
Características

Cetáceo de complexión robusta e tamaño
mediano, entre 190-350 cm de lonxitude. Presenta
un bico groso. Fronte redondeada cun pregue ante-
rior marcado. A formúla dentaria é de 20-26 dentes
no maxilar e 18-24 na mandíbula. Aletas pectorais
grandes e anchas.

A aleta dorsal é alta
e falciforme. Está situa-
da no medio do corpo,
e polo xeral, nos indivi-
duos adultos presenta
unha serie de marcas
que son froito da inte-
racción con outros
exemplares.

As femias acadan a madurez sexual entre os 5-
10 anos, e os machos entre os 8-12 anos. Os par-
tos sucédense na primavera e principios de verán,
tras unha xestación de 11-12 meses. A cría é alei-
tada durante 18-20 meses. O intervalo medio entre
partos consecutivos é de tres anos. 

Aliméntase de gran variedade de especies,
sobre todo peixes e cefalópodes que forman cardu-
mes. Tamén doutros invertebrados como crustáce-
os. Os exemplares de costumes peláxicas, poden
capturar ás súas presas a máis de 500 metros de
profundidade. Os de ámbito costeiro, entran nas
tranquilas augas das Rías e esteiros. Adoitaban
entrar no Río Miño e no Ulla ata Catoira. 

A contaminación e a presenza de aparellos de
pesca son algúns dos riscos principais para estes
golfiños, especialmente no Mediterráneo. 

A degradación do medio en zonas costeiras,
hábitat principal de moitas mandas, é outra circuns-
tancia que levou a esta especie a un status delica-
do.

A caza nalgunhas partes do mundo e as captu-
ras sufridas durante anos para exhibición en
espectáculos contribúen, así mesmo, á delicada
situación actual de moitas poboacións. 

O número de golfiños por manda varía segundo o
uso do hábitat. Polo xeral van en grupos de 11-15 indi-
viduos, pero poden chegar a formarse mandas de ata
50 ou 100 exemplares, habitualmente cun forte vínculo
familiar. Adoitan achegarse ás embarcacións mantendo
un comportamento sociable e curioso. 

Especie cosmopolita. Distribuída
polas augas tépedas, frías e mares
tropicais de todo o planeta.
Asociada á plataforma continental
pero tamén a augas profundas e
apartadas da costa. 

Presenta unha grande adaptabili-
dade a diferentes hábitats, existindo
poboacións residentes que viven en
Baías, Rías e esteiros, como en Galicia. Está presente
en todo o Norte Peninsular aínda que os seus costumes
non sexan tan costeiros.

Arroaz

Outros nomes: 
Delfín mular  (ESP)
Roaz  (POR)
Izurde handia  (EUS)
Bottlenose dolphin  (ENG)
Grand dauphin  (FRA)
Grosser Tümmler  (DEU) 
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Proxecto para a conservación das especies de cetáceos

Para a posta en marcha dos Plans de Conservación das

especies de cetáceos protexidas, necesítase unha recom-

pilación de información mínima relativa á ecobiología bási-

ca dispoñible da especie, parámetros mínimos de informa-

ción comportamental, ameazas potenciais e ao establece-

mento de medidas de conservación. Para iso lévase a cabo

o proxecto: Bases para o desenvolvemento dos plans de

conservación das especies de cetáceos protexidas na

“Demarcación mariña noratlántica”.

Ten como obxecto a realización dun completo catálogo

recompilatorio de información das especies de cetáceos

incluídas no Real Decreto 139/2011, de 4 de febreiro, para

o desenvolvemento da Listaxe de Especies Silvestres en

Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español

de Especies Ameazadas, que están presentes no Norte

Peninsular, de Galicia a Euskadi, así como nas augas da

Zona Económica Exclusiva do Estado Español no Noroeste

e Golfo de Biskaia, das que se teña información. 

Este proyecto impulsado por CEMMA-INT conta coa cola-

boración de todas as entidades ambientais que traballan en

cetáceos do Norte: AMBAR, CEMMA, CEPESMA, e EIBE,

contando ademais coa colaboración dos máis importantes

investigadores do Sur de Europa.

CEMMA-INT
www.cemma.org
localcemma@arrakis.es

AMBAR
ww.ambarcetaceos.com/

CEPESMA
www.cepesma.org

EIBE
www.eibeh.org

Situación de protección

A Directiva Hábitat (92/43/CEE) da UE, relativa á conservación

dos hábitats Naturales e da Fauna e Flora Silvestres, nace como

contribución da Unión Europea ao Cumio de Río para a conservación

da biodiversidade (1992). Esta Directiva baséase por unha banda na

designación de áreas de interese para as especies, denominada Rede

Natura 2000, e no establecemento dun réxime común de protección

para as especies estritamente protexidas. 

No Anexo II recóllense as Especies animais e vexetais de interese

comunitario que precisan da designación de zonas especiais de

conservación. Entre estas especies figuran varias especies de cetáce-

os, entre elas o arroaz.

A transposición desta normativa á lexislación española e autonómi-

ca dá lugar á inclusión da especie na categoría de protección de

Vulnerable, o que obriga á posta en marcha de Plans de

Conservación.

Ameazas

Esta especie sofre as ameazas das actividades humanas:

Captura accidental en faenas pesqueiras

Contaminación química e acústica

Destrución do hábitat

Sobrepesca

Acoso e persecución por embarcacións de recreo

Impacto da navegación

A análise das ameazas, e a súa incidencia, indica que é nece-
sario a rectificación das mesmas, eliminándoas ou minimizán-
doas, para garantir a supervivencia e bo estado da especie.
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