Roteiro Ambiental polo Río Té
Un pequeno paseo
que nos descobre un rico patrimonio
OS INVERTEBRADOS DE AUGA DOCE SON GRANDES DESCOÑECIDOS
O leito e a ribeira do río acollen unha fauna, descoñecida e moi diversa, de pequenos e
numerosos invertebrados que pasan inadvertidos polo seu pequeno tamaño. Insectos,
anélidos, crustáceos, moluscos… todos eles tecen unha importante e delicada rede e
comparten un medio acuático ao que se adaptan de distintas e curiosas formas.

Imprescindibles para o equilibrio ecolóxico do río
Os ríos son medios en constante movemento, polo que estes animais teñen que desenvolver distintas estratexias para
evitaren ser arrastrados pola corrente e sobrevivir. Debaixo das pedras, na superficie da auga, enterrados na area,
voando... e en calquera recuncho do río, bole a vida de centos de especies  imprescindíbeis para o equilibrio do río xa que
nos ofrecen importante información sobre a calidade da auga e son parte da cadea alimentaria e a base de alimentación
doutras especies.
As larvas das moscas das pedras constrúen un estoxo de pedriñas ou de restos vexetais ao que lle engaden pedras
máis grandes. Algúns, como as planárias, teñen o corpo moi aplanado o que lles permite vivir baixo as pedras ou moi
pegados a elas, de forma que a corrente non os arrastre. Outros, como unha pequena lapa que vive sobre as pedras
alimentándose de algas.  A sambesuga ten potentes ventosas, parasitando a anfibios e peixes. Tamén viven pequenos
crustáceos que se alimentan de restos orgánicos. Outros animais viven sobre a superficie da auga como o zapateiro que
nas zonas remansadas do río está ao asexo dalgunha presa ou como as escribentas de auga, que nadan en grupo tanto
por riba como por debaixo da auga.

A dobre vida das libeliñas que viven na auga e no ar
Algúns insectos do río como as libeliñas e  os cabaliños do demo  teñen unha dobre
vida. A primeira parte do seu ciclo vital pásana no interior do río podendo chegar
a durar ata catro anos. Cando remata esta fase mudan e transfórmanse en adultos
que voan nas proximidades do río onde cazan outros insectos,coa súa aguda visión
e rapidez e se reproducen.

Libeliña (Anax spp.)
Os besbellos son voraces depredadores capaces de devorar pequenos
cágados. Son empregados como cebo polos pescadores nos nosos ríos.

A CONSERVACIÓN DESTE ESPAZO NATURAL DEPENDE DE TODA A VECIÑANZA
Estes son algúns consellos que debemos ter en conta para evitar causar danos innecesarios neste importante espazo natural:
• Respecta a natureza e os seres vivos que aquí habitan, non molestes
os animais nin arrinques plantas e intenta deixar todo tal e como
estaba. Se recolles cogomelos, faino con responsabilidade.
• Recolle o lixo que xeres e deposítao no contedor ou nunha papeleira
e se é posible sepárao para reciclar.
• 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.
• O lume pode destruír a vida. Non acendas fogueiras nin tires cabichas.
• Non abandones animais exóticos nin mascotas, causan un dano
irreparable no equilibrio ecolóxico da natureza.
• Non circules co coche, a motocicleta ou o quad por fóra das estradas,
e por estas faino a unha velocidade moderada.
• Goza deste espazo natural e do contacto coa natureza. Volve e
descóbreo noutras épocas do ano.

Pozo Bastón
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LENDA DO MAPA DO ROTEIRO AMBIENTAL POLO RÍO TÉ
Roteiro sinalizado:
De Té á área recreativa das Miráns
Roteiro alternativo:
Da área recreativa das Miráns a Pozo Bastón
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Panel informativo da ruta

P.1

Panel divulgativo: o bosque de ribeira

P.2

Panel divulgativo: os muíños do río Té

P.3

Panel divulgativo: os pequenos e descoñecidos animais do Té

P.4

Panel divulgativo: os grandes animais do río

P.5

Panel divulgativo: axudando a conservar o río Té
Merendeiro / Área recreativa
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MÁIS INFORMACIÓN E NÚMEROS DE INTERESE
•
•
•
•
•

Emerxencias: 112
Incendios: 080
Policia local:  981 86 06 25 / 609 86 22 22
Concello: 981 86 00 75
Web: www.concelloderianxo.gal

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

no rural
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Versión en castellano
por el otro lado del panel

