Senda Litoral de Taragoña
Este paseo descúbrenos a vida que pasa máis desapercibida
do noso litoral
Esta pequena ruta sinalizada que discorre pola costa rianxeira, comeza na Praia da Torre e bordea o litoral da
Enseada de Rianxo, achegándose ata as importantes marismas que deixa ao descuberto na súa desembocadura o
río Beluso, xa na confluencia co veciño concello de Boiro.
O percorrido discorre paralelo ao borde litoral pero na súa meirande parte baixo o abrigo de pequenos retallos de
pequenos bosques autóctonos, onde se mesturan carballos, loureiros, castiñeiros, cerquiños, espiños... que
se alternan con algúns campos de cultivos e pequenos regatos protexidos por freixos, ameneiros e salgueiros
que refrescan o ambiente e achegan auga á ribeira.
Ao longo do noso paseo poderemos acompañar a mariscadoras e mariscadores a pé que, cos seus raños, recollen
os ricos recursos marisqueiros (ameixas, berberechos...) desta ría cando a marea está baixa, mentres comparten
o espazo con multitude de aves. A costa de Rianxo é unha das áreas máis interesantes da Ria de Arousa para a
observación de aves, especialmente no inverno xa que é un dos mellores lugares para o mergullón de pescozo
negro en Galicia e de mergo cristado no norte de España, sendo a praia da Torre un bo lugar para a súa
observación. Outro bo lugar é o porto de Taragoña e a enseada de Ponte Beluso onde poderemos descubrir
parrulos, garzas reais, garzotas, gaivotas e picapeixes que enchen de vida esta enseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA RUTA

FONDO EUROPEO DE
DESENVOLVEMENTO
REXIONAL
“Unha maneira de facer Europa”

Distancia:

4 km (ida)

Dificultade:

baixa
non é accesible a persoas con
mobilidade reducida
A Burata
42° 41’ 10” N
08° 50’ 24” O
Praia da Torre
42° 39’ 55” N
08° 48’ 59” O

Accesibilidade:
Punto de inicio:

Punto final:
Tempo estimado:

1,5 h (ida)

Altitude mínima:

1m

Altitude máxima:

18 m

Ascenso acumulado:

59 m

Descenso acumulado:

54 m

Podes escanear o código QR para
descargar a ruta desde Wikiloc

VOSTEDE
ESTÁ AQUÍ

A CONSERVACIÓN DESTE ESPAZO DEPENDE DE TODOS E TODAS
• Respecta a natureza non molestes os animais nin arrinques plantas.

• O lume pode destruír a vida. Non acendas fogueiras nin tires cabichas.

• Recolle o lixo que xeres e deposítao no contedor ou nunha papeleira.

• Non abandones animais exóticos nin mascotas, causan un dano

• Non abandones os camiños para evitar danar a flora ou a fauna.
• Reduce o ruído para non espantar á fauna nin molestar a outras
persoas.

irreparable.
• Goza deste espazo natural e do contacto coa natureza.

MÁIS INFORMACIÓN
•
•
•
•

Centro de saúde (PAC): 981 860 148
Emerxencias: 112
Incendios: 080
Policía local: 981 86 06 25
609 86 22 22
• Concello: 981 86 00 75
• Oficina de turismo: 981 86 66 63
• Web: www.concelloderianxo.gal
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Versión en castellano:
descargue PDF del panel

