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1.Introdución

No ano 2005 o Proxecto Ríos, coordenado en Galicia por ADEGA comeza a súa
andaina coa firme intención de divulgar a situación ambiental dos cursos fluviais, contribuír
a incrementar a concienciación ambiental a través da participación cidadá e aportar
solucións aos problemas asociados á auga e aos ríos, así como de converterse nun
referente nos programas de educación e voluntariado ambiental. Na actualidade este
proxecto é promovido pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e
polo organismo Augas de Galicia.
A finalidade é a de coñecer o papel fundamental dos ríos, e as problemáticas
ambientais a eles asociadas, así como aportar prácticas e comportamentos que permitan
aos/as cidadáns o mantemento, e se cadra a mellora, dos cursos fluviais mediante a súa
participación. Estes serían os obxectivos xerais do proxecto, pero ademais se asumiron
como obxectivos específicos os seguintes:


Mostrar aos participantes as súas responsabilidades ambientais, especialmente na
contaminación das augas e a súa conservación.



Promover o coñecemento da fauna e flora dos ecosistemas de ribeira.



Interpretar o ciclo da auga a escala global e local, elucidando o cidadá o seu papel nese
ciclo.



Facilitar as visitas e as vivencias con material específico e persoal especializado.



Espertar a curiosidade sobre a interrelación de aspectos naturais, culturais, históricos,
sociais, económicos, etc., e promover unha visión integral da cidade ou vila e o seu
contorno (o río).



Dispor dunha sede física e virtual onde centralizar as actividades do Proxecto Ríos e os
recursos de educación ambiental, facilitando o acceso aos usuarios.



Fomentar o desenvolvemento da educación ambiental nos Concellos, ofertando
programas de actividades para diferentes grupos sociais.

Logo de sete anos fluíndo, o proceso de implantación e de consolidación do
Proxecto Ríos en Galicia non puido ser máis positivo. Durante este período o interese dos
grupos de voluntarios, base do Proxecto Ríos, por participar e formar parte desta rede ten
sido constante e progresiva.
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Nese espazo de tempo teñen sido moi abundantes as actividades desenvolvidas ao
longo do país unindo a ríos e as persoas, sendo foco de interese dos medios de
comunicación. Porén, o Proxecto Ríos ten ido máis aló dos nosos límites administrativos e
participou en diferentes foros, congresos e xuntanzas (Brasil, Cantabria, Málaga, Lisboa,
Cabo Verde, Murcia, etc.). Igualmente é fundadora da Red Ibérica de Proyecto Ríos, iniciativa
impulsada por entidades de varias comunidades autónomas que están a desenvolver o
Proxecto Ríos no seu territorio e que ten como finalidade a creación de sinerxías que
redunden na mellora da coordinación entre os proxectos, e na organización de actividades
de forma conxunta.
Poderiamos concluír dicindo que os obxectivos plantexados hai sete anos están
cumpridos en cantidade e cremos que poderiamos dicir en calidade, situación que non nos
fai caer na autocompracencia senón que nos motiva a afrontar novos retos e a mellorar as
nosas accións, así como a ser máis eficientes no desenvolvemento das mesmas.
En 2010 pensamos que era un bo momento para pararse, reflexionar e mirar o treito
de río navegado para coller folgos e reorientar o fluír para os próximos cinco anos. Así,
dende a Coordinación do Proxecto Ríos, en colaboración coa equipa de educación
ambiental de ADEGA, deseñáronse as liñas estratéxicas que pensamos deberían guiar o
Proxecto nesta nova etapa. Estas liñas foron apoiadas e enriquecidas coas aportacións dos
participantes no proxecto, tanto polo voluntariado como por aquelas entidades que de
distinta maneira contribúen ao Proxecto Ríos (administracións, etc).
Estas novas liñas de actuación permiten incorporar os novos obxectivos, que dende
o proxecto, entendiamos que se facían necesarios.


Involucrar as entidades locais e cidadáns na custodia do territorio.



Promover relacións e sinerxías entre concellos veciños, para consolidar unha
recuperación integral do ecosistema fluvial.



Fomentar o desenvolvemento da educación ambiental a nivel empresarial,
ofertando programas de actividades para diferentes grupos sociais.



Favorecer a incorporación do voluntariado ambiental en accións que fomenten a
defensa do patrimonio natural, histórico e etnográfico.



Capacitar ao voluntariado para colaborar en labores de recuperación do patrimonio
natural e etnográfico.



Establecer proxectos piloto de participación cidadá na avaliación, toma de decisións
e melloras mediante a custodia do territorio (accións de restauración e
conservación).

A dia de hoxe o Proxecto Ríos é un dos poucos programas de voluntariado
ambiental en Galicia que permanece, demostrando a importancia das iniciativas sociais á
marxe dos cambios políticos.
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A Rede Ibérica de Proxecto Ríos

O Proxecto Ríos é unha iniciativa que xorde en Cataluña en 1997 da man da
Associació Hàbitats. Logo de 12 anos de implantación, actualmente converteuse nunha
iniciativa conxunta que se desenvolve de forma paralela en cinco territorios máis: a Rede
Hidrográfica do Júcar, a Comunidade Autónoma de Madrid, Cantabria, Asturias, Galiza e,
fóra do Estado, en Portugal. Isto fai que hoxe día, o Proxecto Ríos conte con máis de 1.400
grupos de voluntarios en toda a península ibérica.
A pesar de que todos compartimos unha filosofía e unha metodoloxía común, en
cada un deses lugares diferentes entidades fanse cargo de aplicar e adaptar a metodoloxía.
Isto fai posible a aplicación dunha iniciativa pioneira cun amplo ámbito xeográfico de
actuación, que recoñece en todos os lugares nos que opera a capacidade da sociedade,
organizada ou non, de idade adulta ou escolar, de decidir e actuar en defensa dos ríos
desde territorios concretos, pero con conciencia global e co fin común de mellorar a nosa
contorna natural, xerando o legado das xeracións vindeiras, beneficiarias do esforzo que
realiza o groso do noso voluntariado.
As iniciativas levadas a cabo nos distintos territorios están adquirindo cada vez máis
presenza no campo do voluntariado ambiental e a participación cidadá e son, sen dúbida,
un referente no campo da educación e a intervención ambiental en relación á conservación,
o coñecemento e a mellora dos espazos fluviais.
Neste contexto, a necesidade de aglutinar experiencias, compartilas e dar saída a
inquietudes ou problemas comúns ou locais foi o xerme que empezou a expor a necesidade
de tecer unha Rede de traballo común.
Hoxe en día, a Rede Proxecto Ríos defínese como unha rede de entidades que
desenvolven a iniciativa Proxecto Ríos en distintos territorios da Península Ibérica. O
principal obxectivo desta Rede Proxecto Ríos é pór en común as actividades e
metodoloxías dos distintos Proxecto Ríos (Catalunya, Comunitat Valenciana, Galiza,
Cantabria, Madrid O Bierzo – Laciana, Asturias e Portugal) para lograr unha mellor
coordinación xeral e divulgación das súas iniciativas.
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2. Nivel de participación

Logo destes sete anos amósase a progresión da participación no Proxecto Ríos en
canto ao número de grupos. Desde o 2005 até o 2011, a evolución queda plasmada tal e
como se amosa no gráfico. A tendencia manifestada nos últimos anos de formar 20 grupos
anuais, tense mellorado considerabelmente e até a data da edición deste informe levamos
60 novos grupos de voluntarios (21 que se sumaron a campaña de primavera e 39 na
campaña de outono) polo que neste ultimo ano a porcentaxe de creación de grupos de
voluntariado tense triplicado. O descenso nos grupos de voluntarios/as experimentado este
ano débese á actualización da base de datos, realizada para adaptar o número de grupos á
realidade do proxecto.
Na actualidade están a participar 207 grupos de voluntarios/as como se pode
apreciar na seguinte gráfica.
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Participación por provincias

Dos 207 grupos de voluntarios e voluntarias inscritos na base de datos do Proxecto
Ríos, as provincias de A Coruña e Pontevedra son as de maior representación, alcanzando o
78% do total de grupos. Pódense observar os datos en detalle no seguinte gráfico:

Caracterización do Voluntariado
A distribución por tipoloxías dos grupos participantes no Proxecto Ríos amósase na
seguinte figura. Particulares, asociacións e institutos de ensino secundario son os grupos
que máis representación teñen no proxecto. Nestes últimos anos (2009–2011)
incrementouse moderadamente a participación dos concellos, entidades moi importantes
para dinamizar o programa no seu municipio. Tamén as asociacións experimentaron un
crecemento significativo, adheríndose algunhas que non teñen nos seus obxectivos e
actividades principais a defensa da natureza ou a educación ambiental, senón unha
vertente máis cultural e/ou etnográfica, o que pon de manifesto a versatilidade e
accesibilidade do proxecto.

Tipoloxía dos grupos
1%3%
1%

9%
CEIP
IES

22%

Universidade
CPI
32%

Particulares
Asociacións
ANPAS
Concellos

27%

4%

1%

Outros
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Resposta dos grupos

Segundo o esperado o pasado ano, coa nova metodoloxía en pleno funcionamento
e coa actualización da base de datos, a resposta do voluntariado case se duplicou, pasando
dun 36% en 2011 a un 67% na actualidade.
A resposta dos grupos do Proxecto Ríos neste ano 2011 foi algo maior na campaña
de primavera que na de outono. Recibíronse un total de 140 inspeccións, 83 da campaña de
primavera e 57 da de outono. Como ven sendo habitual, as provincias do occidente galego
seguen a ser as de meirande participación, concentrando o 80% do total das inspeccións
realizadas. Este ano é especialmente notable a maior participación da provincia de
Pontevedra.

Resposta dos grupos por campañas

Primavera

41%

Outono

59%
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3. Informe Anual 2011

Datos xerais

A continuación amósase o tratamento dos datos das inspeccións recibidas durante
o ano 2011. Faise unha análise dos apartados máis relevantes das inspeccións de río que
realiza o voluntariado para obter unha radiografía do estado de saúde e conservación dos
nosos ríos. Os parámetros que permiten facer esta valoración son: a calidade
hidromorfolóxica, onde se analiza a calidade do hábitat, o estado de conservación do
bosque de ribeira e o réxime de caudal observado; a calidade físico – química das augas,
medindo os valores de temperatura, transparencia, nitratos, osíxeno disolto e pH; a
calidade biolóxica, onde se fai un estudo dos macroinvertebrados presentes na auga.
Ademais se realiza un inventario das alteracións que aparecen no treito de río estudado,
como os impactos detectados, os residuos que hai nas marxes e na canle, os usos do solo, a
cor e cheiro da auga, os colectores presentes no treito e a incidencia no ecosistema da
contaminación acústica e lumínica.
A recompilación de todos estes datos permite concluír cal é o estado de saúde dun
determinado treito de río. Este estado de saúde está dividido en cinco valores: Moi bo, Bo,
Moderado, Deficiente e Malo.
Os datos recollidos polo voluntariado son a fonte de información que se emprega
para elaborar este informe coa pretensión de coñecer o estado de saúde dos nosos ríos e a
implicación que o voluntariado ambiental galego ten no ámbito dos ecosistemas fluviais.

Calidade Hidromorfolóxica

A. O Hábitat.

Un aspecto fundamental para a valoración da calidade de calquera ecosistema é o
hábitat, que constitúe o soporte físico onde se asentarán as comunidades vexetais e
animais. Nun ecosistema fluvial o elemento indispensable é a auga, pero non é o único. No
índice que se emprega se valoran aspectos –ademais do fluxo de auga– como: frecuencia
de rápidos, substrato do fondo do río, sombra sobre o río, heteroxeneidade e cobertura de
vexetación acuática.
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Todos estes parámetros permiten concluír se o hábitat está ben constituído, se
presenta deficiencias, ou se está empobrecido e degradado.
Resultados
Calidade do hábitat en
primavera

5%

7%

Calidade do hábitat en
outono

ben constituído

53%

40%

con alteracións
empobrecido

35%
60%

A maior parte dos treitos estudados presentan un índice hidromorfolóxico moderado
ou bo, indicando que o hábitat é adecuado para soportar unha comunidade importante de
macroinvertebrados. Os valores non sofren cambios significativos entre as campañas de
primavera e de outono, e só preto do 10% dos treitos teñen un hábitat empobrecido. Estes
treitos con valores tan baixos do IHF correspóndense con ríos que están canalizados ou que
debido ás escasas choivas deste ano non levaban a suficiente auga no momento da
inspección como para aportar valores suficientes do índice, estes treitos pertencen ao río
Limia ao seu paso por Xinzo, e aos ríos Belelle e Lexoso.
Este é o segundo ano no que o voluntariado empregou o índice IHF. E aínda que se
observa unha certa melloría en canto á calidade do hábitat respecto ao ano 2010, aumenta
o estado excelente e moderado nun 18 e 15% respectivamente, é preciso facer un
seguimento a máis longo prazo para establecer esta tendencia.

B. O Bosque de ribeira.

O bo funcionamento do ecosistema fluvial pasa por que dito ecosistema posúa un
bosque de ribeira ben desenvolvido. As funcións que as árbores de ribeira cumpren no
medio fluvial son moi importantes e evitan o seu deterioro. Na metodoloxía de inspección
do Proxecto Ríos emprégase o índice QRISI para avaliar o estado de conservación do
bosque de ribeira. Este índice, adaptado do QBR (Calidade do Bosque de Ribeira), analiza e
avalía o estado das masas boscosas nas marxes do río fixándose en tres parámetros: a
estrutura e grao de naturalidade da zona de ribeira, a continuidade e a conectividade coas
formacións vexetais adxacentes, independentemente das especies vexetais que nel
habiten. Para dar un paso máis lonxe na avaliación da conservación do bosque de ribeira
deberemos coñecer polo miúdo as diferentes especies que forman parte del, que nos
informa da riqueza e diversidade existentes. Para isto resulta moi importante facer un
inventario das especies exóticas invasoras presentes.
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O resultado final do índice QRISI ven determinado pola suma da puntuación obtida
en cada un dos tres bloques dos que consta dito índice e que se axustan aos parámetros
anteriormente mencionados: estrutura, conectividade e continuidade.
O uso do índice QRISI proporciona datos obxectivos e rigorosos ao tempo que
resultan de fácil lectura e son comparables en calquera territorio onde se calculen.
Resultados QRISI primavera

Marxe dereita en
primavera

Marxe esquerda en
primavera

16%

18%
Ben conservado

41%

45%

Alteracións importantes
Moi degradado

41%

39%

Resultados QRISI outono

Marxe esquerda en
outono

Marxe dereita en
outono

13%
Ben conservado

45%
42%

20%

Alteracións importantes

44%

Moi degradado

36%

Os resultados obtidos, tanto nas inspeccións de primavera como nas de outono,
amosan valores similares. Polo tanto pódese concluír que menos da metade (41%-45%) dos
treitos inspeccionados presentan un bosque de ribeira ben conservado. Constatase unha
perda importante de bosque de ribeira nos treitos que en 2010 xa se clasificaban como de
difícil rexeneración, o que nos mostra que parte das alteracións importantes que xa existían
empeoraron no presente ano, empobrecendo así aínda máis as ribeiras dos ríos galegos.
Esta cantidade aumentou desde o 8 % de marxes moi degradadas na primavera do ano 2010
até o actual 20% na última campaña (atópanse moi degradadas as ribeiras dos ríos Gafos,
Miñor, Zamáns, Sar, Limia, Lexoso ou Grande entre outros). Estes datos van en
concordancia coa tendencia amosada nos últimos anos cara a perda de vexetación e
degradación das marxes dos ríos.
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C. As alteracións.
Neste apartado o voluntariado fixo un inventario das alteracións presentes no seu
treito de río, a maioría das cales veñen provocadas pola actividade humana. Os elementos
nos que se hai que fixar son: cheiro e cor da auga; usos do solo; impactos detectados;
presenza de refugallos; presenza de colectores e contaminación acústica e lumínica. Os
resultados obtidos neste apartado han de ser complementados cos obtidos nos apartados
de calidade físico–química e calidade biolóxica para a determinación final do estado de
saúde do treito.
Neste informe ponse de relevo, a partir dos datos recibidos, o grao de incidencia
que teñen as alteracións sobre o ecosistema acuático.

Cor e cheiro da auga.
As características organolépticas da auga veñen determinadas polo seu cheiro e cor,
ademais do sabor. Estas características poden dar pistas sobre a calidade da auga. Así
cheiros a cloaca, ovos podres ou xurro indican, respectivamente, contaminación por
verteduras ou escorrentas superficiais procedentes de sistemas sépticos, industrias ou
granxas. O fedor a peixe pode indicar que se produciu unha grande mortaldade de peixes
recentemente.
Resultados.

Tanto en primavera como en outono predominan os treitos coa auga transparente
(79 e 47 respectivamente). En segundo lugar os turbios, pero nunha cantidade moi baixa (7
en primavera e 6 en outono), e por último as augas lamacentas ou de outra cor están
practicamente ausentes, como se pode observar nas gráficas. Estes resultados teñen
correlación co cheiro da auga, así, a gran maioría dos treitos carecen de algún tipo de cheiro
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(76 en primavera e 51 en outono) sendo minoritarios cheiros como os de sumidoiro (6 casos
en primavera e 1 en outono), ou ovos podres (nunha inspección durante a primavera no río
Ulla).

Impactos detectados.
A natureza e orixe dos impactos sobre os ecosistemas fluviais pode ser de moi
diversa índole. Os máis facilmente detectables son os que provocan unha modificación do
réxime hidrolóxico, tales como canalizacións, explotacións hidráulicas, presas e represas.
Outros son de máis difícil interpretación como a presenza de escumas ou aceites, que
poden ter a súa orixe nas actividades humanas ou poden ser resultado da dinámica natural
do río.
Os impactos en xeral provocan prexuízos nos diferentes niveis da cadea trófica do
ecosistema e afectan á regulación de caudal, ao consumo de auga e á ocupación do bosque
de ribeira.
O voluntariado participante realiza neste apartado unha análise dos impactos
presentes no seu treito de río, valorando a súa incidencia sobre o ecosistema.
Resultados

En correspondencia cos datos do pasado ano, tanto nas inspeccións de primavera
como de outono deste ano 2011 os impactos máis comúns que se atopan nos ríos galegos
seguen a ser os bordes rozados e a erosión, as canalizacións, os colectores e as represas.
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Usos do solo.
Outro factor que determina a calidade do ecosistema fluvial é os usos aos que está
sometido o solo das marxes do río. A ausencia do deslinde do dominio público hidráulico
ten provocado, historicamente en Galiza, a ocupación das ribeiras por actividades
industriais, urbanísticas, agrogandeiras e de lecer, así como por infraestruturas. Todas estas
actividades producen impactos que afectan, en maior ou menor media, ao hábitat, aos
organismos que viven no río e á dinámica fluvial, provocando unha degradación integral do
ecosistema acuático.
O voluntariado fixo unha recollida de cales foron os usos do solo máis frecuentes
nos treitos de río inspeccionados que se amosa na seguinte gráfica.
Resultados

Outros
REVISAR
CONTANDO CADA CASILLA DE MARXE ESQ-DER
7
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10
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O uso do solo máis frecuente sigue a ser o relacionado coa vexetación, ben sexa

natural, en forma de arborado, bosque de ribeira, matogueiras e prados (45%) como
antrópica mediante cultivos e plantacións. (17,4%). As áreas recreativas, vías de
comunicación e zonas urbanizadas, son tamén frecuentes nas marxes dos nosos ríos
(19,8%).
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Residuos
A proliferación de novos materiais empregados na vida cotiá fai que na actualidade
estean presentes, en practicamente a totalidade dos treitos inspeccionados, os plásticos,
que acompañados por latas, vidro, papel, entullos e tecidos pon de manifesto a variedade e
gran cantidade de restos que, aínda que non foran inicialmente botados ao río, acaban nel.
Resultados

Como é xa habitual, a maioría dos treitos inspeccionados presentan algún tipo de
residuo, sendo os plásticos case o 30% do total atopado (en 99 casos atopáronse plásticos
fronte a un total de 335), sendo o residuo máis abundante nos treitos inspeccionados. En
xeral pódese dicir que a cantidade de residuos vai en aumento, en comparación cos datos
aportados polas campañas do pasado ano.
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Calidade Físico – Química.
O uso de parámetros fisicoquímicos como indicadores da existencia ou ausencia de
contaminación, presenta algunhas limitacións. Fundamentalmente estas proveñen de
distancias temporais ou espaciais co foco de vertido, é dicir, é necesaria moita proximidade
ao vertido, e que a análise non se demore no tempo respecto ao momento no que o
contaminante entra no río, posto que a capacidade de disolución da auga pode disimulala
rapidamente.

A. Temperatura.
A alternancia día/noite, a incidencia da luz e as estacións son factores que producen
oscilacións naturais na temperatura da auga. Os ríos galegos presentan unha temperatura
media de 13,5 °C na súa auga. A relación existente entre a temperatura e a cantidade de
osíxeno disolto na auga constitúe un factor que pode condicionar o desenvolvemento da
vida na auga.
Resultados

Como se pode observar no gráfico, os valores máis frecuentes de temperatura
foron 15°C na campaña de primavera e 14°C nas inspeccións de outono. Estes valores están
dentro do rango normal para estas épocas do ano, o feito de que a temperatura non fora
inferior na estación de outono pode deberse ao retraso das choivas.
Durante a campaña de primavera rexistrouse un valor medio de temperatura de
15°C, cunha oscilación entre os 10 °C e os 19 °C (os valores máximos e mínimos non se
corresponden con datos absolutos diarios, pois son datos tomados polo voluntariado
unicamente no momento da inspección). No outono a temperatura media foi de 13°C, con
máximas rexistradas de 18°C e mínimas de 8°C. Os ríos que amosaron unhas temperaturas
mais baixas foron o Tambre e o Iso, os dos da conca das Rías Baixas.
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B. pH
O grao de acidez da auga é un resultado numérico dentro dunha escala con valores
comprendidos entre o 1 e o 14. Dentro desta escala hai un intervalo concreto no que se sitúa
a maioría da biodiversidade, tanto de flora como de fauna, que soe ser entre 4 e 10. Este é o
rango de pH que mide o voluntariado do Proxecto Ríos coas pastillas reactivas que se lle
proporcionan durante as campañas de inspección.
As causas que poden producir variación de pH na auga son, por unha banda, a
natureza xeolóxica da zona onde se realiza a medición. Por outra banda están as accións
relacionadas coas actividades humanas, como verteduras de augas residuais industriais que
poden supor variacións importantes de pH e provocar danos nas poboacións de organismos
do río.
Resultados

Ao analizar os datos segundo os treitos, os que presentan un valor de 7 son os
predominantes, cun número total de 37 en primavera e de 29 en outono. Os valores de pH 6
(18 treitos en primavera e 15 en outono) e pH 8 (23 en primavera), son os seguintes en
incidencia. Estes valores están dentro dos límites tolerables para a vida. Chama a atención o
valor de pH 4 que se localiza no río Belelle, valor que tamén acadouse en anos anteriores,
sen embargo resto das medidas físico-químicas amosan valores normais

C. Nitratos.
A concentración de nitratos dentro da auga nos informa da cantidade de nitróxeno
oxidado presente nesa masa de auga. A descomposición da materia orgánica é un proceso
natural e constitúe a principal fonte de procedencia de nitratos. Porén, a responsabilidade
do incremento de compostos nitroxenados na auga dos ríos provén directamente da
contaminación difusa derivada da actividade gandeira ou agrícola e das verteduras de augas
residuais urbanas. O límite establecido pola Unión Europea en canto á concentración de
nitratos é de 50 mg/l. Por riba deste valor as augas considéranse afectadas.
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Resultados

Pódese observar que máis do 90 % dos treitos inspeccionados presentan
concentracións mínimas de nitratos (0-5 mg/l). Só hai 9 treitos, tanto en primavera como en
outono, con valores superiores (en torno a 20 mg/l), son treitos dos ríos Lagares, Baa,
Curantes e Melrán en primavera e os ríos Tambre, Deza, Iso, Miñor e Zamáns durante as
inspeccións realizadas na campaña de outono.

D. Osíxeno disolto.
O osíxeno gasoso que se encontra disolto na auga é un elemento fundamental para
o desenvolvemento da vida acuática, facendo posible a respiración dos seres vivos dentro
da auga. Ademais actúa en procesos tan importantes dentro do ecosistema como a
descomposición da materia orgánica ou a oxidación de elementos contaminantes. A
concentración de osíxeno na auga depende directamente da temperatura desta; así as
augas frías son capaces de disolver máis cantidade de osíxeno que as augas quentes. O
límite para que o desenvolvemento da vida sexa óptimo é de 4 mg/l; por debaixo deste
valor as comunidades de peixes, efémeras e tricópteros vense afectadas diminuíndo a súa
densidade.
Resultados

Os valores determinados son óptimos para que exista unha boa representación da
fauna acuática. Durante a primavera, a meirande parte dos treitos presentaron valores de 8
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mg/l, aínda que se observaron inspeccións nas que a cantidade foi inferior (4mg/l) , treitos
do río Ulla, do Umia, Liñares, Catoira, San Cibrao ou Follente por citar algúns. No caso da
campaña de outono, os valores son máis preocupantes, pois hai máis treitos con valores de
4 mg/l (32 treitos) que de 8mg/l (18 treitos), e incluso hai dous casos nos que a cantidade de
osíxeno é nula, pertencentes ao río Pego na conca das Rías Baixas e ao rego de Pardiñas na
conca do Miño. Sen embargo en ámbolos dous casos, o índice biolóxico asignado mediante
a mostraxe de macroinvertebrados e “moi bo” e “bo” respectivamente. Estes resultados
poden deberse ao baixo caudal que presentaban os ríos na campaña de outono, debido a
prolongada seca que experimentamos ao longo do ano.

Calidade biolóxica.
A determinación do estado de saúde dun río a través do estudo das comunidades
de invertebrados é o método máis amplamente utilizado pola comunidade científica e está
recomendado pola Directiva Marco de Auga. Isto é debido a que estes animais son
abundantes, de fácil recoñecemento e sensíbeis ás perturbacións. Por estas características
é unha metodoloxía acaída para o voluntariado, que a priori non posúe os coñecementos
necesarios para a aplicación destes índices biolóxicos, e que cun breve curso de formación
están preparados para realizar a identificación de macroinvertebrados con éxito.
A análise dos macroinvertebrados proporciona unha valiosa información do estado
ecolóxico dunha masa de auga. A escala de valores, que se corresponde cunha escala de
cores, vai dende o moi bo ata o malo pasando polos estados bo, moderado e deficiente.
Resultados
Calidade biolóxica en
primavera

Calidade biolóxica en
outono

2%

1%
10%
10%

Moi bo

35%

Bo

18%

Moi bo

37%

Bo

Moderado

Moderado

Deficiente

Deficiente

Malo

44%

4%

Malo

37%

Tal como se pode observar no gráfico superior, non hai gran diferenza entre as
campañas de outono e primavera. Aproximadamente o 75% dos treitos estudados
presentan unha calidade biolóxica boa ou moi boa, sendo o estado “bo” o máis abundante
durante as inspeccións realizadas en primavera.
A tendencia iniciada en 2010 cara o dominio de aqueles treitos que presentan un bo
estado de saúde confírmase nas campañas de 2011. En anos anteriores a 2010, e coa
metodoloxía antiga, máis do 50% dos treitos estudados tiñan un moi bo estado de saúde. O
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traslado cara o estado bo apreciado en 2010 e 2011 débese a que a metodoloxía empregada
na actualidade é máis rigorosa en canto á análise dos parámetros biolóxicos. Isto supón que
os ríos non sufriron en realidade un empobrecemento na calidade das súas augas, senón
que o traballo realizado polo voluntariado é máis exacto, e polo tanto máis acorde coa
realidade.
Existe tamén un lixeiro aumento dos treitos inspeccionados que amosaron saúde
moderada e deficiente, que chegan a sumar, entre as dúas categorías, o 20% e 22% en
primavera e outono respectivamente, cando en 2010 non se chegou ata o 20% do total dos
treitos inspeccionados. Destacan con estado deficiente o río Lagares, Sar, Tinto e o rego de
Corme, así como dous treitos do río Limia na campaña de primavera. Nesta campaña tamén
apareceu un treito de río en estado malo que se corresponde co río Baa no Concello de
Fene así como dous treitos do río Limia na campaña de outono.

Datos por concas

A conca hidrográfica é a unidade de estudo fundamental á hora de determinar o
estado de saúde das masas de auga que están nunha mesma área xeográfica. Cada río que
desemboca no mar constitúe unha conca hidrográfica de seu, pero en Galiza se realiza unha
agrupación administrativa das bacías englobando varios ríos. Así pois en Galiza temos cinco
concas hidrográficas distribuídas da seguinte forma: Miño – Sil, Rías Baixas, Arco Ártabro e
Fisterrá, Limia – Douro e Cantábrico.
Ao igual que pasa coas provincias, a participación non é a mesma en tódalas concas
hidrográficas, sendo a das Rías Baixas a que aglutina a meirande parte da participación. As
porcentaxes en detalle poden verse no seguinte gráfico:
Inspeccións por concas

Cantábrico
6%

Miño
12%

Arco Ártabro e
Fisterrá
15%

Rias Baixas
62%

Limia-Douro
5%

Como se pode observar no seguinte gráfico, os datos recibidos sobre a calidade do
hábitat nas diferentes bacías amosa que os ríos pertencentes á Vertente Cantábrica posúen
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unhas características hidromorfolóxicas excelentes no 75% dos casos, pola contra na conca
do Limia-Douro están en estado deficiente o 43% dos casos, pero estes datos non son
significativos, posto que o nº de inspeccións recibidas para estas concas son demasiado
baixos para extrapolar as súas características a toda a conca.

Obsérvase un aumento significativo das porcentaxes do estado excelente respecto
ao ano pasado en todas as bacías agás nas rías baixas que se mantén. Pódese concluír que a
conca das Rías Baixas e a do río Miño son as que presentan o hábitat mellor conservado,
aínda que estes datos téñense que tomar con precaución ao ser o segundo ano que se
analiza este parámetro.
Os datos relacionados co bosque de ribeira amosan valores elevados de
degradación para as concas do Limia-Douro e da Vertente Cantábrica, pero ao igual que
sucedía co hábitat, os datos son insuficientes para facer referencia á conca en conxunto.
Segundo se pode observar no seguinte gráfico, a conca do río Miño é a que presenta as
súas ribeiras mellor conservadas, mentres que a degradación vai en aumento nas bacías das
Rías Baixas e do Arco Ártabro e Fisterrá. Se comparamos de xeito global estes datos cos do
ano pasado obsérvase unha melloría na conca do Miño aumentando o estado ben
conservado nun 20%. Constátase tamén un aumento nun 6% dos ríos moi degradados nas
rías baixas.
Estado do bosque de ribeira

25%

Cantábrica

38%

14%

Limia-Douro

38%

50%

36%
Ben conservado

Arco Ártabro e
Fisterrá

44%

47%

8%

Alteracións importantes
Moi degradado

75%

Miño

42%

Rías baixas

0%

20%

19%

42%

40%

60%

6%

16%

80%

100%
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En canto aos índices biolóxicos, os datos obtidos durante o presente ano non varían
significativamente en comparación cos obtidos no pasado 2010. Obsérvase un
empeoramento nos ríos da conca do Miño en estado bo que pasa dun 29% no ano 2010 ao
actual 14%, aparecendo tamén ríos en estado deficiente (5%). En concordancia coa tendencia
observada o pasado ano, debido ao cambio na metodoloxía empregada, o estado “bo” é o
máis frecuente nos ríos das diferentes concas, agás na conca do Limia-Douro, posto que o
río Limia ao seu paso por Xinzo atópase en moi mal estado, ademais de non levar auga na
campaña de outono.
Os ríos con índices biolóxicos máis baixos seguen a ser os que atravesan cidades ou
núcleos de poboación e aqueles treitos de regos costeiros que están moi próximos á súa
desembocadura no mar. Estes datos recollidos amosan a tendencia global de que os treitos
próximos ás cabeceiras dos ríos adoitan ter índices máis altos, o bosque de ribeira está
mellor conservado, a calidade hidromorfolóxica é maior debido a que as augas baixan máis
rápido, adoita haber unha maior frecuencia de rápidos e pozas e polo tanto as augas son
máis frías e conteñen maior cantidade de osíxeno, albergando así unha maior diversidade
biolóxica que se reflicte na comunidade de macroinvertebrados.

Estado de saúde dos ríos

38%

Cantábrica

14%

Limia-Douro

14%

50%

14%

13%

29%

Moi bo

29%

Bo
Moderado

24%

Arco Ártabro e Fisterrá

24%

35%

12%

6%

Deficiente
Malo

14%

Miño

41%

41%

45%

Rías baixas

0%

20%

44%
40%

60%

5%

5% 6%
80%

100%
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A continuación faise un tratamento por concas dos datos máis significativos, o que
proporciona unha visión do estado de saúde dos ríos nun territorio concreto. Nas seguintes
táboas amósase mediante cores os diferentes resultados dos índices de calidade para cada
un dos ríos estudados.

Conca das Rías Baixas
A conca das Rías Baixas é a que concentra unha maior participación. No presente
ano chegaron ao Proxecto Ríos 86 inspeccións (51 en primavera e 38 en outono). Os
resultados dos índices de calidade quedan resumidos na táboa que segue:

Río

primavera

Sar
Tambre
Chonia
Gafos
Gafos
Gafos
Gafos
Miñor
Zamáns
Lagares
Zamáns
Zamáns
Sar
Armenteira
Miñor
Miñor
Miñor
Miñor
Miñor
Tinto
Sarela
Iso
Pego
Rois
Rois
Rois
Armenteira
San Cibrán
Ulla
Lérez
Liñares
Catoira
Do Chope
Umia
Chaín
Curantes
Curantes
Melran
Follente
Follente
Liñares
Castro
Ulla

Hábitat
moderado
excelente

Bosque Ribeira
Marxe
Marxe
esquerda
dereita

Calidade biolóxica

ben conservado

sen datos
bo
moi bo

alteracións importantes
moi degradado

deficiente

moderado
deficiente

outono
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Loira
Lameiriña
Gafos
Gafos
Gafos
Gafos
Deza
Zamáns
Zamáns
Armenteira
Miñor
Miñor
Miñor
Miñor
Miñor
Iso
Pego
Almofrei
Sarela
Tambre
Liñares
Zamans
Armenteira
Tinto
Da Chanca
Tambre
Catoira
Groba
Baíña
Pequeño
Pereiro
Tambre
Ulla

Mapas do estado de saúde dos treitos inspeccionados na conca das Rías Baixas

Primavera 2011

Outono 2011
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Conca do Miño
A conca do río Miño tamén presenta unha participación importante, con 17
inspeccións recibidas, 8 na campaña de primavera e 9 na de outono. Neste caso a táboa é a
seguinte:

outono

primavera

Río
Sampil
Veiga
Pardiñas
Rato
Loña
Sarria
Cereixo da Briña
Neira
Mao
Cereixo Briña
Caselas
Loña
Pardiñas
Sarria
Veiga
Hosp, Briña
Neira

Hábitat
moderado

Bosque Ribeira
Marxe
Marxe
esquerda
dereita
moi degradado
ben conservado

excelente

Calidade biolóxica
moi bo
moderado
bo

alteracións importantes
deficiente

Mapas do estado de saúde dos treitos inspeccionados na conca do río Miño:

Primavera 2011

Outono 2011
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Conca do Arco Ártabro e Fisterrá
Na mesma liña que na conca do río Miño, a participación do voluntariado nos ríos
que verten as súas augas no Arco Ártabro e Fisterrá reflectiuse en 19 treitos inspeccionados.
Os índices de calidade amósanse a continuación.
Río
Mero

outono

primavera

Mero
Mero
Mero
Mero
Mero
Belelle
Belelle
Belelle
Baa
Negro
Sisalde
Rego de Corme
Belelle
Belelle
Belelle
San Vicente
Belelle

Hábitat

Bosque Ribeira
Marxe
Marxe
esquerda
dereita

excelente

ben
conservado

moderado

alteracións
importantes
moi
degradado

Calidade biolóxica
bo

moderado
moi bo

deficiente
malo
sen datos
deficiente

Mapas do estado de saúde dos treitos inspeccionados na conca das do Arco Ártabro e
Fisterrá

Primavera 2011

Outono 2011
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Conca do Limia - Douro
Nesta conca a participación soe ser bastante escasa, só se recibiron 7 inspeccións, 4
das cales pertencen ao río Limia ao seu paso por Xinzo, este detalle pode percibirse
claramente nas cores da seguinte táboa, que indican o mal estado de saúde deste río, no
que ademais na campaña de outono non fluía a auga.

out

prim

Río
Cadós
Limia
Bidueiro
Limia
Limia
Limia
Cadós

Hábitat
moderado
deficiente
excelente

Bosque Ribeira
Marxe
Marxe
esquerda
dereita
alteracións importantes
ben conservado
degradado

Calidade biolóxica
moderado
deficiente
moi bo
malo

Mapas do estado de saúde dos treitos inspeccionados na conca do Limia-Douro:

Primavera 2011

Outono 2011

Informe do Estado de Saúde dos Ríos Galegos 2011

32

Conca do Cantábrico
Do mesmo xeito que coa conca do Limia-Douro, os ríos da Vertente Cantábrica
teñen pouca representación no Proxecto Ríos (8 inspeccións recibidas en todo o ano). Os
treitos escollidos polo voluntariado nesta conca presentan unha degradación importante
do bosque de ribeira, tal como se mostra na táboa:

Río

outono

primavera

Lexoso
Grande
Xunco
Xunco
Lexoso
Grande

Hábitat
moderado

Bosque Ribeira
Marxe
Marxe
esquerda
dereita
ben
conservado

alteracións
importantes

excelente

Calidade
biolóxica
moi bo
bo

deficiente
moi
degradado

Xunco
Xunco

Mapas do estado de saúde dos treitos inspeccionados na Vertente Cantábrica:

Primavera 2011

Outono 2011
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A vida no río: Especies exóticas invasoras

O voluntariado do Proxecto Ríos leva desde o 2009 realizando inventariado da
presenza de especies exóticas invasoras nos seus treitos de río. Este estudo serve de
referencia para determinar o estado da biodiversidade nun determinado treito de río e
permite que se programen accións de eliminación temperá contra a silandeira ameaza que
constitúen as bioinvasións. Os ecosistemas acuáticos en xeral son moi sensibles ás invasións
biolóxicas debido ás súas particularidades. Os cursos fluviais forman parte deste tipo de
ecosistemas e na actualidade son os hábitats naturais nos que a presenza de especies
exóticas invasoras (EEI en diante) é máis problemática. De feito, as EEI que aparecen nos
ríos están entre as máis perigosas pola súa capacidade de transformación do medio, como
o mexillón cebra, o caranguexo vermello americano, o sapoconcho de florida, o visón
americano, a ameixa asiática; ou o xacinto de auga, o bambú, a mimosa, ou o eucalipto se
falamos de especies de flora.
Este traballo que realiza o voluntariado cumpre a dupla función de divulgar a
problemática das EEI na sociedade. Esta labor é tan importante como a detección temperá
da presenza de EEI, xa que contribúe a que a cidadanía desenvolva prácticas e actitudes
responsables fronte ao problema que supoñen as bioinvasións no medio natural, sexa cal
sexa este.
A continuación exponse a presenza de EEI en cada conca e río inspeccionado. É
destacable o aumento no coñecemento e na capacidade de identificación de EEI que
amosou o voluntariado nos tres anos que leva realizando este estudo, o que demostra un
esforzo considerable pola súa parte.

Conca das Rías Baixas
Tal como se pode apreciar na seguinte táboa, a flora exótica invasora está
amplamente distribuída pola conca das Rías Baixas aparecendo en case todos os ríos
estudados. Estes datos están en concordancia cos obtidos no ano 2010. O eucalipto é a
especie máis abundante en estes ríos, seguida pola falsa acacia, a acacia negra e a herba
tintureira. Ríos como o Ulla, o Lagares, Miñor, Zamáns e Gafos son os que máis especies
exóticas invasoras albergan.
Das especies animais, o visón americano foi visto en 6 ríos de esta conca, aínda que
non se descarta que estea presente en moitos máis.
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EEI/Río

Tambre

Miñor

Lameiriña

Sarela

Umia

Armenteira

Rois

Almofrei

√

√

√

√

√

Cala

√

√

Campaíña

√

Cana

√
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Gafos

Zamáns

Iso

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Ameixa asiática

FAUNA

Caranguexo sinal americano
Caranguexo vermello
americano
Carpa
Gambusia
Mexilón de Nova Zelandia
Perca americana
Sapoconcho de Florida
Troita arco-iris
√

Visón americano
√

Acacia negra
Ailanto

√

Egeria densa

FLORA

Elodea canadensis
√

Eucalipto

√

√

√

Falsa acacia

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Fento de auga
Herba da Pampa

√

Herba tintureira

√

Mimosa

√

√

√

√
√

Pasto mel
Sebes
Tradescantia sp.

√

√

Tritonia sp.

√

√

EEI/Río

Sar

Tinto

Pereiro

Lagares

Chonia

Loira

S. Cibrán

√

√
√

Ulla

Liñares

√
√

√

Curantes

Follente

Catoira

Ameixa asiática

FAUNA

Caranguexo sinal americano
Caranguexo vermello
americano
Carpa
Gambusia
Mexilón de Nova Zelandia
Perca americana
Sapoconcho de Florida

√

Troita arco-iris
Visón americano

√
√
√

Acacia negra
Ailanto
Cala

√

√
√
√

Campaíña

√

Cana

√
√

Egeria densa

FLORA

Elodea canadensis

√

Eucalipto
Falsa acacia

√
√

√
√

√

√
√

√

√

Herba tintureira
Mimosa

√
√

√

Fento de auga
Herba da Pampa

√
√

√

√
√

√
√
√
√

√

Pasto mel

√

√

√

√

√

Sebes
Tradescantia sp.
Tritonia sp.

√

√
√
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Conca do Miño

Os resultados enviados polo voluntariado amosan que soamente 4 ríos da conca do río
Miño presentan flora exótica invasora. Cabe destacar que no Cereixo da Briña a cantidade de
especies invasoras aumentou en relación ao pasado ano, aparecendo a tintureira, falsa acacia
e mimosa. As especies máis frecuentes seguen a ser a Herba Tintureira, a Mimosa e a Falsa
Acacia.
EEI/Río

Cereixo da Briña

Loña

Pardiñas

Caselas

Amei√a asiática
Carangue√o sinal americano

FAUNA

Carangue√o vermello americano
Carpa
Gambusia
Me√ilón de Nova Zelandia
Perca americana
Sapoconcho de Florida
Troita arco-iris
Visón americano
Acacia negra

√

Ailanto

√
√

Cala

√

Campaíña

√

Cana

√

√

Egeria densa

FLORA

Elodea canadensis
Eucalipto

√

√

Falsa acacia

√

√

√

Fento de auga
Herba da Pampa

√

Herba tintureira

√

Mimosa

√

Pasto mel
Sebes
Tradescantia sp.
Tritonia sp.

√

√
√

√
√
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Conca do Arco Ártabro e Fisterrá

Os datos recibidos amosan que a presenza de especies exóticas invasoras segue a ser
habitual nos ríos inspeccionados na conca do Arco Ártabro e Fisterrá. As especies vexetais máis
frecuentes son o eucalipto, a mimosa e a Tradescantia sp. Os ríos con presenza de mais
especie invasoras son o Belelle e o Mero, e neste último segue constatándose a presenza da
Ameixa asiática como nas pasadas campañas.

EEI/Río

Baa

Belelle

Ameixa asiática

Mero
√

FAUNA

Caranguexo sinal americano
Caranguexo vermello
americano
Carpa
Gambusia
Mexillón de Nova Zelandia
Perca americana
Sapoconcho de Florida
Troita arco-iris
Visón americano
Acacia negra

√

Ailanto
Cala

√

Campaíña

√

√

Eucalipto

√

√

Falsa acacia

√

Cana
Egeria densa

FLORA

Elodea canadensis

Fento de auga
Herba da Pampa

√

Herba tintureira

√

Mimosa

√

Pasto mel

√

Sebes
Tradescantia sp.
Tritonia sp.

√

√

√
√
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Concas do Limia – Douro e Cantábrico

O estudio destas dúas concas faise en conxunto porque se reciben moi poucas
inspeccións. No río Limia, na conca que recibe o mesmo nome, a vexetación invasora é
habitual, aínda que é de destacar que no presente ano non se citou a presenza do Fento de
auga, ao contrario que nos pasados anos, isto débese ás escasas choivas deste ano, que fixo
que o río non levara caudal.
No río Xunco aparecen as mesmas especies que aparecían no pasado ano, sendo o
eucalipto e a Tradescantia sp. as especies máis abundantes.

CANTÁBRICO

EEI/Río

Xunco

LIMIA-DOURO
Limia

Cadós

Ameixa asiática
Caranguexo sinal americano

FAUNA

Caranguexo vermello americano
Carpa
Gambusia
Mexilón de Nova Zelandia
Perca americana
Sapoconcho de Florida
Troita arco-iris
Visón americano
Acacia negra
Ailanto
Cala

√

Campaíña
Cana
Egeria densa

FLORA

Elodea canadensis
Eucalipto

√
√

Falsa acacia
Fento de auga
Herba da Pampa

√

Herba tintureira

√

Mimosa

√

Pasto mel

√

Sebes
Tradescantia sp.

√

Tritonia sp.

√

√

Informe do Estado de Saúde dos Ríos Galegos 2011

38

Informe do Estado de Saúde dos Ríos Galegos 2011

39

Conclusións

Participación
Neste ano sumáronse 60 novos grupos ao Proxecto Ríos, pero como xa se
comentou anteriormente, tamén se efectuou unha purga da base de datos para adaptar o
número de grupos á realidade, polo que na actualidade participan 207 grupos de
voluntarios e voluntarias no Proxecto Ríos, o que supón un descenso respecto ao ano
anterior. Da totalidade dos grupos, enviaron as inspeccións de río o 67%, o que supón unha
mellora substancial na participación con respecto aos anos anteriores, que non superaba o
40%.
Coa próxima posta en marcha da aplicación web que facilitará o envío dos datos por
parte do voluntariado, ademais de facer máis visual o estado de saúde dos ríos galegos
mediante un visor, é de esperar unha maior participación no envío das inspeccións.
En canto á participación por provincias, as porcentaxes son similares ás de 2010,
onde as provincias de A Coruña (42%) e Pontevedra (36%) son as que aglutinan maior
número de grupos participantes e tamén nas que se rexistra un maior número de
inspeccións recibidas. As provincias do interior, Lugo e Ourense manteñen tamén a
participación de 2010 cunhas porcentaxes do 13% e 9% respectivamente.
Outro dato positivo do compromiso do voluntariado co Proxecto Ríos é que nas
actividades organizadas ao longo do ano a participación foi moi numerosa. Tanto nos
cursos de formación, como no encontro de voluntariado, cubríronse todas as prazas
previstas. Tamén nos roteirríos, nos campos de voluntariado e na limpeza simultánea a
asistencia foi moi elevada.
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Calidade Hidromorfolóxica.
Co estudo da calidade hidromorfolóxica pretendemos coñecer cal é estado de
conservación dos diferentes elementos físicos que compoñen o ecosistema fluvial. Estes
elementos son a base onde se asentarán as comunidades animais e vexetais do ecosistema.
É polo tanto fundamental que a súa estrutura e morfoloxía sexa a axeitada para o seu
desenvolvemento. A degradación destes elementos supón un empobrecemento xeral
destas comunidades que non poden desenvolver con normalidade os seus ciclos vitais.
Valoramos diferentes aspectos como a calidade do hábitat, o estado do bosque de ribeira e
as alteracións presentes tanto na canle como nas marxes do río. Estes parámetros son
esenciais para determinar o estado final de saúde do treito de río estudado e se
complementan á perfección cos parámetros físico-químicos e biolóxicos.
Ao contrario do sucedido no pasado ano, parece que a calidade do hábitat durante
o 2011 amosa unha tendencia cara a melloría. A porcentaxe de hábitat degradado baixou
desde un 10% en outono de 2010 até un 5% en outono de 2011, e a de hábitat en bo estado
aumentou desde o 42% ao 60 % na última campaña.
Sen embargo, a calidade do bosque de ribeira foi en descenso, pois unha parte das
marxes que presentaban alteracións no ano 2010, nas campañas deste ano xa presentaban
degradacións importantes (alcanzando o 20% na campaña de outono). Estes datos van en
concordancia coa tendencia actual cara a perda de vexetación e degradación das marxes
dos ríos.
Dos impactos detectados no río, os bordes rozados, os colectores e as represas e
canalización seguen sendo os máis frecuentes. En canto aos usos do solo, o máis común é
que estea ocupado por vexetación en forma de arborado, bosque de ribeira e prados e
cultivos, o seguinte máis frecuente seguen a ser as infraestruturas como áreas recreativas,
vías de comunicación e zonas urbanizadas.
En canto as propiedades organolépticas da auga e a presenza de refugallos, os
datos recollidos polo voluntariado mostran que case a totalidade dos treitos estudados
carecen de olor e cheiro, e soamente existen algúns puntos con augas non transparentes
ou con algún tipo de cheiro a sumidoiro; tamén recollen que como é habitual os plásticos
están presentes na maioría dos treitos, seguidos de restos de papel e latas.

Calidade físico-química
Como xa se comentou, os parámetros físico-químicos que se analizan no Proxecto
Ríos son a temperatura, a transparencia, o pH e as concentracións de nitratos e de osíxeno
disolto na auga. Todos estes parámetros dan resultados dentro dos límites normais para os
ríos galegos.
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O valor medio de temperatura en primavera foi de 15°C , e en outono de 13°C,
alcanzándose valores máximos de 19 °C en primavera e mínimos de 8 °C nas inspeccións
realizadas en outono. Estes valores son normais para as épocas do ano en que foron
medidos, e as altas temperaturas da campaña de outono foron debidas á excepcional
climatoloxía da pasada campaña.
En canto a o pH, a maioría dos treitos estudados levan auga practicamente neutra,
con valores entre 6 e 8. Tamén houbo algún caso excepcional cun valor de 4 nun treito do
río Belelle.
As concentracións de nitratos e de osíxeno disolto tamén amosaron valores
normais. Respecto aos nitratos houbo poucos casos no que a concentración fora superior a
5 mg/l (9 treitos dun total de 140). Nas análises de osíxeno disolto os datos mais
preocupantes foron os da campaña de outono onde houbo 32 treitos cunha concentracións
de 4mg/. Estes resultados poden deberse ao baixo caudal que presentaban os ríos na
campaña de outono, debido a prolongada seca que experimentamos ao longo do ano.
Atendendo á transparencia, na práctica totalidade dos treitos onde se tomaron as
medidas, os resultados recibidos foron de augas transparentes, agás casos puntuais nos
que a falta desta pode ser debida ao caudal e á turbidez provocada ao remexer no
substrato do río.

Parámetros biolóxicos
O uso de índices biolóxicos para determinar o estado de saúde dunha masa de auga
é a metodoloxía recomendada pola Directiva Marco da Auga, pola súa facilidade na
identificación e a accesibilidade de captura que presentan estes animais. O índice de
macroinvertebrados nos proporciona o valor final de calidade, que deberá ser axustado
tendo en conta os parámetros físico-químicos e hidromorfolóxicos.
Dos datos enviados polo voluntariado neste ano 2011 pódese dicir que o 35% dos
treitos estudados en primavera presentan un estado de saúde moi bo, e un estado bo nun
44% dos casos, sendo os estados moderado e deficiente a minoría dos casos (20%). Na
campaña de outono, os treitos en estado moi bo e bo suman un 74% do total das
inspeccións realizadas, pero nese caso, a cantidade de treitos en estado moderado é
lixeiramente superior, isto pode ser debido unha vez máis, ás escasas choivas de outono.
Os ríos con índices biolóxicos máis baixos seguen a ser os que atravesan cidades ou
núcleos de poboación e aqueles treitos de regos costeiros que están moi próximos á súa
desembocadura no mar. Estes datos recollidos amosan a tendencia global de que os treitos
próximos as cabeceiras dos ríos adoitan ten índices máis altos, o bosque de ribeira está
mellor conservado, a calidade hidromorfolóxica é maior debido a que as augas baixan máis
rápido, adoita haber unha maior frecuencia de rápidos e pozas e polo tanto as augas son
máis frías e conteñen maior cantidade de osíxeno, albergando así unha maior diversidade
biolóxica que se reflicte na comunidade de macroinvertebrados.
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4. Memoria de actividades
En canto ás actividades desenvolvidas neste 2011, continuou cos obxectivos
iniciados no bienio 2009-2010 de consolidación da participación cidadá arredor dos cursos
fluviais. Como cada ano, edítase un calendario, que se distribúe aos participantes, onde
aparecen as actividades centrais do proxecto, así como outras que se intentan levar a cabo.
Dende as campañas de inspección, pasando polos cursos de formación, as saídas
formativas, o calendario fenolóxico, o encontro de voluntariado, a limpeza simultánea de
ríos, os Roteirríos, os campos de voluntariado, até a asistencia a xornadas e congresos ou a
realización de charlas divulgativas, o ano foise enchendo de actividades nos nosos ríos.
Nas seguintes páxinas expóñense polo miúdo todas as actividades realizadas no ano
2011.

Saídas Formativas

As saídas formativas consisten en facer unha inspección de río co apoio da equipa
educativa do Proxecto Ríos. As saídas formativas constan de dúas partes: unha primeira na
que se percorre o treito escollido e se identifican especies vexetais e animais tanto das
marxes como do leito do río e na que tamén se realiza o esquema do treito inspeccionado.
Ao longo do percorrido aproveitase para comentar diferentes aspectos relacionados cos
ecosistemas fluviais, así como para contabilizar o patrimonio etnográfico e analizar os
colectores que poidan aparecer no treito. O estudo dos colectores permite coñecer a
tipoloxía e a posible perigosidade dos aportes que poida ter o treito inspeccionado así
como tomar as medidas oportunas de denuncia ambiental cando proceda. A presenza de
restos patrimoniais nos ríos galegos é moi elevada, por iso dende o Proxecto Ríos se lle
quere dar unha especial relevancia ó estudo dos mesmos facendo fincapé nos usos
tradicionais que posúen os ríos.
Na segunda parte da inspección se escolle un punto de mostraxe representativo do
treito escollido onde se farán as análises e medicións dos parámetros fisicoquímicos e
biolóxicos. Dentro dos parámetros físicos mídese a anchura da canle, a profundidade, a
velocidade da corrente, as características organolépticas da auga, a temperatura e a
transparencia, así como o estado do bosque de ribeira (o cal se calcula a través dun índice
de calidade de ribeira) e a porcentaxe de sombra que cubre a canle. Nos parámetros
químicos se miden o pH, a cantidade de nitratos e osíxeno disoltos na auga. No punto de
mostraxe faise tamén un estudo dos macroinvertebrados presentes no substrato do río.
Estes organismos son bioindicadores, o que permite avaliar a calidade das augas. En función
dos datos recollidos se asigna un valor representativo do estado de saúde do río
inspeccionado. A escala de valores vai do 1 ao 5, sendo o primeiro un estado óptimo de
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saúde. O último estado indica que o río carece das condicións axeitadas para o
desenvolvemento da vida.
Este ano 2011 realizáronse as seguintes saídas formativas:


UNED en Santiago de Compostela. 19/02/2011. Río Sarela.



IES Xelmírez II. 22/03/2011. Río Sarela.



IES Lamas de Abade. 05/04/2011. Río Sarela.



IES Marqués de Sargadelos. 07/04/2011. Río Xunco.



CEIP de Cervo. 08/04/2011. Río Xunco.



Asociación Vaipolorío. 09/04/2011 Río Gafos.



IES Lamas de Abade. 13/04/2011. Río Sarela.



IES Lagoa de Antela. 03/05/2011. Río Limia.



UDC. 04/05/2011. Río Lagar.



CPI Viaño Pequeño. 05/05/2011. Río Chonia.



Asociación cultural O Galo. 07/05/2011. Río Sarela.



IES de Arzúa. 10/05/2011. Río Carracedo – Iso.



Grupo Scouts. 14/05/2011. Río Tambre.



Serra do Suído. 18/05/2011.



Asociación Cultural O’Castro. 21/05/2011. Río Lambre.



AETNA. 22/05/2011. Río Baa.



Concello de Cambre. 25/05/2011. Río Mero.



IES 12 de outubro. 27/05/2011. Río Lonia.



IES de Ordes. 06/06/2011. Río Cabrón.



IES Antón Fraguas. 09/06/2011. Río Ulla.



CEIP San Miguel. 10/06/2011. Río Lollo.



Proxecto Home. 04/10/2011. Río Rato



Asociación Cultural Cobas de Lobos. 12/10/2011. Río Umia.



IES A Basella. 13/10/2011. Río Armenteira.



CEIP Vicente A. de la Maza. 14/10/2011. Río Deza.



Pontedeume. 15/10/2011. Río Eume.



CPI O Progreso. 18/10/2011. Regato de San Cibrao.



Gondomar. 20/10/2011. Río Miñor



Asociación Trece Catorce. 22/10/2011. Río Caselas.



ADEGA Compostela. 27/10/2011. Río Tambre.



Asociación Logos da Natureza. 28/10/2011. Río Almofrei.

Informe do Estado de Saúde dos Ríos Galegos 2011



CEIP San Clemente. 03/11/2011. Río Bermaña.



CEIP San Tomé. 04/11/2011. Río Umia.



ADEGA Coruña. 05/11/2011. Río Sisalde



IES Arzúa. 08/11/2011. Río Iso.
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Charlas presentación do Proxecto Ríos
As charlas de presentación do Proxecto Ríos funcionan como ferramenta de
divulgación aínda que a finalidade última é que se formen grupos de voluntarios/as nunha
zona concreta e traballen para mellorar a calidade dos ecosistemas fluviais da súa contorna.
As charlas consisten nunha presentación en PowerPoint onde se amosan os contidos
do proxecto, os materiais a empregar nas inspeccións dos ríos, os pasos a seguir na
realización das inspeccións, así como pautas para o correcto manexo dos materiais e
actitudes positivas á hora de facer a saída ao campo. Logo, ábrese unha quenda de debate
sobre aspectos que os asistentes consideren importantes relacionados cos ecosistemas
fluviais.
Presentacións realizadas en 2011:


23/02/2011. Charla – presentación na Universidade de Vigo.



28/03/2011. Charla – presentación nos Concellos de Caldas de Reis e Moraña.



31/03/2011. Charla – presentación no Concello de Cuntis.



13/04/2011. Charla – presentación no concello de Pontecesures.



14/04/2011. Presentación do Proxecto Ríos no Concello de Cerdedo.



02/05/2011. Charla –presentación na UDC.



07/05/2011 III Xornadas de Climántica: Auga e cambio climático

 26/10/2011. Presentación do Proxecto Ríos na cárcere de Pereiro de Aguiar.
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Asistencia a xornadas e congresos

Dentro das actividades desenvolvidas pola equipa que integra o Proxecto Ríos, está a
asistencia a xornadas e congresos que teñan nos seus contidos temas relacionados cos
ecosistemas fluviais, a auga, o voluntariado e a educación ambiental. A participación nestes
eventos pode ser formativa para os asistentes e/ou participativa, presentando as
actividades desenvolvidas polo Proxecto Ríos, participando en mesas de traballo, etc.
En 2011, o Proxecto Ríos asistiu a diferentes xornadas e congresos:


10/02/2011. Asistencia á xornada de presentación da Lei Galega de Acción Voluntaria
en Gandarío.



24/03/2011. Asistencia á presentación, no Pazo de Congresos de Santiago de
Compostela, do Proxecto LIFE Margall – Ulla.



01/05/2011. Asistencia á xornada de formación para a sondaxe de rata de auga no
Bierzo.



12, 13 e 14/05/2011. Participación e asistencia na I Reunión Ibérica sobre Plantas
Invasoras na Universidade de Vigo.



13/05/2011. Realización dun obradoiro de especies exóticas invasoras nos
ecosistemas fluviais organizado pola Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN).



16/05/2011 Presentación do resultado do campo de voluntariado ambiental do río
Tea, na presentación da convocatoria 2011 – 2012 de Voluntariado e E.A. en ríos no
MARM.



26/05/2011. Participación na xornada sobre as A21 Escolares en Pontevedra.



04/07/2011. Realización da primeira sondaxe de rata de auga da equipa do Proxecto
Ríos.



04/07/2011. VII Mesa del agua Reunión de Expertos.”Manejo de Ecosistemas
fluviales”. Abegondo.



06, 07 e 08/07/2011. Asistencia ao V Seminario de Voluntariado para a Conservación
da Biodiversidade. CENEAM. Segovia.



18, 19 e 20/10/2011. Asistencia e participación no I Congreso Ibérico Restauraríos.
León.



19/11/2011 3º Encontro Nacional do Projecto Rios, Voluntariado na floresta Ribeirinha,
Leiria, Portugal.
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Roteirríos 2011

Roteirríos é un programa de itinerarios organizado polo Proxecto Ríos que pretende
unir ríos e persoas. No ano 2011 continuouse coa andaina iniciada fai catro anos tentando
achegar os cursos fluviais á cidadanía nun ambiente lúdico, así como dar a coñecer o
patrimonio natural, cultural e social asociado. No 2011 a temática escollida foi a restauración
fluvial e pretendeuse dar a coñecer aos participantes actuacións que se teñen feito
seguindo criterios ambientais.
Visitáronse os seguintes lugares:

Restauración Fluvial no Río Tamuxe, Concello de O Rosal. 2 de abril de
2011.
Iniciouse este Roteirríos 2011 o día 2 de abril coa visita ás obras realizadas no río
Tamuxe, no Concello de O Rosal, pola Confederación Hidrográfica do Miño-Sil; e á Aula da
Natureza das Aceñas xestionada por ANABAM (Asociación Naturalista do Baixo Miño) así
como o seu proxecto de custodia Un bosque para unha bolboreta.
Durante a mañá realizouse un percorrido pola beira do río Miño identificando
diferentes especies vexetais até alcanzar a desembocadura do río Tamuxe. Unha vez alí, Esther
de Castro da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, xunto ao xefe de obras explicaron a
Estratexia Nacional de Restauración en Ríos do MARM, así como as actuacións concretas
realizadas no río Tamuxe. Despois, continuouse ascendendo polo río Tamuxe facendo paradas
en distintos puntos onde se fixeron actuacións de restauración, algunhas das cuestións a
destacar foron a cantidade de salgueiros estaquillados así como a procedencia de moita da
madeira empregada, que provén do propio río, o que evita a contaminación xenética e
aproveita a madeira cortada. Esta madeira foi empregada tanto para o estaquillado como para
as obras de restauración.
O roteiro da tarde foi guiado polos
compañeiros de ANABAM, que amosaron
dous dos seus proxectos. O primeiro que
se visitou foi a Aula da Natureza das
Aceñas, inaugurada apenas uns días atrás.
Despois visitouse a parcela que esta
entidade ten custodiada dentro do seu
proxecto Un bosque para unha bolboreta,
unha iniciativa de custodia na que consiste
na recuperación dunha parcela invadida
por acacias e que foi cortada para plantar
érvedos (Arbutus unedo) con intención de
manter e recuperar a especie de bolboreta
Charaxes jasius.
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Visita ao proxecto de restauración realizado polo CIUDEN no pobo de
Tremor na comarca do Bierzo, 9 e 10 de xullo de 2011.

Neste segundo Roteirríos de 2011 o Proxecto Ríos achegouse á comarca de O Bierzo,
para visitar, acompañados por Luis del Riego e Pilar, os proxectos que realiza a Fundación
Ciudad de la Energía (CIUDEN) de recuperación de escombreiras de inertes procedentes da
minaría do carbón que, aínda que algunhas non están cerca de cursos fluviais (outras están
enriba deles) afectan ás augas superficiais e subterráneas de toda a comarca.
O grupo de persoas asistentes a este Roteirríos visitou en primeiro lugar unha
escombreira de 4 Ha. restaurada no pobo de Tremor de Arriba, este terreo baldío amosa na
actualidade un aspecto prometedor recuberto por multitude de gramíneas e pequenos
arbustos –todos especies autóctonas–, cambiando por completo o aspecto do pobo, xa que a
imaxe de moreas de cascallos era o primeiro que se vía ao entrar nel. A continuación, fíxose
unha visita a un afloramento do Carbonífero onde se poden apreciar os fósiles dalgunhas
plantas que viviron nesta época xeolóxica. Durante a tarde realizouse un percorrido polas
instalacións do CIUDEN Vivero (onde se cultivarán as plantas que posteriormente se
empregarán nos proxectos de recuperación).
A xornada do domingo dedicouse a facer un roteiro en Montefurado, no Concello de
Quiroga. Coincidiu ese día coa celebración do Big Jump, iniciativa que dende 1995 se ven
facendo en moitos ríos de Europa promovida pola European Rivers Network. O Big Jump
pretende con esta acción colectiva, reivindicar o bo estado dos ecosistemas fluviais de toda
Europa.
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Cursos de formación
Con motivo do comezo das campañas do Proxecto Ríos, celébranse na Estación de
Hidrobioloxía do Encoro do Con os Cursos de formación de coordenadores/as do Proxecto
Ríos. Estes cursos están pensados para afondar no recoñecemento dos macroinvertebrados
por parte das persoas participantes no Proxecto Ríos e así facilitar a realización das
inspeccións nos seus respectivos treitos, mais tamén serven para dar a coñecer un pouco máis
o proxecto.
Ademais do habitual recoñecemento de macroinvertebrados, a temática do primeiro
curso (celebrado o 30 de Abril) centrouse na custodia fluvial e se presentou a metodoloxía que
se vai seguir para a elaboración participativa do Manual de adopción de ríos. O segundo curso
tivo lugar o 1 de Outubro, esta xornada serviu para dar a coñecer unha nova aplicación
informática online que permitirá aos voluntarios introducir os datos das inspeccións
directamente na rede, esta nova ferramenta é posible grazas á colaboración da Xunta de
Galicia e servirá para visualizar o estado ecolóxico de todos os treitos inspeccionados no
Proxecto Ríos.
As prazas ofertadas para estes cursos cubríronse na súa totalidade, continúase así coa
alta participación xa rexistrada en anos anteriores.
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Encontro de voluntariado

As voluntarias e voluntarios do Proxecto Ríos tiveron un día para compartir as súas
experiencias e aprender sobre un orde de insectos: os odonatos. Case un centenar de persoas
se reuniron o sábado 18 de xuño de 2011 no auditorio municipal do concello de Valga. O motivo:
O VII Encontro de Voluntariado do Proxecto Ríos.
No acto inaugural contouse coa presenza do Presidente de Augas de Galicia, Francisco
Menéndez, o Concelleiro de medio ambiente de Valga, Juan Bautista Potel e Virginia
Rodríguez, a coordenadora do Proxecto Ríos.
Tras esta presentación comezaron as mesas de experiencias de voluntarios do
Proxecto Ríos (a primeira delas centrada no proxecto de Custodia Fluvial Ulla Umia Lérez).
Participaron os seguintes colectivos:


Asociación Cultural Xesús González Aboi: Julia Chivite comentou a súa experiencia nas
primeiras saídas ao río Follente (Caldas de Reis) en dous tramos que abranguen 1km do
curso fluvial.



Asociación pola defensa do Val de Liñares (A Estrada): Chus Goldar, representante da
asociación creada para a conservación deste río que se viu ameazado pola construción
dun polígono industrial, a asociación leva 5 anos facendo inspeccións no río Liñares.



Asociación de veciños “A sobreira” de Callobre (A Estrada): Xoan Goldar falou en
nome da asociacion, a cal tamén comezou as súas primeiras inspeccións neste
proxecto de custodia fluvial.



Asociación Etnográfica e da Natureza AETNA: a asociación leva 3 anos facendo
inspección do río Baa e a presentación consistiu na presentaron un vídeo sobre as
alteracións que sofre este río.
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Grupo de traballadores/as de Augas de Galicia: comezou este ano as súas inspeccións e
conseguiu mobilizar a 20 traballadores e traballadoras



IES Escolas Proval e á asociación de Veciños de Gondomar: Pura González falou das
súas experiencias e problemas do río Miñor, no que levan desde o inicio do proxecto
facendo inspeccións e defendendo o seu patrimonio natural e etnográfico.



IES San Tomé (Vigo): Carmen Bachmaier veu a contar a súa traxectoria de inspeccións e
como o Proxecto Ríos é unha boa iniciativa para que rapazas e rapaces participen e se
sintan protagonistas dunha acción de conservación e custodia.

Despois da intervención do voluntariado, o Dr. Adolfo Cordero (Catedrático de Ecoloxía
e Bioloxía Animal da Universidade de Vigo) deu unha conferencia onde explicou a bioloxía
xeral dos odonatos, as súas peculiaridades e distribución, centrándose por último na especie
Macromia splendens e na súa importancia como bioindicador.
A xornada da tarde tivo lugar no río Tambre, xa que é unha zona onde se pode atopar
M. splendens. Se puideron observar diferentes especies de odonatos, tanto adultos coma nas
súas fases larvarias. O Dr. Cordero guiou este paseo de descuberta de libeliñas e ensinou a
diferenciar certos aspectos destes organismos tan interesantes.
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V Campamento de voluntariado ambiental do río Tea
A fin de semana do 27, 28 e 29 de maio de 2011 realizouse a quinta quenda dos Campos
de Voluntariado Ambiental no río Tea de eliminación de flora exótica invasora.
Nesta quinta convocatoria do campo de voluntariado escolleuse unha nova zona de
traballo para eliminar mimosa (Acacia dealbata) no río Tea. Ademais fíxose o seguimento do
resultado dos traballos desenvolvidos en campos anteriores, para que o voluntariado puidera
valorar a efectividade dos mesmos.
A primeira xornada comezou coa charla de benvida e de explicación de cómo se ían
desenvolver as actividades de eliminación do seguinte día. Nesta xornada introdutoria
entregóuselle ao voluntariado participante o material de campo, composto por o caderno das
especies invasoras sobre as que se traballa, unha enquisa de valoración, o programa das
actividades, os dereitos e deberes do voluntariado, etc. Unha vez rematada a exposición
abriuse un pequeno coloquio onde o voluntariado expuxo dúbidas, realizou comentarios,
etc…
A xornada do sábado estivo adicada á eliminación de flora exótica invasora. En
primeiro lugar o voluntariado tivo a oportunidade de coñecer de cerca dúas das plantas
invasoras máis perigosas e proceder á súa eliminación nunha charca dominada por Fento de
auga (Azolla filiculoides) e Xacinto de auga (Eichhornia crassipes). Unha vez no río
inspeccionouse a zona da acacia na que se estivo traballando en anos anteriores –un dos
obxectivos deste campo foi facer un seguimento dos traballos desenvolvidos en campos
anteriores e actuar sobre os rebrotes e fose o caso–, onde se lle explicou aos participantes/as
sobre o terreo as accións desenvolvidas nesta zona.
A zona na que se decidiu comezar a traballar está composta por unha mancha de
mimosa (Acacia dealbata), e mentres uns voluntarios traballaron na extinción desta mancha, o
grupo itinerante actuou sobre rebrotes de mimosa, tintureira (Phytolaca americana), coniza
(Conyza canadiensis) e falsa acacia (Robinia pseudoacacia) para impedir que se asenten de novo.
Tamén se visitaron os lugares sobre os que se actuou en campos anteriores: a zona de bambú
para comprobar a efectividade dos traballos realizados e a zona de mimosa, onde se fixo un
inventario floxístico para avaliar a ocupación da flora autóctona.
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I Sondaxe de Rata de Auga

O luns 4 de xullo o Proxecto Ríos comezou as súas prospeccións en procura da rata de
auga (Arvicola sapidus). O Proxecto Ríos forma parte do grupo que realiza a I Sondaxe de Rata
de Auga que se está a facer en todo o estado e que é organizado pola SECEM (Sociedad
Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos). A sondaxe pretende facer mostraxes
en toda a península para comprobar o estado de conservación, distribución e factores de
ameaza desta especie practicamente descoñecidos ata agora.
A rata de auga é unha especie de topillo ameazada pola perda do seu hábitat.
Preténdense facer mostraxes para comprobar o estado de conservación e distribución.
Os puntos de mostraxe asignados ao Proxecto Ríos sitúanse no norte da provincia de
Ourense. A xornada durou todo o día, e fixéronse 2 puntos de mostraxe pola mañá, e 1 pola
tarde. Foi unha xornada divulgativa onde se aprendeu a recoñecer os rastros desta especie tan
característica. Os datos conseguidos nesta actividade servirán para completar o estudo que se
desenvolve en toda a península para esta especie.
Para a realización desta actividade, Proxecto Ríos asistiu, o día 1 de maio, a unha
xornada de formación sobre a sondaxe de rata de auga. Ésta desenvolveuse na comarca do
Bierzo e estivo dirixida polo Dr. Jacinto Román, do Departamento de Bioloxía da Conservación
da Estación Biolóxica de Doñana –CSIC e coordinador da Sondaxe–.
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IV Limpeza simultánea de ríos

A posta en marcha desta iniciativa trata de divulgar unha problemática de ámbito
galego (e tamén global) como é a contaminación e o deterioro dos ríos, un dos problemas
ambientais máis graves de Galiza.
O Proxecto Ríos organiza esta Limpeza Simultánea de Ríos dende o 2008, coa creenza
de que esta actividade pode ser unha importante ferramenta na educación ambiental e
concienciación Cidadá cara a conservación dos ecosistemas fluviais.
O domingo 2 de outubro de 2011 realizouse en 37 concellos de Galicia a IV Limpeza
Simultánea de Ríos. Neste cuarto ano sumáronse á iniciativa concellos, asociacións de
pescadores, culturais, ecoloxistas… de moitos lugares de Galicia. Algúns deles xa participaron
na actividade de anos pasados ou son voluntarios no Proxecto Ríos, outros sumáronse por
primeira vez á retirada de materia inerte (plásticos, papeis, refugallos varios, etc…) dos cursos
e das marxes dos ríos. En total participaron 50 entidades, conseguindo mobilizar máis de 500
persoas .
Recolléronse refugallos de todo tipo, e coma sempre abundaron sobre todo os
plásticos (botellas, garrafas, bolsas, sacos), apareceron tamén rodas de automóbiles, defensas
de coches, lunas e asentos. Houbo quen sacou até unha moto vella que levaba anos no fondo
do río. Os electrodomésticos non faltaron, e tamén algún tellado de uralita, televisións,
roupa... Algúns voluntarios foron capaces de sacar do río unha valla publicitaria, mentres que
outros conseguiron extraer o cartaz dunha discoteca pechada hai máis dunha década.
Calcúlase que os residuos de tódolos concellos sumaron un total de 10 toneladas.
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No seguinte cadro aparecen en detalle os Kg retirados de casa río polos voluntarios dos
diferentes concellos.
Concello

A Estrada

A Merca
Arbo
Arteixo

Grupo
Asoc. A Xesteira
Asoc. pola Defensa do Val do Liñares
Asoc. de Veciños “A Sobreira” de
Callobre
Asoc. de Mulleres Rurais de Barreira

Carnota
Catoira
Compostela
Cospeito
Cuntis

Asoc. Xuvenil Xoldreira
Concello de Arbo
ADEGA Coruña
ADEGA Alto Ulla
Concello de Arzúa
Asoc. de pescadores amigos do Iso
Asoc. Cultural Xesús González Aboi
Oficina de voluntariado do concello de
Cambre
ADEGA Costa da Morte
C.M.V. M.C. San Miguel de Catoira
ADEGA Compostela
Asoc. Revolta Natural
Asoc. Cultural “O Fervedoiro”

Fene

AETNA

Arzúa
Caldas de Reis
Cambre

Nº voluntarias/os

Kg retirados

Río

6

70

Ulla

7

200

Liñares

8
12
9
12

200
110
75

Regato do Merla
Arnoia
Cea

200

Bolaños

13

300

Bolaños

15

200

Bermaña

35

1200

Mero

5
5
32
4
17
14
19

50
100
250
80
400
300
300

Vadebois
Catoira
Sarela
Tamoga
Gallo
Codavo
Vaa

6

50

Lérez

Lalín
Lugo
Mañón
Meira
Melide

A Hortinha da Ponte
Asoc. Cuturla Pataqueiros de Millerada
Asoc. Entrerios
Asoc. Mozos de Forcarei
C.M.V.M.C. San Miguel de Presqueiras
Concello de Lalín
ADEGA Lugo
Asoc. Cultural Barqueirock
GEM (Grupo Ecoloxista de Meira)
Asoc. De Pescadores do Río Furelos

10
15
9
4
5

20
1200
15
60
100

Moraña

Asoc. Cultural "O Arrieiro"

7

80

Muxía
Neda
Nigrán
Ordes
Ponteareas

Concello de Muxía
Asoc. Social Néboa
APERTA
ADEGA - Ordes
Plataforma pola defensa do Tea
Asoc. de Veciños San Breixo de Seixalbo
Plataforma Ríos Limpos
ADEGA – Ourense
Concello Pontecesures
Vaipolorío
Fundación Juan XXIII
ADEGA-Pontevedra
Concello de Redondela
Colectivo Ecoloxista do Salnés

2
30
2
7
19

40
350
150
250
600

Asneiro
Rato
Sor
Miño
Regato de Vilabor
Regueiro das
Pontellas
Negro
Belelle
Muiños
Cabrón
Tea

20

200

Barbaña

10

300

Ulla

21

300

Gafos

16
21

350
1000

Alvedosa
Umia

Asoc. Trezecatorze

14

80

Caselas

Concello San Sadurniño
AMPA O recreo
Concello Valga
ADEGA Vigo

23
29
11
15

500
300
500
300

Río Gde de Xuria
Cabala
Valga
Lagares

Forcarei

Ourense
Pontecesures
Pontevedra
Redondela
Ribadumia
Salceda de
Caselas
S. Sadurniño
Trives
Valga
Vigo
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Conversarríos
Continuando coa actividade iniciada en 2009 de organizar conferencias
monográficas sobre aspectos a destacar dos ecosistemas fluviais, en 2010 desenvolvéronse
catro actividades que estiveron concentradas no mes de novembro. Dende Proxecto Ríos
considérase moi interesante coñecer o funcionamento das dúas redes que velan pola saúde
dos ecosistemas fluviais galegos. Por iso, enmarcadas dentro do programa Conversarríos
2011, programáronse dúas visitas a puntos de control das dúas redes. O día 9 de novembro
visitouse unha estación da Rede CAVE no río Tambre, en Santiago de Compostela; e o día 10
de novembro a visita foi nunha estación de control da Rede SAICA no río Miño, Ourense.
Estas redes, teñen como obxectivo principal proporcionar información sobre a
calidade das augas continentais superficiais, e optimizar a súa utilización e dispoñibilidade
controlando aqueles treitos que teñan especial interese. Alén de utilizarse como método de
vixilancia, son unha ferramenta esencial para a detección de vertidos.
Rede CAVE – Augas de Galicia. É unha rede de Calidade de Augas e de Control de Vertidos
ao Dominio Público Hidráulico para o control e Vixilancia dos ríos. Conta cun total de 39
estacións distribuídas nas bacías de Galicia Costa.
Rede SAICA – Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Ao igual que a Rede CAVE permite o
diagnóstico de calidade das augas da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Dispón na conca
do Miño-Sil de 13 estacións automáticas de Alerta (EAA).
Tamén dentro do conversarríos desenvolvéronse dous video-forum, os días 22 e 23
de novembro de 2011, coas proxeccións dos documentais “Apaga y vámonos” e “Planeta
Tierra: Aguas Dulces”
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5. Materiais Editados

Todos os anos, no Proxecto Ríos, edítanse diferentes tipos de materiais que
complementan e reforzan as actividades que dende a organización se propoñen. A maioría
destes materiais son divulgativos, pero outros corresponden a novos proxectos que nacen
do proxecto principal, ou a novos materiais que empregarán os grupos de voluntarios/as
nas súas inspeccións de río.
CALENDA-RÍO 2011: Co inicio do ano no Proxecto Ríos editouse un calendario, que se
achegou a todos/as participantes co obxectivo de informar das actividades previstas para
ese ano.
TRÍPTICO DIVULGATIVO DO PROXECTO RÍOS: Logo de seis anos, era necesario a edición
dun novo tríptico divulgativo do proxecto que contemplara as novas iniciativas que, dende
o Proxecto Ríos, se marcaron para os vindeiros anos, sen esquecer as actividades xa clásicas
de formación, inspección e creación de redes de voluntariado ambiental.
ROTEIRRÍOS 2011: Para divulgar esta actividade se editaron cartaces divulgativos coa
programación dos roteiros que se desenvolveron durante a primavera – verán de 2011.
Logo, para a realización de cada un dos roteiros, fixéronse materiais impresos que
explicaban as súas características e que foron entregados aos participantes.
CALENDARIO FENOLÓXICO: Por cuarto ano consecutivo, os/as participantes no Proxecto
Ríos realizaron esta actividade de seguimento da floración de diferentes especies de
árbores de ribeira e plantas acuáticas que medran nos osos ríos. Para esta actividade
editouse unha ficha de inspección que foi enviada a todos os grupos participantes no
proxecto.
CURSOS DE FORMACIÓN 2011: Nas xornadas de formación, que se desenvolves o inicio das
campañas de primavera e outono, editouse uns cartaces divulgativos co programa dos
cursos.
CAMPO DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL NO RÍO TEA: Continuando cos campos de
voluntariado do período 2008 – 2010, desenvolveuse no mes de maio, o quinto campo do
Tea. Para tal efecto, editouse material divulgativo das xornadas de traballo de eliminación
de flora exótica invasora que tamén foi difundido pola rede.
ENCONTRO DE VOLUNTARIADO: Celebrado en Valga, os sétimos encontros de voluntariado
do Proxecto Ríos foron unhas xornadas onde os grupos participantes foron os
protagonistas. Para o seu desenvolvemento e para garantir a participación, editáronse
cartaces divulgativos coa programación e a temática dos encontros. Tamén se elaborou
unha enquisa específica para valorar estas xornadas e así poder mellorar en futuras
edicións.
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CONVERSARÍOS: Para levar adiante a difusión de esta actividade editouse un cartaz
divulgativo que recolleu as distintas actuacións que se desenvolveron (visitas a rede CAVE e
SAICA e o cine forum).
LIMPEZA SIMULTÁNEA DE RÍOS: Para levar a cabo a actuación reeditouse o protocolo de
limpeza de ríos co fin de ofrecer unhas pautas sobre cómo se debe facer unha limpeza
ecolóxica. Tamén se agasallou ao voluntariado participante con unhas camisolas co lema da
limpeza “Móllate polos ríos”. Ademais, este ano a maiores fíxose unha páxina web
específica para a limpeza onde aparecen as entidades participantes e colaboradoras, os
contactos, así como unha descrición da actividade (http://limpeza.proxectorios.org/)
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6. Anexos

Actividades mensuais do Proxecto Ríos

XANEIRO
-14/01/11. Presentación do Informe Anual do Proxecto Ríos. Entrevistas nos seguintes
medios de comunicación: Radio Líder, Cadena Ser, Europa Press, RNE, Radio Galega, TVG,
TVE, Galicia Hoxe, Xornal de Galicia, Radio Cerna e Cadena COPE.
-19/01/2011. Entrevista no programa da Radio Galega Ríos e Montes. Informe anual 2010.
FEBREIRO
-10/02/2011. Asistencia á xornada de presentación da Lei de Acción Voluntaria de Galicia en
Gandarío.
-19/02/2011. Saída formativa coa UNED en Santiago de Compostela.
-23/02/2011. Charla – presentación na UVigo.

MARZO
-22/03/2011. Saída formativa co IES Xelmírez II.
-24/03/2011. Asistencia á presentación do proxecto LIFE Margal – Ulla.
-28/03/2011. Charla – presentación nos Concellos de Caldas e Moraña.
-30/03/2011. Charla – presentación no Concello de Cuntis.

ABRIL
-02/04/2011. Roteirríos no río Tamuxe.
-05/04/2011. Saída formativa co IES Lamas de Abade.
-07/05/2011. Saída formativa co IES Marqués de Sargadelos.
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-08/04/2011. Saída formativa co CEIP de Cervo.
-09/04/2011. Saída formativa coa Asociación Vai Polo Río.
-13/04/2011. Saída formativa co IES Lamas de Abade.
-14/04/2011. Charla – presentación no Concello de Cerdedo.
-15/04/2011. Rolda de prensa do inicio da campaña de primavera.
-28/04/2011. Actividade de limpeza no río Lagar con voluntarios/as da UDC.
-30/04/2011. Curso de formación do Proxecto Ríos.

MAIO
-01/05/2011. Asistencia á xornada de formación para a sondaxe de rata de auga no Bierzo.
-02/05/2011. Charla – presentación na UDC.
-03/05/2011. Saída formativa co IES Lagoa de Antela.
-04/05/2011. Saída formativa con alumnado da UDC.
-05/05/2011. Saída formativa co CPI Viaño Pequeno.
-06/05/2011. Entrevista no programa Galicia Ambiental de Correo TV.
-07/05/2011. Saída formativa coa Asociación Cultural O Galo.
-10/05/2011. Saída formativa co IES de Arzúa.
-12, 13 e 14/05/2011. Asistencia e participación na I Reunión Ibérica sobre Plantas Invasora na
Universidade de Vigo.
-13/05/2011. Realización dun obradoiro de especies exóticas invasoras nos ecosistemas
fluviais organizado pola Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN).
-16/05/2011. Presentación do resultado do campo de voluntariado ambiental do río Tea, na
presentación da convocatoria 2011 – 2012 de Voluntariado e E.A. en ríos no MARM.
-18/05/2011. Saída formativa na serra do Suído.
-21/05/2011. Saída formativa coa Asociación Cultural O’Castro.
-22/05/2011. Saída formativa coa asociación AETNA.
-25/05/2011. Saída formativa no Concello de Cambre.
-26/05/2011. Participación na xornada das A21 Escolar en Pontevedra.
-27/05/2011. Saída formativa co IES 12 de Outubro.
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-27, 28 e 29/05/2011. V Campo de Voluntariado Ambiental no río Tea.

XUÑO
-06/06/2011. Saída formativa co IES de Ordes.
-09/05/2011. Saída formativa co IES Antón Fraguas.
-10/05/2011. Saída formativa co CEIP San Miguel.
-18/05/2011. VII Encontros de Voluntariado do Proxecto Ríos.

XULLO
-04/07/2011. I sondaxe de rata de auga.
-06, 07 e 08/07/2011. Asistencia ao V Seminario de Voluntariado para a Conservación da
Biodiversidade.
-09 e 10/07/2011. Roteirríos no Bierzo.

SETEMBRO
-15/09/09. Inicio da campaña de outono do PR.
-24/09/2011. Saída formativa coa Asociación de pescadores de Val de San Mamede.
27/09/2011. Saída formativa con voluntarios da Asociación O Cruceiro de Maceda.
28/09/2011. Saída formativa coa Asociación pola defensa do Val do Liñares.

OUTUBRO
-01/10/2011. XIV Xornadas de formación de coordenadores/as do Proxecto Ríos.
-02/10/2011. IV Limpeza simultánea de ríos.
-04/10/2011. Saída formativa co Proxecto Home.
- 12/10/2011. Saída formativa coa Asociación Cultural Cobas de Lobos.
- 13/10/2011. Saída formativa co IES A Basella.
- 14/10/2011. Saída formativa co CEIP Vicente A. de la Maza.
- 15/10/2011. Saída formativa con varios voluntarios de Pontedeume.
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- 18/10/2011. Saída formativa co CPI O Progreso.
- 18, 19 e 20/10/2011. Asistencia e participación no I Congreso Ibérico Restauraríos.
- 20/10/2011. Saída formativa con varios voluntarios de Gondomar.
- 22/10/2011. Saída formativa coa Asociación Trece Catorce.
- 27/10/2011. Saída formativa cos socios de ADEGA Compostela.
- 28/10/2011. Saída formativa coa Asociación Logos da Natureza.

NOVEMBRO
- 03/11/2011. Saída formativa co CEIP San Clemente.
- 04/11/2011. Saída formativa co CEIP San Tomé.
- 05/11/2011. Saída formativa con socios de ADEGA Coruña.
- 08/11/2011. Saída formativa co IES Arzúa.
- 10/11/2011. Saída formativa co CEIP Pino do Val.
- 09/11/2011. Conversarríos. Visita a unha estación da rede CAVE.
- 10/11/2011. Conversarríos. Visita a unha estación da rede SAICA.
- 22/11/2011. Conversarríos. Video-forum, proxección do documental “Apaga y vámonos”
(2005)
- 13/11/2011. Conversarríos. Video-forum, proxección do documental “Plantea Tierra: Aguas
Dulces” (2006).
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Aparición en medios de comunicación

A continuación exponse a repercusión das actividades do Proxecto Ríos en
diferentes medio de comunicación durante o ano 2011.

La Voz de Galicia.


“Proxecto Ríos presenta en enero un informe sobre la salud de los cauces”. Edición
Laín. 02/01/2011.



“Enchen tres colectores de lixo con residuos extraídos do río Umia”. 03/10/2011.



“Retiran 1.200 quilos de desperdicios do río Mero”. 10/10/2011.

El Correo Gallego


“Ríos galegos na UCI”. Voluntarios do Proxecto Ríos constatan a regresión no
estado de saúde dos leitos, co Lagares á cabeza//Alarman da degradación das
marxes e bosques de ribeira. 15/01/2011.



“ADEGA organiza la IV Limpieza de Ríos el 2 de Octubre”. 22/09/2011.



“ADEGA impulsa un ano máis a limpeza simultánea de ríos”30/09/2011.

Xornal de Galicia


“Case un 20% dos ríos galegos non teñen un bo estado de saúde”. 19/01/2011.
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Faro de Vigo


“Proxecto Ríos en el Centro de Hidrobiología jornadas de formación de
voluntarios”. Redacción Vilagarcía. 15/04/2011.



“Detectan una merma en la calidad del agua del cauce urbano del Gafos por los
vertidos. El "Proxecto Ríos" analizó cuatro tramos del curso fluvial y la salud del río
empeoró a su paso por la ciudad”. Edición Pontevedra. 02/06/2011.



“El Plan Hidrológico que elabora Augas de Galicia estará aprobado en julio. El
presidente del organismo lo anunció en el Encontro de Voluntariado do Proxecto Ríos
celebrado en Valga”. Edición Arousa. 19/06/2011.



“Ecologistas y voluntarios retiran cientos de kilos de basura de ríos de O Salnés y
Ullán”. 03/10/2011.

La Opinión (A Coruña)


“El informe de 2010 del Proxecto Ríos alerta de la ´deficiente´ salud del Mero”.
17/01/2011.



“La Xunta colaborará con Adega por la sostenibilidad fluvial”. 22/03/2011.



“Ríos gallegos con mala salud”. Suplemento dominical. 20/02/2011.



“Ponte as Botas na UDC”. Foto da semana. 28/04/2011.



“Ecología con sabor académico”. 28/04/2011



“A Xunta dará a luz verde ao Plan Hidrolóxico Galicia-Costa en xullo”. “A Xunta
resalta no seu escrito que o Proxecto Ríos é unha referencia tanto en Galicia como
no resto do Estado, onde non existen actividades semellantes, tanto cualitativa
como cuantitativamente, e cuxo obxectivo é concienciar e educar á cidadanía na
importancia da defensa dos ecosistemas dos ríos galegos”. 20/06/2011.



“El Concello de Cambre busca voluntarios para limpiar las márgenes del río Mero”.
04/10/2011.



“ADEGA organiza una limpieza simultánea en ríos de cinco municipios coruñeses”.
01/10/2011.
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Diario de Pontevedra


“Lo que el río Gallo se llevó”. “Veinte voluntarios retiraron ayer400 kilos de basura
del manatial de Cuntis, incluido un viejo cartel de la conocida discoteca Lennon”.
02/10/2011.



“Desde una picadora de carne a un horno en las limpiezas del Bermaña y el Umia”.
03/10/2011.

Galicia Hoxe


“O Plan Hidrolóxico estará listo no vindeiro mes de xullo. Un cento de persoas
participan nunha iniciativa de Adega para concienciar sobre o valor das augas
fluviais”. 19/06/2011.



“Adega celebra hoxe en Vilagarcía a formación do Proxecto Ríos”. 30/04/2011.



“Roteirríos, coa restauración fluvial”. Reportaxe. 31/03/2011.

La Región


“Colectivos ecologistas retiran mas de 250 kg de basura del Barbaña en Seixalbo”.
10/2011.



“Voluntarios recollen 250 quilos de lixo nas beiras do Barbaña”. 10/2011.



“A Anpa O Recreo colaborou na limpeza do río Cabalar”. 10/2011.



“El CEIP Bermúdez Couso limpió el río Cabalar en Trives”

El Progreso


“ADEGA recoge en el Rato más de 1.200 kilos de basura”. 03/10/2011.
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Diario digital de Ferrol


“Fene - Aetna colabora con el Concello y ADEGA para limpiar los ríos Baa y Cádavo”.
23/09/2011.



“Neda – Los ríos Belelle y Xuvia fueron liberados de plásticos y envases”. 09/10/2011.

Santiagosiete


“500 quilos de residuos retirados do Sarela nunha soa xornada”. 03/10/2011.

Periódico dixital culturagalega.org


“O Proxecto Ríos alerta dunha regresión na saúde dos nosos cursos fluviais. O
INFORME DESTA INICIATIVA CONSIDERA QUE ESTÁN UN 20% PEOR DO QUE HAI UN
ANO”. 17/01/2011.

Periódico dixital asturgalicia.net


“O Proxecto Ríos inicia a súa campaña de outono 2011 organizando a IV Limpeza
simultánea de ríos”. 15/09/2011

Radio Nacional de España


02/10/2011 Entrevista. IV Limpeza simultánea de ríos.

Radio Leader


26/09/2011. Entrevista. IV Limpeza simultánea de ríos.



04/10/2011. Entrevista. IV Limpeza simultánea de ríos.
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Radio Galega


09/10/2011. Entrevista no programa Ríos e Montes. IV Limpeza simultánea de ríos.

Radio Cerna


17/01/2011. Presentación do Informe Anual 2010.



28/02/2011. Perspectiva de ADEGA ante o novo plan hidroeléctrico de Galiza.



28/03/2011. Homenaxe aos ríos na Eira da Xoana.



29/03/2011. Lexislación ambiental de Augas de Galicia.



05/04/2011. Custodia fluvial Ulla-Umia-Lérez.



28/06/2011. A Bacía Miñi-Sil e o seu planeamento de xestión.



10/10/2011. IV Limpeza simultánea de ríos.



31/10/2011. Aposta pola troita galega.



23/11/2011. Custodia do territorio nos ríos galegos.

Radio Filispín


03/10/2011. IV Limpeza simultánea de ríos.

Cadena SER


29/09/2011. IV Limpeza simultánea de ríos.

Onda Cero Barbanza


03/10/2011. IV Limpeza simultánea de ríos.
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28/09/2011. Entrevista. Limpeza simultánea de ríos.

Radio Estrada


25/05/2011. Entrevista. Proxecto Ríos.

Radio Valga


18/06/2011. VII Encontro de voluntariado.

70

Informe do Estado de Saúde dos Ríos Galegos 2011

71

Neste apartado agradecemos a todos aqueles grupos de voluntarios/as que están a
participar no Proxecto Ríos a súa colaboración na elaboración do Informe do Estado de
Saúde dos Ríos Galegos 2010. Tamén agradecer aos voluntario/as que non puideron enviar,
por diferentes motivos, as súas inspeccións pero que están a contribuír coas súas
aportacións ao Proxecto Ríos:

-

(Angel, Manuela, Franf, Radik, Jesús)
A Hortiña da Ponte.
ADEGA Coruña.
AETNA.
Águeda Lago Núñez.
Alesandra Cebro e Sandra Domínguez
Alfredo Velo e Mercedes.
ALUME.
AMABUL.
Asociación A Xesteira.
Asociación C.D.E. 13-14.
Asociación Cultural Capitán Nemo.
Asociación Cultural O Arrieiro.
Asociación cultural Xesús González
Alboi.
Asociación de Veciños a Sobreira de
Callobre.
Asociación en defensa polo Val do
Liñares.
Asociación Néboa.
Carlos Aurelio Vega + compañieros
Carmela Rego + compañeiros
Carmela Rego.
CEIP Cervo
CEIP Ramón Cabanillas.
CEIP Vicente Arias de la Maza.
Colectivo Ecoloxista do Salnés.
Comunidade Veciñal de Montes en
Mancomún Miguel Presqueiras.
CPI Alfonso Fontán.
CPI Alfonso XII.
CPI Luis Díaz Moreno.
CPI Os Dices.
CPI Viaño Pequeno.
Diana Vázquez e Nelson Barbeitos.
Enxeñería sen Fronteiras.
Grupo de Augas de Galicia.
IES 12 de Outubro.

-

IES 1º de Marzo.
IES A Basella.
IES Aquis Querquenis.
IES Arzúa.
IES As Bizocas.
IES Auga da Laxe.
IES Brión.
IES Chano Piñeiro
IES Escolas Proval.
IES Gregorio Fernández.
IES Lagoa de Antela.
IES Lamas de Abade.
IES Manuel García Barros.
IES Marqués de Sargadelos.
IES Martaguisela.
IES Miguel Ángel Estévez.
IES Muralla Romana.
IES Poeta Díaz Castro.
IES San Tomé.
IES Sar.
IES Tomiño.
Iván Rodríguez.
Logos Natureza.
Marcos Lago e Elías Luis.
María Esther Álvarez.
Pablo Casal e Pura González.
Pablo Leiro.
Pablo Troitiño + compañeiros
Proxecto Home Lugo.
Rita Cid e María José Pasandín.
Sarela, Ses e Viqui.
Vaipolorío.
Vanesa Sousa.
Veciños do Río de Arriba en Corme.
Voluntarios do concello de Cambre.
Voluntarios do concello de Muxía.
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