero non menos fermosa Sálvora. De 
forma triangular cunha superficie de preto de 190 hectáreas.  A costa rochosa é un 
lugar envexable para quen busca tranquilidade.
A construción do Palacio de Sálvora data de  1770.

A súa historia

En 1921, a illa de Sálvora foi testemuña o naufraxio do buque "Santa Isabel". O 
naufraxio ocorreu o sábado 31 de xaneiro cando una vía de auga importante se abriu 
no casco do barco, debido á forte tempestade que azoutava as costas perigosas.
 Este naufraxio, o "Santa Isabel" foi o terceiro en importancia que ocorreu na costa 
de Galicia, e algúns dos sobreviventes conseguiron nadar para chegar á illa.
 
A catástrofe do Prestige

A catástrofe do Prestige sacudiu todo o parque Illas do Atlántico. A costa áspera e as 
súas praias son enegrecidas polo derramamento de petróleo que emerxendo das 
entrañas do buque afundido cubre o seu litoral. A contaminación mariña foi 
vergoñosa pero aínda hai restos de combustible que vai lembrar e lembrarnos o 
derradeiro  naufraxio un petroleiro nas nosas costas.

...na claseINVESTIGAMOS 5ºC
A illa de Ons

de extinción (En 1989 só quedaban 2 ou 
4 parellas nas illas Sisargas).

Flora
Nesta illa habitan numerosas especies: 
bidueiros, cerquiños, piñeirais...

Faro
Está situado en Cocurno, que é a aldea 
máis extensa, unha das máis poboadas é 
a máis alta da illa.

Laura Salgueiro  5ºC

A camelia
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