Roteiro Ambiental polo Río Té
Un pequeno paseo
que nos descobre un rico patrimonio
O RÍO TÉ AGOCHA MOITA FAUNA
O río Té é un creador de vida que acolle unha fauna vertebrada moi variada e diversa.
Das súas augas abrolla vitalidade que mantén esperta a peixes, mamíferos, aves, anfibios,
réptiles que se interelacionan e viven agochados no medio.

Funcións importantes, adaptacións
abraiantes á vida acuática
En Galicia, definida por Álvaro Cunqueiro como o país dos 10.000
ríos, estes hábitats acollen un número importante de vertebrados.
Estes animais cumpren unha función importante xa que son parte das
relacións alimentarias e axudan a establecer o equilibrio no ecosistema.
Moitos deles contribúen á expansión de sementes e por tanto á
rexeneración dos bosques como por exemplo as aves, controlan as
pragas de insectos como os anfibios e réptiles … e son bioindicadores
da boa saúde do río. Cada especie evolucionou no tempo adaptándose
ao medio onde vive, como a lontra que ten as patas palmeadas para
nadar, a troita que ten unha coloración para mimetizarse no medio ao
igual ca rá, ou o merlo rieiro que coida a súa plumaxe impermeable
xa que se ten que mergullar para alimentarse.
Martiño peixeiro ou picapeixe (Alcedo athis)

Tritón común (Lissotriton boscai)
Ten outros nomes populares, pintafontes ou limpafontes, que
fan referencia á súa querenza polas fontes e pías de augas
limpas, e que só vive no noroeste da península Ibérica.

Ra verde (Pelophylax perezi)
De hábitos moi acuáticos que prefire as augas de corrente lenta,
é abondosa nas beiras dos nosos ríos. Os machos cantan mentres
nadan na auga. No verán constitúen o son do río e a alegría para
moitos animais que as comen, por iso teñen que poñer tantos
ovos... miles.

Lavandeira branca (Motacilla alba)
Viven cerca do río, nas aldeas, leiras e prados húmidos por
onde van abaneando o longo rabo continuamente mentres
andan con pasos rápidos e elegantes. Aliméntanse de
pequenos insectos.

Reo (Salmo trutta trutta)
No río Té viven varios peixes como a troita común e o reo ou troita mariña, que
se alimenta de insectos acuáticos, migra ao mar e volve ao río a reproducirse.
Tamén a lamprea un vertebrado moi primitivo que semella un peixe e que se
alimenta succionando sangue doutros peixes.

Merlo rieiro (Cinclus cinclus)
Este paxaro mergullase e camiña polo fondo do leito
do río,en busca dos invertebrados (larvas de efémeras,
moscas de auga ou tricópteros …) que constitúen o seu
alimento. A súa plumaxe impermeable e as súas patas
fortes con uñas longas permítenlle pescar eficazmente.
Son uns excelentes indicadores da boa saúde dos ríos,
xa que as súas presas viven so en augas puras.

Lagarto das silvas (Lacerta screibeiri)
Non ten medo á auga na que nada e mergulla se está acosado. O
macho ten un fermoso colorido verdoso-amarelento que loce durante
a tempada de celo. Posúen unha poderosa musculatura facial, coa que
traban ás súas presas como insectos, polos de paxaros, lagartixas. Pode
chegar a medir ata 40 cm coa súa longa cola.

Lontra (Lutra lutra)
Claro indicador da boa saúde do río, pois leva a cabo unha
función de saneamento das comunidades piscícolas. Esta
adaptada á vida acuática, co seu corpo en forma de fuso, patas
traseiras palmeadas, cola aplanada, podendo nadar a unha
velocidade de 11 Km/h. Dedica unha parte considerable da súa
vida ao xogo, gustándolle moito os tobogáns.

Intrusos no río
As especies de fauna exóticas e invasoras  pódense converter
nunha grande ameaza que desprace ás especies nativas ou
autóctonas. O sapoconcho de Florida, o peixe vermello, o visón
americano ou o cangrexo americano ameazan a diversidade
de vida dos nosos ríos.
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Sapoconcho de Florida (Trachemys scripta)
É unha das especies invasoras máis perxudiciais para os nosos ríos e procede dos
abandonos irresponsables por persoas que as teñen como mascota

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

