Roteiro Ambiental polo Río Té
Un pequeno paseo
que nos descobre un rico patrimonio
OS NUMEROSOS RECURSOS DO RÍO CONTRIBÚEN AO DESENVOLVEMENTO
Os ríos e a súa auga son un recurso, esencial e vital para o ser humano. Dende tempos
antigos condicionou os seus asentamentos ou poboacións e tamén o seu desenvolvemento
económico e cultural. Os ríos proporciónannos múltiples beneficios: auga doce para beber
e outros usos domésticos e industriais, riqueza pesqueira, regas para a agricultura que nos
dan alimentos, para producir enerxía, para a navegación e usos recreativos ou de lecer.
Cómpre conservarmos a riqueza dos ríos, xa que a nosa saúde e benestar depende destas
augas fluintes.

Auga para beber, auga para lavar
Antigamente as fontes e pozos subministraban a auga e nos
lavadoiros e no río xuntábanse as mulleres para lavar a roupa.
Actualmente coa chegada das redes de abastecemento ás
casas, os ríos e encoros  proporciónannos a auga potabilizada
previamente.

A pesca nos ríos
Na actualidade practicase a pesca con carácter deportivo,
con cana, capturando troitas e reos.
Fonte en Dorna

Lavadoiro en Dorna

Enerxía para pequenas industrias
A forza da auga moveu moitos muíños tradicionais para moer
o gran. Tamén outras pequenas industrias como batáns,
serradoiros …Os caneiros e pequenas presas permitian
conducir a auga para as regas dos cultivos, e para os muíños.

Presa no río Té

Cruzando o río
Galicia ten un territorio moi humanizado e precisa comunicar
as dúas beiras do río. Para iso as solucións son variadas,
pasais, pontellas, pontes…que forman parte dun valioso
patrimonio.
Ponte da Laxe

Os novos usos sociais da auga
Na actualidade realízanse moitas actividades recreativas,
baño, navegación e outras de natureza aventura como o
sendeirismo, que precisan actitudes responsable para non
danar o medio natural.

A cultura arredor da auga
Numerosas mostras da nosa cultura popular, cantares, refráns,
lendas…están asociadas á auga e os seus aproveitamentos,
asi como moitos nomes de lugar: A pesqueira, ponte do
Batán, Dorna, Cantalarrana
“Nin casa á beira do río, nin viña á beira do camiño”
Pasais no río Té

A lenda da Fonte do Mouro
Na parroquia de Asados, en Vilanustre, está a fonte do mouro.
Disque é un lugar encantado e conta a lenda que alí hai un
mouro enterrado e que este ten unha amiga que é unha
serpe. Se o chegar alí dise tres veces “culí, culí, culí “ a serpe
sae do seu agocho e lévate ata onde xace o mouro, e non
podes vir de volta.

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.
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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

