Roteiro Ambiental polo Río Té
Un pequeno paseo que nos descobre un rico patrimonio
Esta pequena ruta de case que 5 quilómetros, achéganos a distintos puntos de interese ambiental e patrimonial do Concello de Rianxo. A través dela poderemos descubrir a natureza do río Té e como ao longo da
historia a humanidade foi ocupando este espazo rico en recursos naturais (agricultura, pesca, gandería, bosque...).
O río Té nace preto do Monte da Muralla, entorno aos 500 m de altitude, no Concello de Rianxo. Percorre arredor de 12 quilómetros pasando por diversos lugares e parroquias, achegándonos recursos esenciais
para a nosa vida. Desemboca no lugar do Pazo na Ría de Arousa.
Roteiro polo río Té: de Té á Área recreativa das Miráns
Numerosos lugares de interese desta ruta nos descobren a riqueza natural,
cultural e paisaxística do río Té. No comezo recíbenos unha fonte, protexida
polo bosque de ribeira, formado por árbores como o ameneiro e o freixo que
coidan e conservan o ecosistema do río. Ao longo do percorrido poderemos ver
varios muíños de regato, utilizados no pasado para moer o cereal. O de Francuin,
un dos mais grandes, era un muíño de maquía.

Pozo Bastón

O ambiente húmido e de escasa luz favorece a abundancia do dentrabrú ou
fento real acompañados por unha diversa e valiosa fauna: o merlo rieiro, a
ra verde, o lagarto das silvas, o reo ou a lontra rebolen cos minúsculos
invertebrados como as pitacegas ou os cabaliños do demo.
No paseo teremos que atravesar varias pontes e pontellas desde onde poderemos
apreciar e reflexionar sobre os imprescindibles recursos que nos ofrece o río:
auga para beber, regar, pescar, bañarnos, forza para os muíños… e do necesario
uso responsable evitando a súa contaminación.

Cabaliño do demo

Freixo
Merlo rieiro

Máis adiante encontrámonos na beira do río plantas como o bambú, as acacias
ou os eucaliptos que son especies foráneas e invasoras que se poden converter
nunha ameaza para as especies autóctonas e o equilibrio ecolóxico do río.
Na área recreativa das Miráns chega o final do percorrido e poderemos descansar,
admirando o seu peto das ánimas e reflexionar sobre a obrigatoria conservación
do valioso patrimonio que atesoura o río Té.

Fieito real
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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
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Panel divulgativo: o bosque de ribeira

P.2

Panel divulgativo: os muíños do río Té
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Panel divulgativo: os pequenos e descoñecidos animais do Té
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Panel divulgativo: os grandes animais do río
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Panel divulgativo: axudando a conservar o río Té

Roteiro alternativo polo río Té: subindo ao Pozo Bastón
Desde a área recreativa das Miráns, seguindo o curso do río Té e pasando pola
Ermida e Ferrería podémonos achegar ás fervenzas do Té e ao Pozo de Bastón,
un lugar de gran beleza que ten unha lenda asociada “ A serea do Pozo Bastón”.

Merendeiro / Área recreativa
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CARACTERÍSTICAS DO ITINERARIO
Ruta prinicipal (sinalizada): Té - Área recreativa das Miráns
• Distancia: 4,7 km (ida)
• Dificultade: baixa
• Accesibilidade: algúns tramos non son accesibles a persoas			
					
con mobilidade reducida
• Punto de inicio: Té
• Punto final: Área recreativa das Miráns
MÁIS INFORMACIÓN E NÚMEROS DE INTERESE
•
•
•
•
•

Emerxencias: 112
Incendios: 080
Policía 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

Ruta alternativa (sen sinalizar): As Miráns - Pozo Bastón
• Distancia: 4,5 km (desde a área recreativa das Miráns)
				 1,0 km desde A Ferrería
• Dificultade: media
• Accesos: ata o lugar da Ferrería pódese acceder en coche
• Accesibilidade: algúns tramos non son accesibles a persoas 					
						con mobilidade reducida
• Punto de inicio: Área recreativa das Miráns / A Ferrería
• Punto final: Pozo Bastón
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Versión en castellano por el otro lado del panel

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.

